
ตัวอย่างกรอบการวิจัยพลาสติกชีวภาพ 
 
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือวิจัยและพัฒนาให้ได้นวัตกรรมในกระบวนการผลิตสารตั้งต้นในการน าไปใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
พลาสติกชีวภาพและเตรียมความพร้อมส าหรับถ่ายทอดดทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม 
2. เพ่ือการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ สร้างความได้เปรียบเชิงพาณิชย์ และลดต้นทุนการผลิต 
3. เพ่ือให้ได้คอมพาวนด์ที่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และสามารถขยายผลสู่ภาคอุตสาหกรรม
ได ้
4. เพ่ือวิจัยและพัฒนาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการของตลาด 
5. เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ตั้งแต่การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ การทดสอบที่ได้มาตรฐาน
การใช้งาน ความปลอดภัย และอายุการเก็บรักษา 
 
กรอบวิจัย 
1. การวิจัยให้เกิดนวัตกรรมระดับต่างๆ ตลอดห่วงโซ่การผลิต และการสร้างมูลค่าใหม่ๆ (Innovative 
Value Creation) แก่ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ 
 1.1 แผนงานวิจัยพลาสติกชีวภาพด้านต้นน ้า 
 เป็นการวิจัยเพ่ือให้ได้สารตั้งต้นในการน าไปผลิตพลาสติกชีวภาพ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์
โดยเฉพาะการคัดกรองหรือปรับปรุงสายพันธุ์ ร่วมกับการศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงหรือขั้นตอนการผลิตที่ไม่
ยุ่งยากได้ผลผลิตสูง ใช้สารอาหารที่มีราคาไม่แพง ซึ่งมีอยู่มากในท้องถิ่น รวมถึงการศึกษากระบวนการหรือวิธีที่
สามารถแยกและท าบริสุทธิ์ผลิตภัณฑ์ ด้วยกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นอันตราย โดยมีแนวทางการวิจัย
และพัฒนาดังนี้ 

1.1.1 การคัดกรองจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพชนิดใหม่หรือสายพันธุ์ใหม่ ที่สามารถผลิตสารตั้งต้น
ชีวภาพ โดยเน้นหาวิธีการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพและให้ผลดีกว่าการคัดกรองที่เป็นแบบทั่วไป 
(Conventional screening) เช่น พัฒนาการใช้เทคนิคพันธุวิศวกรรมร่วมด้วยในการคัดกรอง การ
ออกแบบหัววัด (Probe) ที่มีชิ้นส่วนของยีนที่ใช้คัดกรองความสามารถผลิตสารตั้งต้นพลาสติกชีวภาพ
ในเซลล์ 

1.1.2 การหาสารอาหารที่เหมาะสมและต้นทุนต่ าเพ่ือการผลิตสารตั้งต้นชีวภาพ โดยมุ่งเป้าสู่
การใช้งานจริงระดับอุตสาหกรรม การหาแหล่งอาหารทางเลือกอ่ืนๆ ที่มีราคาเหมาะสมกับการผลิต
ขนาดใหญ่ (ไม่ควรเลือกใช้อาหารส าเร็จรูปราคาแพงที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ) และมีอย่างเพียงพอเพ่ือ
การผลิตในท้องถิ่นหรือในประเทศอย่างไม่เป็นปัญหาหากมีการเลือกใช้ในระดับอุตสาหกรรม และ
จุลินทรีย์สามารถใช้จนหมดหรือเกือบหมดไม่หลงเหลือในขั้นตอนสุดท้ายในการหมัก เพ่ือไม่ให้เป็น
ปัญหาส าหรับการแยกออกในกระบวนการเก็บเกี่ยวหรือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 

1.1.3 การวิจัยกระบวนการท าสารตั้งต้นชีวภาพให้บริสุทธิ์เชิงอุตสาหกรรม ซึ่งยังคงเป็นสิ่ง   
ท้าทายนักเทคโนโลยีชีวภาพ ด้วยเป็นรอยต่อระหว่างการใช้ พ้ืนความรู้ด้านวิศวกรรมชีวเคมี 



