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ท่ีมาและความส าคญัของงานวิจยัท่ีท าต่อโลก (main topic) 

การศกึษาเชงิทฤษฎดีว้ยการค านวณทางเคม ีและการจ าลองระบบโมเลกุลดว้ยคอมพวิเตอรไ์ดม้สี่วน

ชว่ยในการพฒันาอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วกบันาโนเทคโนโลย ีในหลากหลายดา้น เช่น อุตสาหกรรมเคม ีพอลเิมอร ์

ปิโตรเคม ีสิง่ทอ อเิลก็ทรอนิกส ์อาหาร ยาและการแพทย์ เป็นต้น ตวัอย่างความส าเรจ็ทางอุตสาหกรรมจาก

การประยุกต์ใชก้ารจ าลองแบบโมเลกุลและการค านวณเคมคีวอนตมั ไดแ้ก่ การออกแบบโมเลกุลยาด้วยการ

จ าลองแบบโมเลกุล น าไปสู่การคน้พบยาต้านโรคเอดส์ และยารกัษาโรคความจ าเสื่อม นอกจากนัน้มหีลาย

บรษิทัทีใ่ชก้ารค านวณทางเคมคีวอนตมัเพื่อช่วยในการพฒันาตวัเร่งปฏกิริยิา เช่น  Asahi Chemical, Bayer, 

BP (Amoco), Degussa, Dow Chemical, DSM, DuPont, Enichem, IFP, Mitsubishi, Phillips Petroleum, 

Statoil, Totalfina, Union Carbide เป็นต้น ท าใหค้น้พบตวัเร่งปฏกิริยิาทีม่ปีระสทิธภิาพและเป็นผลท าให้

อตุสาหกรรม ปิโตรเคมแีละพอลเิมอรพ์ฒันาไปอยา่งรวดเรว็ 

โครงการวจิยันี้เป็นการศกึษาเชงิทฤษฎดีว้ยการการค านวณเคมคีวอนตมัของตวัเรง่ปฏกิริยิา/ตวัดดูซบั

ชนิดต่างๆ ดว้ยวธิทีางเคมคี านวณทีม่คีวามแม่นย าสงู ไดแ้ก่ วธิ ีDensity Functional Theory ซึง่ผลการศกึษา

ของโครงการวจิยัชิน้นี้ จะสามารถนามาใชเ้พื่อคดักรอง (screening) ชนิดของตวัเร่งปฏกิริยิา/ตวัดูดซบั ทีจ่ะมี

การพฒันาชิน้งานในระดบัหอ้งปฏบิตักิารจรงิ เพื่อช่วยในการออกแบบพฒันาวสัดุดูดซบัในการก าจดัสารทีก่่อ

มลพษิต่อสิง่แวดลอ้ม ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูพอส าหรบัการน าไปใชใ้นภาคสนามต่อไป  

สรปุจดุเด่นของงานวิจยังานวิจยั โดยเฉพาะผลกระทบของงานวิจยัท่ีมีต่อเศรษฐกิจ สงัคม และ

ส่ิงแวดล้อม ตามยทุธศาสตร ์ประเทศไทย 4.0 

ส านักจดัการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษท าการตรวจวัดและรายงานรายงาน

สถานการณ์และการจดัการปัญหามลพษิ เพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันาและสรา้งนวตักรรม ป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาสิง่แวดลอ้ม โดยมสีารมลพษิทีส่ าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ 

- สารมลพษิหลกัทางอากาศ ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2) ก๊าซ

โอโซน (O3) ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2)  

- สารประกอบอนิทรยีร์ะเหยงา่ย (Volatile Organic Compounds, VOCs) ชนิด Benzene ในพืน้ที่

อตุสาหกรรมมาบตาพดุ กรงุเทพและปรมิณฑลมคีา่ ในบรรยากาศ เกนิมาตรฐาน ซึง่สาร จดัเป็นสารอะโรเมตกิ

ไฮโดรคารบ์อนชนิดหนึ่งกอ่ใหเ้กดิโรคมะเรง็ได ้  

- สารปรอท (Hg) ทีม่ตีน้ก าเนิดมาจากโรงไฟฟ้าพลงัถ่านหนิ โรงงานผลติปูนซเีมนต์ อุตสาหกรรมทีใ่ช้

ถ่านหนิเป็นเชือ้เพลงิ โรงกลัน่น ้ามนั  

งานวิจัยทัว่โลกที่ได้ศึกษาการก าจัดสารมลพิษเหล่านี้ อย่างกว้างขวางและพบว่าวิธีที่ง่าย มี

ประสทิธภิาพในการก าจดัสารมลพษิ คอืการใชว้ธิกีารดดูซบั หรอืการใชต้วัเรง่ปฏกิริยิาในการเปลีย่นสารพษิให้

