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ที่ มาและความสาคัญของงานวิ จยั ที่ ทาต่อโลก (main topic)
การศึกษาเชิงทฤษฎีดว้ ยการคานวณทางเคมี และการจาลองระบบโมเลกุลด้วยคอมพิวเตอร์ได้มสี ่วน
ช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วกับนาโนเทคโนโลยี ในหลากหลายด้าน เช่น อุตสาหกรรมเคมี พอลิเมอร์
ปิ โตรเคมี สิง่ ทอ อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร ยาและการแพทย์ เป็ นต้น ตัวอย่างความสาเร็จทางอุตสาหกรรมจาก
การประยุกต์ใช้การจาลองแบบโมเลกุลและการคานวณเคมีควอนตัม ได้แก่ การออกแบบโมเลกุลยาด้วยการ
จาลองแบบโมเลกุล นาไปสู่การค้นพบยาต้านโรคเอดส์ และยารักษาโรคความจาเสื่อม นอกจากนัน้ มีหลาย
บริษทั ทีใ่ ช้การคานวณทางเคมีควอนตัมเพื่อช่วยในการพัฒนาตัวเร่งปฏิกริ ยิ า เช่น Asahi Chemical, Bayer,
BP (Amoco), Degussa, Dow Chemical, DSM, DuPont, Enichem, IFP, Mitsubishi, Phillips Petroleum,
Statoil, Totalfina, Union Carbide เป็ นต้น ทาให้คน้ พบตัวเร่งปฏิกริ ยิ าทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเป็ นผลทาให้
อุตสาหกรรม ปิ โตรเคมีและพอลิเมอร์พฒ
ั นาไปอย่างรวดเร็ว
โครงการวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเชิงทฤษฎีดว้ ยการการคานวณเคมีควอนตัมของตัวเร่งปฏิกริ ยิ า/ตัวดูดซับ
ชนิดต่างๆ ด้วยวิธที างเคมีคานวณทีม่ คี วามแม่นยาสูง ได้แก่ วิธี Density Functional Theory ซึง่ ผลการศึกษา
ของโครงการวิจยั ชิน้ นี้ จะสามารถนามาใช้เพื่อคัดกรอง (screening) ชนิดของตัวเร่งปฏิกริ ยิ า/ตัวดูดซับ ทีจ่ ะมี
การพัฒนาชิน้ งานในระดับห้องปฏิบตั กิ ารจริง เพื่อช่วยในการออกแบบพัฒนาวัสดุดูดซับในการกาจัดสารทีก่ ่อ
มลพิษต่อสิง่ แวดล้อม ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงพอสาหรับการนาไปใช้ในภาคสนามต่อไป
สรุปจุดเด่นของงานวิ จยั งานวิ จยั โดยเฉพาะผลกระทบของงานวิ จยั ที่ มีต่อเศรษฐกิ จ สังคม และ
สิ่ งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0
สานักจัด การคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ทาการตรวจวัดและรายงานรายงาน
สถานการณ์และการจัดการปั ญหามลพิษ เพื่อเป็ นข้อมูลในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม ป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาสิง่ แวดล้อม โดยมีสารมลพิษทีส่ าคัญเป็ นอันดับต้นๆ ได้แก่
- สารมลพิษหลักทางอากาศ ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไนโตรเจนไดออกไซด์( NO2) ก๊าซ
โอโซน (O3) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
- สารประกอบอินทรียร์ ะเหยง่าย (Volatile Organic Compounds, VOCs) ชนิด Benzene ในพืน้ ที่
อุตสาหกรรมมาบตาพุด กรุงเทพและปริมณฑลมีคา่ ในบรรยากาศ เกินมาตรฐาน ซึง่ สาร จัดเป็ นสารอะโรเมติก
ไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้
- สารปรอท (Hg) ทีม่ ตี น้ กาเนิดมาจากโรงไฟฟ้ าพลังถ่านหิน โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมทีใ่ ช้
ถ่านหินเป็ นเชือ้ เพลิง โรงกลันน
่ ้ามัน
งานวิ จ ัย ทัว่ โลกที่ไ ด้ ศึก ษาการก าจัด สารมลพิษ เหล่ า นี้ อ ย่ า งกว้ า งขวางและพบว่ า วิธี ท่ี ง่ า ย มี
ประสิทธิภาพในการกาจัดสารมลพิษ คือการใช้วธิ กี ารดูดซับ หรือการใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ าในการเปลีย่ นสารพิษให้
มีพษิ น้อยลง ดัง้ นัน้ ผูว้ จิ ยั ซึง่ ทางานวิจยั ด้านเคมีคานวณจึงเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาและออกแบบตัวดูดซับ /
ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โครงการวิจยั นี้ นักวิจยั ได้พฒ
ั นาออกแบบจาลองโมเลกุลและการคานวณ
โครงสร้า งเพื่อคัด กรองและคัด เลือกโครงสร้า งตัว เร่งปฏิกิร ิย าที่ม ีศกั ยภาพสูงก่อนน าไปสังเคราะห์จ ริงใน