(Biochemical engineering) ร่วมกับความรู้ด้านชีวภาพ (หรือวิศวกรรมชีวภาพ Bioengineering) 
เช่น การแยกกรดอินทรีย์ เช่น กรณี Lactic acid และ Succinic acid การใช้กระบวนการ Esterify 
กรด ตามด้วยการกลั่นและการไฮโดรไลซิส และเทคโนโลยีโครมาโตกราฟฟี (Simulated Moving 
Bed Chromatography (SMB) Process) เป็นแนวทางหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ นอกจากนี้การสกัด
โดยสารสกัดที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงสารอินทรีย์ไวไฟที่เป็นอันตราย (เช่น คลอโรฟอร์ม) เป็นอีก
ทางเลือกของการวิจัย การแยกเซลล์ออกจากน้ าหมักโดยไม่ใช้การปั่นเหวี่ยง 

1.1.4 การเสนอช่องทางการผลิตสารตั้งต้นพลาสติกชีวภาพด้วยวิธีการอ่ืน เช่น ทางเคมี เพ่ือ
เพ่ิมช่องทางการสังเคราะห์สารตั้งต้นทางชีวภาพ โดยใช้กระบวนการทางเคมี เช่น การสังเคราะห์ 
Succinic acid โดยวิธีการทางเคมีแทนการสังเคราะห์โดยจุลินทรีย์สภาพไร้อากาศ การสังเคราะห์ 
PLA หรือ PLA จากก๊าซมีเทน 

1.1.5 การผลิตสารตั้งต้น เช่น Glucose, Lactic Acid, Succinic Acid, 1,4-Butanediol 
(BDO), Propanediol และ Butanol จากเซลลูโลสที่ได้จากของเหลือใช้ทางการเกษตร (เช่น ชาน
อ้อย ฟางข้าว กากมันส าปะหลัง เป็นต้น) 

 1.2 แผนงานวิจัยพลาสติกชีวภาพด้านกลางน ้า มีแนวทางการวิจัยและพัฒนาดังนี้ 
  1.2.1 การศึกษาการสังเคราะห์สารตั้งต้นส าหรับพอลิเมอร์ เพ่ือส ารวจศักยภาพในการ
น ามาใช้ประโยชน์ เช่น การผลิตสารต่างๆ ตามรายการต่อไปนี้ ซึ่งสามารถผลิตผ่านกระบวนการทางเคมี หรือ
ชีววิทยา และสามารถใช้เป็นสารตั้งต้นทางอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Succinic acid และ 
BDO หรือสารตั้งต้นชนิดอื่น เช่น 
   (1) 4 carbon diacids (succinic, fumaric และ malic acid) 
   (2) 2,5 furan dicaboxylic acid 
   (3) 3-hydroxy propionic acid 
   (4) aspartic acid 
   (5) glucaric acid 
   (6) glutamic acid 
   (7) itaconic acid 
   (8) levulinic acid 
   (9) 3-hydroxybutyrolactone 
   (10) glycerol 
   (11) sorbitol 
   (12) xylitol/ arabinitol 
   (13) gluconic acid 
   (14) lactic acid 
   (15) malonic acid 
   (16) propionic acid 