มพีษิน้อยลง ดัง้นัน้ผูว้จิยัซึง่ท างานวจิยัด้านเคมคี านวณจงึเกดิแรงจูงใจในการพฒันาและออกแบบตวัดูดซบั /

ตวัเร่งปฏกิริยิาทีม่ปีระสทิธภิาพ   โครงการวจิยันี้ นักวจิยัได้พฒันาออกแบบจ าลองโมเลกุลและการค านวณ

โครงสร้างเพื่อคดักรองและคดัเลือกโครงสร้างตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีศกัยภาพสูงก่อนน าไปสงัเคราะห์จริงใน



หอ้งปฏบิตักิาร โดยจะสามารถลดคา่ใชจ้่ายดา้นสารเคม ีลดความยุง่ยากในกระบวนการวางแผนการสงัเคราะห ์

และประหยดัเวลาลองถกูลองผดิ นอกจากนัน้การค านวณเคม ียงัสามารถใหข้อ้มลูทีส่ามารถอธิบายผลทีไ่ดจ้าก

การทดลองในระดับอิเล็กตรอน และโมเลกุล ท าให้นักวิจัยสามารถเข้าใจองค์ประกอบส าคัญที่มีผลต่อ

ประสทิธภิาพของตวัเรง่ปฏกิริยิา ซึง่สิง่เหล่านี้เป็นประโยชน์อยา่งมากในการพฒันาตวัเร่งปฏกิริยิาชนิดใหม่ทีม่ ี

ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ในอนาคต ซึง่จะสง่ผลต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมทีย่ ัง่ยนืของประเทศต่อไป 

 

รปูท่ี 1 ตวัเร่งปฏกิริยิา Ag7Au6 ใชใ้นการเปลีย่นสารมลพษิ NO, CO ไปเป็นสารทีม่พีษิน้อยลง N2, CO2 

 

 
 

รปูท่ี 2 ตวัดดูซบัชนิด Single-vacancy defective graphene (SDG) ใชใ้หก้ารก าจดัสารประกอบอนิทรยีร์ะเหยง่าย  

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 3 ตวัดดูซบัชนิด Boron Doped Graphene ใชใ้นการดกัจบัสารปรอท 



 
 

รปูท่ี 4 ตวัเร่งปฏกิริยิา Carbon-Doped Boron Nitride Nanosheet ใชใ้นการเปลีย่นสารมลพษิ NO ใหเ้ป็นสารมพีษิ

น้อยลง N2O 

ความส าคญัของผลงานวิจยัท่ีได้ต่อโลก และการน าผลงานไปใช้ประโยชน์  

ผลงานวจิยัการศกึษาเชงิทฤษฎดีว้ยการการค านวณเคมคีวอนตมัไดร้บัความสนใจในเชงิวชิาการอย่าง
มาก สามารถตพีมิพ์ในวารสารคุณภาพสงูระดบันานาชาตแิละได้รบัการอา้งองิจากนักวจิยัทัว่โลก เพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มูลพื้นฐานในการปรบัปรุงและพฒันาตัวดูดซบั/ตัวเร่งปฏิกริยิา ผลงานวิจยัที่ผ่านมาสามารถตีพมิพ์ใน
วารสารวชิาการนานาชาตทิีม่ ีimpact factor สงู เช่น Journal of Materials Chemistry C (5.066), Chemical 
Communications (6.834), The Journal of Physical Chemistry C (4.772), Applied Surface Science 
(4.439), Applied Catalysis A: General (4.521) เป็นตน้ รวม 101 ชิน้ มกีารถูกน าไปอา้งองิแลว้ 1,443 ครัง้ 
(Web of Science 3 ธนัวาคม 2561) 

นอกจากนัน้องคค์วามรู ้และชิน้งานวจิยัทีผ่ลติได้ในระดบัหอ้งปฏบิตักิาร (lab scale) หรอืในระดบั
ตน้แบบ (lab prototype) มแีนวโน้มสามารถน าไปขยายการผลติในระดบัทีส่งูขึน้ได ้(scale up) เพื่อต่อยอดสู่
เชงิพาณิชย์ได้ในอนาคต ท าให้ประเทศไทยสามารถพฒันาเทคโนโลยกีารผลติตวัดูดซบั/ตวัเร่งปฏกิริยิาที่มี
ราคาถูก เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมและมปีระสทิธภิาพสูงเทยีบเท่าหรอืดกีว่าชนิดทีใ่ชอ้ยู่ในปัจจุบนัที่เป็นพวก
โลหะ ซึง่สามารถน าไปสูก่ารผลติในเชงิอตุสาหกรรมได ้นอกจากนัน้ผลงานวจิยัทีไ่ดส้ามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มลู
ใหห้น่วยงานในประเทศไทย เชน่ กรมควบคมุมลพษิ น าไปทดสอบและใชใ้นภาคสนามต่อไป 

 


