
Together for the Benefit of Mankind

ชุดทดสอบสารอันตราย
เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย

ชุดทดสอบประสิทธิภาพสูง
พัฒนาให้ใช้ได้สะดวกในข้ันเดียว 
เช่น ฟอร์มาลีนพษิในอาหารปลอม

สารปรอทในเคร่ืองสําอาง
ฟอกผิวขาว เป็นต้น

ชุดทดสอบป้องกันผู้บริโภคจาก
อาหารอันตรายที่มีฟอร์มาลนี จาก
เคร่ืองสําอางผิวขาวที่มีสารปรอท 
สารไฮโดรควิโนน ทําลายไต ทําลาย
สมอง ลดภาระทางสาธารณสุข และ

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

การนําความรู้จากงานวิจัย 
พัฒนาตัวตรวจวัดทางเคมี 

ต่อยอดและทดสอบให้ใช้ได้จริง 
ส่งผลดีกับคุณภาพชีวิต
สร้างธุรกิจอย่างย่ังยืน 
รับผิดชอบต่อสังคม

ป้องกันผู้บริโภคจากผลิตภัณฑ์อันตราย
ด้วยการตรวจสอบเบื้องต้น

ตัวตรวจวัดทางเคมีจําเพาะสูง
พัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ภาควิชาเคมี Product Safety



การตัดต่อโครงสร้างพลาสติกชีวภาพ
ด้วยเคร่ืองผสมทางวิศวกรรม

เทคโนโลยีเพื่อการดัดแปร
โครงสร้างและสมบัติของ

พลาสติกชีวภาพ ให้สลายตัวได้
ทางธรรมชาติ ให้มีคุณสมบัติ
เหมาะสม สําหรับผลิตภัณฑ์ที่

หลากหลาย

ผลิตพลาสติกชีวภาพ
ทีมี่สมบัติหลากหลาย 

ใช้สารเคมีตัวทําละลายน้อย  
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สลายตัว
ได้ทางชีวภาพในเวลาอันสั้น 
ลดปัญหาขยะพลาสติกสะสม

ปรับแต่งโครงสร้างพลาสติกใน
ระดับจุลภาคและระดับโมเลกุล ด้วย
วิธีการผสมกับพอลิเมอร์ชนิดอื่น 
หรือการผสมกับเส้นใยธรรมชาติใน
สภาวะหลอมเหลว โดยมีการทําให้
เกิดปฏิกิริยาเคมีไปพร้อมกัน

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ด้วยพลาสติกชีวภาพที่มีสมบัติจําเพาะ

ปฏิกิริยาเคมีของพลาสติก
ภายในเคร่ืองหลอมข้ึนรูป
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ภาควิชาเคมี Bioplastics



SG-Kit เคร่ืองภาคสนาม 
วัดระดับเอทานอลในน้ํามันแก๊สโซฮอล์

Siam Gasohol Kit (SG-Kit) ใช้
เพ่ือพกพาเพ่ือออกตรวจ วัด
ปริมาณเอทานอลในน้ํามันแก๊ส
โซฮอล์ ว่าเป็นไปตามที่ระบุตาม
กฎหมายหรือไม่ ใช้งานได้สะดวก

ทุกสภาวะในภาคสนาม

อ่านผลได้รวดเร็วใน 2 นาท ีมี
ความเที่ยงและความแม่นยําสูง
มาก ยุติธรรมต่อผู้รับการตรวจ
และผู้ทําการตรวจคุณภาพน้ํามัน
และวัดค่าเอทานอลในแก๊สโซฮอล์
ได้ละเอียดแม้เอทานอลต่างกัน

เพียง 0.3 % (v/v)