   (17) triacids (citric และ aconitic acid) 
  1.2.2 การศึกษา Biopolymer โดยใช้ Computer simulation เป็นการศึกษาโดยมุ่งเน้น
การท านายปรากฏการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นทางเคมี และคุณสมบัติทางความร้อน ซึ่งท าให้ย่นระยะเวลาการวิจัยให้สั้น 
และแคบลงเป็นการลดต้นทุนการวิจัยในภาพรวม 
  1.2.3 การสังเคราะห์ Catalyst ตัวใหม่ๆ เพ่ือการผลิต Biopolymers เป็นการหาตัวเร่ง
ปฏิกิริยาตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพนอกเหนือจากตัวเร่งเดิม (Conventional catalyst) 
  1.2.4 PLA stereocomplex จาก Pure Lactide หรือ Pure PLA 
  1.2.5 การทดสอบการใช้งาน Bio-compatibilization จาก Coreshell natural rubber 
เคลือบด้วย PLA 
  1.2.6 การใช้ประโยชน์เฉพาะทางจาก Copolymerization ตามคุณสมบัติของ copolymer 
เช่น การแก้ปัญหาความเปราะและความแข็งแรง (เช่น Hyperbranch PLA) และการเคลือบกระดาษด้วย 
Copolymer 
 1.3 แผนงานวิจัยพลาสติกชีวภาพด้านปลายน ้า 
 เป้าหมายเน้นโครงการในลักษณะที่ต้องสามารถผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ และมีความเป็นไปได้ในการ
น าผลงานวิจัยไปต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว สามารถใช้งานได้ดี และมีคุณภาพ ตลอดจน
สามารถแข่งขันด้านต้นทุน และต้องมุ่งเน่น 4P ได้แก่ ระบุผลิตภัณฑ์เป้าหมายชัดเจน (Product) ระบุสมบัติที่
ต้องการ (Properties) ราคา (Price) และการผลิต (Production) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิจัย คือกลุ่ม A = 
Additive กลุ่ม B = Compounding และ กลุ่ม C = Product โดยมีแนวทางการวิจัยดังนี้ 
 - Additive การพัฒนาเทคโนโลยีการสังเคราะห์และการปรับปรุงคุณสมบัติของสารเติมแต่ง 
 - Compounds และผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเทคโนโลยีคอมพาวนด์เพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ เป้าหมาย 
และเพ่ิมสมบัติการใช้งานให้แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมๆ 
 - Product quality การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุงคุณภาพและคุณสมบัติทางกลของผลิตภัณฑ์
พลาสติกชีวภาพ ตั้งแต่การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ การทดสอบการแตกสลายทางชีวภาพได้ การใช้งาน ความ
ปลอดภัย การเก็บรักษา และอายุการใช้งานที่เหมาะสม 
มีแนวทางการวิจัยและพัฒนาดังนี้ 

1.3.1 พลาสติกชีวภาพส าหรับการใช้งานด้านการปลดปล่อยแบบช้า (Slow release 
application) เช่น การสังเคราะห์ Biopolymer ให้สามารถห่อหุ้ม หรือตรึงสารเคมีต่างๆ ได้ และ
ค่อยๆ ปล่อยออกมาในภายหลัง เช่น การท า Slow release drug, Hormone, Fertilizer, 
Herbicide, Insecticide เป็นต้น 

1.3.2 พลาสติกชีวภาพส าหรับการแพทย์ เช่น การผลิตกระดูกเทียม เฝือกอ่อน Scaffold 
จากพลาสติกชีวภาพได้เองภายในประเทศ เป็นการเสริมความแข็งแกร่งทางการแพทย์ของไทยที่
พยายามจะเป็น Medical Hub โดยต้องพัฒนาต่อยอดถึงระดับจะน าไปใช้ทางการแพทย์ได้อย่าง
จริงจังและมีแพทย์นักวิจัยมาร่วมวิจัย 



1.3.3 พลาสติกชีวภาพด้านบรรจุภัณฑ์ (Functional packaging) เช่น บรรจุภะณฑ์ส าหรับ
สินค้า Organic บรรจุภัณฑ์ที่มีกลิ่นหอมของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ
จุลินทรีย์ได้ระดับหนึ่ง บรรจุภัณฑ์ที่บอกการหมดอายุของอาหาร บรรจุภัณฑ์ที่ควบคุมการสุกของ
ผลไม้ เป็นต้น 

1.3.4 พลาสติกชีวภาพส าหรับผลิตภัณฑ์ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use, Disposable) เช่น วัสดุ
พลาสติกที่มีการใช้เป็นประจ า และ recycle ได้ยาก (เช่น ถุงพลาสติกใส่อาหารและสินค้า ถุงหูหิ้ว 
ถ้วย ช้อนชามพลาสติกท่ีใช้แล้วทิ้ง เป็นต้น) 

1.3.5 พลาสติกชีวภาพที่ใช้ด้านการเกษตร เช่น พลาสติกคลุมดิน ถุงเพาะช ากล้าไม้  ถุงห่อ
ผลไม้ รวมถึงการทดสอบคุณสมบัติและระยะเวลาการสลายตัวได้ในการใช้งานจริง 

1.3.6 การลดต้นทุนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ 
1.3.7 การพัฒนา Bio thermosetting 
1.3.8 การพัฒนา Bio thermoplastic elastomer 
1.3.9 การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย (Safety standard) ส าหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร 

