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กระบวนการสลายพลาสตกิแบง่เปน็ 2 แบบ คอื ทางกายภาพและชีวภาพ 

- ในทางกายภาพใช้วิธีบดพลาสติกซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง เน่ืองจากต้องมีการเพ่ิมต้นทุนวัตถุดิบอ่ืนๆ เพ่ือท าให้มีคุณสมบัติ 

ทางกายภาพเท่าเดิม ส่วนวิธีฝังกลบน้ันจะใช้เวลานาน และถ้าไม่เผาท่ีอุณหภูมิ 1300
๐
C จะเกิดสารพิษก่อให้เกิดโรคมะเร็ง 

- ในทางชีวภาพใช้จุลินทรีย์ท่ีมีเอนไซม์ท่ีเร่งปฏิกิริยาการสลายสายพอลิเมอร์จนเป็นโมโนเมอร์ ซึ่งจะถูกน าไปใช้ภายใน 

เซลล์ของจุลินทรีย์ ซึ่งจะได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ า และก๊าซมีเทนกลับเข้าสู่ส่ิงแวดล้อม การย่อยสลายพลาสติกโดยใช ้

 จุลินทรีย์ถือเป็นการย่อยสลายท่ีสมบูรณ์เพราะไม่มีผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นพิษตกค้างในส่ิงแวดล้อม 

 

การคน้หาเอนไซมท์ีส่ามารถยอ่ย PET 

………………………………………………………… 

   เมื่อช่วงต้นปี 2016 ที่ผ่านมา กลุ่ม

นักวิทยาศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยไคโอ และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ได้ร่วมวิจัย และค้นพบแบคทีเรียชื่อ Ideonella 

sakaiensis 201-F6 ซึ่งสามารถย่อยสลาย

พลาสติก Polyethylene Terephthalate 

(PET) ได้ โดยใช้เอนไซม์เพียง 2 ชนิด เท่านั้น 

คือ PETase และ MHETase ซึ่งใช้เวลาในการ

ย่อยสลายเพียง 6 สัปดาห์ ถือเป็นระยะเวลาที่

ใช้ย่อยสลาย PET ที่สั้นที่สุดเท่าที่เคยค้นพบ 

   จากการวิจัยครั้งได้ค้นพบยีนที่ ใช้

สังเคราะห์เอนไซม์ที่คล้ายคลึงกับเอนไซม์ที่มี

ความสามารถย่อยสลาย PET ได้รวดเร็วขึ้น 

ภายหลัง นักวิทยาศาสตร์ได้สังเคราะห์โปรตีน

จากยีนดังกล่าว และทดลองน าไปวางบนแผ่น 

PET ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 

ชั่วโมง จากการทดลอง พบหลุมอยู่บนพื้นผิว

ของแผ่น PET ซึ่งเป็นจุดบ่งชี้ว่าเกิดการย่อย

สลายของแผ่น PET เกิดขึ้น จึงตั้งชื่อเอนไซม์นี้

ว่า “PETase” นอกจากนี้ แล้วยังค้นพบว่า 

mono(2 -hydroxyethyl) terephthalic 

acid เป็นสารตัวกลางของกระบวนการย่อย 

สลาย PET 

   แต่เนื่องจาก PETase ท าลายเพียง

พันธะของ PET เท่านั้น แต่ไม่สามารถเปลี่ยนไป  

พลาสติกสลด 
พบแบคทีเรียสลายพลาสติก 

 

อยู่ในรูปของสารตั้งต้น นักวิทยาศาสตร์จึงศึกษา

เพิ่ ม เติมว่ ามี เอนไ ซม์อื่ นท าหน้ าที่ นี้ ไ ด้หรือ ไ ม่  

ภายหลังจากการศึกษา พบว่ามีเอนไซม์อีกชนิดหนึ่ง

สามารถย่อยสลาย mono(2-hydroxyethyl) 

terephthalic acid เป็น ethylene glycol และ 

terephthalic acid แต่ไม่สามารถย่อยสลาย 

PET ได้ จึงตั้งชื่อว่า “MHETase”  

 

กระบวนการยอ่ยสลาย PET ของแบคทเีรยี 

………………………………………………………… 

ขั้นตอนที่ 1  

ให้แบคทีเรียเกาะติดกับ low-grade PET film โดย

อาศัย "appendages" เนื่องจากแบคทีเรียไม่

สามารถยึดเกาะบริเวณที่เป็นของเหลวได้ 

ขั้นตอนที่ 2  

ใช้ enzyme 2 ชนิดในการย่อยสลาย PET 

1. PETase จะย่อยสลาย PET ให้กลายเป็น MHET 

2.MHETase จะย่อยสลาย  MHET ให้กลายเป็น    

   Ethylene glycol และ Terephthalic acid 

PET คอือะไร ?   

   คือ พลาสติกท่ีเกิดจากปฏิกิริยา Esterification ระหว่าง terephthalic acid กับ 

ethylene glycol เป็นพลาสติกท่ีมีน้ าหนักเบา และทนแรงกระแทก นิยมใช้ในการบรรจุน้ าด่ืม 

น้ าอัดลม น้ าผลไม้ ฟิล์มพลาสติก และภาชนะบรรจุอาหาร โดยมีรหัสส าหรับรีไซเคิลเป็นหมายเลข 1 

Bottle breakdown. 
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from U.T. Bornscheuer, 
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   แม้กระบวนการนี้จะย่อยสลาย low-

grade PET film ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 

ได้ 75% ในเวลา 3 สัปดาห์ และใช้เวลา 6 

สัปดาห์ในการย่อยสลายสมบูรณ์ โดยมี ของเสยี

ที่เกิดขึ้นเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ กับน้ าเท่านั้น 

แต่ เพื่อย่อยสลาย higher-grade PET 

จ า เป็นต้องปรับอุณหภูมิ ใน  higher-grade 

PET ให้อยู่ในค่าที่เหมาะสม ก่อนที่จะใช้แบคทีเรีย

ในการย่อยสลายต่อไป ซึ่งก าลังอยู่ในขั้นตอน

การศึกษาวิจัย 

   จากการค้นพบนี้คาดว่าจะสามารถ

ช่วยลดงบประมาณที่ต้องเสียไปในการเพิ่ม

คุณภาพพลาสตกิทีผ่า่นกระบวนการรไีซเคลิ และ

ลดพื้นที่ส าหรับจัดเก็บขยะเพื่อรอการท าลาย 

เนื่องจากพลาสติก PET นั้นมีสัดส่วนของการใช้

เกินครึ่งของพลาสติกทั้งหมด และจ านวนบ่อขยะ

มีไม่เพียงต่อปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน  
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