ห้องปฏิบตั กิ าร โดยจะสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านสารเคมี ลดความยุง่ ยากในกระบวนการวางแผนการสังเคราะห์
และประหยัดเวลาลองถูกลองผิด นอกจากนัน้ การคานวณเคมี ยังสามารถให้ขอ้ มูลทีส่ ามารถอธิบายผลทีไ่ ด้จาก
การทดลองในระดับ อิเ ล็ก ตรอน และโมเลกุ ล ท าให้นั ก วิจ ัย สามารถเข้า ใจองค์ป ระกอบส าคัญ ที่ม ีผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกริ ยิ า ซึง่ สิง่ เหล่านี้เป็ นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาตัวเร่งปฏิกริ ยิ าชนิดใหม่ทม่ี ี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ในอนาคต ซึง่ จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทีย่ งยื
ั ่ นของประเทศต่อไป

รูปที่ 1 ตัวเร่งปฏิกริ ยิ า Ag7Au6 ใช้ในการเปลีย่ นสารมลพิษ NO, CO ไปเป็ นสารทีม่ พี ษิ น้อยลง N2, CO2

รูปที่ 2 ตัวดูดซับชนิด Single-vacancy defective graphene (SDG) ใช้ให้การกาจัดสารประกอบอินทรียร์ ะเหยง่าย

รูปที่ 3 ตัวดูดซับชนิด Boron Doped Graphene ใช้ในการดักจับสารปรอท

รูปที่ 4 ตัวเร่งปฏิกริ ยิ า Carbon-Doped Boron Nitride Nanosheet ใช้ในการเปลีย่ นสารมลพิษ NO ให้เป็ นสารมีพษิ
น้อยลง N2O

ความสาคัญของผลงานวิ จยั ที่ ได้ต่อโลก และการนาผลงานไปใช้ประโยชน์
ผลงานวิจยั การศึกษาเชิงทฤษฎีดว้ ยการการคานวณเคมีควอนตัมได้รบั ความสนใจในเชิงวิชาการอย่าง
มาก สามารถตีพมิ พ์ในวารสารคุณภาพสูงระดับนานาชาติและได้ รบั การอ้างอิงจากนักวิจยั ทัวโลก
่
เพื่อ ใช้เป็ น
ข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาตัวดูด ซับ /ตัวเร่งปฏิกริ ยิ า ผลงานวิจยั ที่ผ่านมาสามารถตีพมิ พ์ใ น
วารสารวิชาการนานาชาติทม่ี ี impact factor สูง 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) เป็ นต้น รวม 101 ชิน้ มีการถูกนาไปอ้างอิงแล้ว 1,443 ครัง้
(Web of Science 3 ธันวาคม 2561)
นอกจากนัน้ องค์ความรู้ และชิน้ งานวิจยั ทีผ่ ลิตได้ในระดับห้องปฏิบตั กิ าร (lab scale) หรือในระดับ
ต้นแบบ (lab prototype) มีแนวโน้มสามารถนาไปขยายการผลิตในระดับทีส่ งู ขึน้ ได้ (scale up) เพื่อต่อยอดสู่
เชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต ทาให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ตัวดูดซับ/ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าที่ม ี
ราคาถูก เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและมีประสิทธิภาพสูงเทียบเท่าหรือดีกว่าชนิด ทีใ่ ช้อยู่ในปั จจุบนั ที่เป็ นพวก
โลหะ ซึง่ สามารถนาไปสูก่ ารผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้ นอกจากนัน้ ผลงานวิจยั ทีไ่ ด้สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูล
ให้หน่วยงานในประเทศไทย เช่น กรมควบคุมมลพิษ นาไปทดสอบและใช้ในภาคสนามต่อไป