เช่น Migration 
1.3.10 ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่มี High performance/ High price เช่น Implant 

polymer, Automobile parts, Filament of 3D printing 
1.3.11 การพัฒนาธุรกิจ Fair trade ด้านพลาสติกชีวภาพ 
1.3.12 พลาสติกชีวภาพส าหรับงานสิ่งทอ เช่น Geo-textile 

1.4 แผนงานวิจัยการแตกสลายของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพตลอดแนว 
เป้าหมายเพ่ือให้มีการวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์และกลุ่มจุลินทรีย์ใหม่ และกระบวนการใหม่ที่มี

ประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ าในการแตกสลายของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ทั้งในสภาพธรรมชาติและใน
สภาวะที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยมีแนวทางการพัฒนาโครงการ และ/หรือ การด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

 1.4.1 การวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์และกระบวนการใหม่ที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ าในการ
ย่อยสลายหรือแตกสลายของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพชนิดต่างๆ 

 1.4.2 การวิจัยเพ่ือประดิษฐ์เครื่องต้นแบบย่อยสลายครบวงจรทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์
พลาสติกชีวภาพในระดับก าลังผลิตขนาดครัวเรือน 

 1.4.3 การวิจัยเพ่ือประดิษฐ์และออกแบบโรงงานต้นแบบย่อยสลายผลิตภัณฑ์พลาสติก
ชีวภาพรูปแบบต่างๆ ที่มีต้นทุนต่ าในระดับก าลังผลิตขนาดหมู่บ้านหรือชุมชน หรือโรงงานขนาดเล็กและขนาด
กลาง 

 1.4.4 การพัฒนา ประดิษฐ์ และออกแบบเครื่องจักรและโรงงานต้นแบบย่อยสลายผลิตภัณฑ์
พลาสติกชีวภาพ เพื่อรองรับชุมชนหรือโรงงานย่อยสลายขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

 1.4.5 การวิจัยเพ่ือน าเสนอแบบโครงสร้าง (Model) ที่ครอบคลุมการจัดการผลิตภัณฑ์
พลาสติกชีวภาพครบวงจร ตั้งแต่เริ่มผลิต การใช้งาน การเก็บรวบรวม การจัดการ การย่อยสลาย จนจบ
เส้นทางเดินกลับคืนสู่ธรรมชาติของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ 



2. การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์ (From Lab to Commercial) 
เป้าหมาย 
- การบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยที่พบความส าเร็จในระดับห้องปฏิบัติการ 
- การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพแบบก้าวกระโดด ทันสมัย มีคุณภาพ มีศักยภาพเชิง
พาณิชย์สูง และมีความใหม่สามารถยื่นจดสิทธิบัตร 
- ประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณวิจัย ลดความซ้ าซ้อนและลดความเสี่ยงของงานวิจัย 
 
มีแนวทางการวิจัยและพัฒนาดังนี้ 
- การวิจัยความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิคในระดับโรงงานต้นแบบ กึ่งโรงงานต้นแบบ หรือระดับกึ่งอุตสาหกรรม 
ทั้งในด้านต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
- การวิจัยความเป็นไปได้ในเชิงต้นทุนการผลิตและราคาของผลิตภัณฑ์โดยการท าแผนธุรกิจ 
- การวิจัยในลักษณะต่อยอดงานวิจัยจากความส าเร็จจากสิทธิบัตรนานาชาติ เช่น 
 1) Copy and Research and Development (C & R & D) ผลิตภัณฑ์เด่นของบริษัทชั้นน า เช่น 
  1.1) ผลิตภัณฑ์ PLA resin 
  1.2) ผลิตภัณฑ์ PLA film 
  1.3 ผลิตภัณฑ์ heat resistant sheet 
  1.4 ผลิตภัณฑ์ nonwoven fabric 
 2) บูรณาการโจทย์วิจัย ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้แผนที่สิทธิบัตร 
 3) วิจัยพัฒนาประโยชน์จากสิทธิบัตรที่พร้อมพัฒนาและ/หรือดัดแปลงสู่เชิงพาณิชย์โดยไม่ละเมิดสิทธิ 
 4) การสร้างความฉลาดทางทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือการแข่งขัน (Patent Intelligence & 
Competitive IP intelligence) 
3. การวิจัยร่วมภาคเอกชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่ตลาดพร้อมรองรับหรือตามความ
ต้องการของภาคเอกชน (Market driven and Private Sector – driven) 
เป้าหมาย 
- การสร้างโครงการวิจัยที่มีภาคเอกชนเป็นผู้ร่วมหรือเป็นผู้ให้โจทย์ ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งตอบสนองความท้า
ทาย (Challenge) โดยอาจร่วมมือได้หลายรูปแบบ ดังนี้ 
 1) ร่วมทุนวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยทั้งหมด 
 2) ร่วมวิจัย โดยเอกชนเป็นหัวหน้าโครงการ 
 3) ร่วมสนุบสนุนการวิจัยในลักษณะอ่ืน โดยไม่ใช่เป็นแบบ 1) และแบบ 2) เช่น การสนับสนุนการใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ สถานที่วิจัย 
 4) โจทย์วิจัยต้องเป็นโจทย์ที่เสนอหรือเป็นความต้องการของภาคเอกชนโดยมีเหตุผลประกอบ หรือ
เป็นโครงการวิจัยที่ร่วมพัฒนาขึ้นโดยภาคเอกชนและนักวิจัย 
 ลักษณะของโครงการวิจัยประเภทนี้ต้องสร้างความชัดเจนในด้านต่างๆ ตั้งแต่แรกกับภาคเอกชนที่ร่วม
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 



- การให้การสนับสนุนของภาคเอกชนเป็นตัวเงิน (in cash) หรือเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ สถานที่และอ่ืนๆ (in 
kind) และเม่ือเสร็จสิ้นโครงการแล้ว แนวทางการบริหารจะเป็นเช่นไร 
- การรายงานและการเปิดเผยข้อมูลต่อกันโดยไม่ปิดบัง และมีการรายงานผลก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับ
เอกชน 
- การรักษาความลับของผลการวิจัย 
- สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาจากความร่วมมือต้องชัดเจนและเป็นที่ยอมรับทุกฝ่ายโดยหารือร่วมตั้งแต่แรก 
- การแบ่งปันสิทธิประโยชน์เมื่อสิ้นสุดโครงการ หรือเมื่อมีโอกาสทางธุรกิจที่จะสร้างสิทธิประโยชน์ 
- ต้องก าหนดระยะเวลาการวิจัยที่สั้น กระชับ และนักวิจัยต้องตรงต่อเวลาและซื่อตรง ไม่ซ่อนหรือปิดบังผลงาน
ที่แท้จริง 
- ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เสนอว่าจะท าได้ต้องชัดเจน หากเมื่อถึงก าหนดแต่ไม่สามารถด าเนินการได้ต้องมี
ค าอธิบายทางวิชาการท่ีสมเหตุสมผล 
 
ผลผลิต 
1. ได้องค์ความรู้/เทคโนโลยีที่ เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมและอาจน าไปสู่การประยุกต์ใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม 
2. ได้เทคโนโลยีใหม่ที่น าไปสู่การทดลองผลิตระดับกึ่งโรงงานต้นแบบ หรือระดับกึ่งอุตสาหกรรม ทั้งในด้านต้น
น้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
3. ได้กลุ่มจุลินทรีย์ใหม่และกระบวนการผลิตใหม่ ที่มีประสิทธิภาพสูงและลดต้นทุนการผลิต และการแตก
สลายของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ทั้งในสภาพธรรมชาติและในสภาวะที่ประดิษฐ์ 
 
หมายเหตุ 
1. กรณีการวิจัยที่อยู่ในระดับกึ่งต้นแบบ หรือต้นแบบให้คิดค านวนต้นทุนเบื้องต้นที่ต้องใช้ ในกระบวนการผลิต 
เช่น วัตถุดิบ หรือพลังงาน เป็นต้น โดยต้องค านึงถึงการลดขั้นตอน การลดต้นทุนเป็นอันดับแรก และต้อง
น ามาใช้ในอุตสาหกรรมได้ และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต 
2. การวิจัยที่เสนอขอต้องเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ เช่น การมีผู้ร่วมวิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่
และมีนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกเป็นผลผลิตของโครงการด้วย 