SG-Kit ทํางานอัตโนมัติ
ภายใน 2 นาท ีเคร่ืองจะแสดงค่า 

เอทานอลบนหน้าจอ เช่น น้ํามัน E10 
ก็จะควรอ่านค่าได้ 10 + 0.3%(v/v)

user-friendly สําหรับผู้ทํางาน 
ฝึกใช้งานได้ใน 20 นาที

วัดระดับเอทานอลในน้ํามันแก๊สโซฮอล์
ให้ความถูกต้องเทียบเท่าเคร่ืองมือใหญ่

เคร่ืองอัตโนมัติ จะแสดงผลใน 2 นาที
ใช้งานง่าย เพียงหยดตัวอย่าง

Siam Gasohol Kit

ฝาปิดพร้อม safety lock
ป้องกันการเสียหายของ

อุปกรณ์ 

โต๊ะแลปเคล่ือนที่
บรรจุเครื่องวัดและขวด
ปล่อยน้ํายาเคมีอัตโนมัติ 

พร้อมอุปกรณ์  

1. เปิดกระเป๋า
2. เตรียมเครื่องวัด
3. หยดตัวอย่าง
4. รอ 2 นาที ผลการอ่านจะ

ปรากฎบนหน้าจอ

2-min, Low Cost and Accurate
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ภาควิชาเคมี Product Quality



สารสังเคราะห์ที่ทํางานแบบ
เคร่ืองจักรกล

สารอินทรีย์สังเคราะห์ที่ถูก

ออกแบบและพัฒนา ให้ทํางาน
เลียนแบบเคร่ืองจักรกล เช่น 

มอเตอร์ สวิตช์เปิด-ปิด หรือ เกียร์

เพื่อพัฒนาเป็นหุ่นยนต์ระดับนาโน 
ในการส่งยารักษาโรค ไปยัง

เป้าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจง

โมเลกุลได้รับการกระตุ้นจากแหล่ง

พลังงานภายนอก เช่น กรด เบส 
ความร้อน หรือ แสง แล้ว

เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง เกิดการ
เคลื่อนทีห่รือการจัดเรียงตัวใหม่

หุ่นยนต์ระดับนาโน
ขนส่งไปตําแหน่งทีจํ่าเพาะได้

คุณสมบัตกิารหมุนหรือการเคล่ือนที่
ไปในทิศทางที่แน่นอน
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ภาควิชาเคมี Nano Machines



ไพล
เถาเอ็นอ่อน

+ =

EntanoidsTM

=

PlaitanoiadsTM
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ภาควิชาเคมี Herbal Medicines

ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
ต่อยอดด้วยวิทยาศาสตร์และ
เภสัชวิทยา เป็นผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพื่อลดปวดเม่ือย 
ในรูปครีม และสเปรย์

สารธรรมชาติจากไพลและเถา
เอ็นอ่อน บรรเทาอาการปวด ผ่อน
คลายกล้ามเน้ือ สร้างรายได้ให้กับ

เกษตรกร และประเทศชาติ

สกัดสารสําคัญจากไพล 
ได้สาร arylbutanoids ต้านอักเสบ 
พัฒนาให้ใช้สะดวกในรูปสเปรย์

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวด
ผ่อนคลายกล้ามเน้ือ

สกัดด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูง 



1. เตรียมถุงมือแพทย์จากน้ํายางธรรมชาติให้มี
ชั้นของแคปซูลของยาฆ่าเชื้อโรคอยู่ระหว่าง
ฟิล์มยางและ/หรือติดอนุภาคพอลิเมอรค์อม
พอสิท ลงบนผิวของแผ่นยางเพื่อเพิ่มความ
ขรุขระและความแข็งท่ีผิวของแผ่นยาง ส่งผล
ให้ลดการติดเชื้อ และลดสัมประสิทธิ์แรงเสียด
ทาน ซ่ึงทําให้การสวมใส่หรือถอดถุงมือ
สะดวกขึ้น 

2. ปรับแต่งอนุภาคยางธรรมชาติให้มีโครงสร้าง
สัณฐานใหม่ๆ เช่น อนุภาคกลวง แบบแกน-
เปลือก และ/หรือมีสารแม่เหล็ก ด้วย
กระบวนการพอลิเมอไรเซชันแบบอิมัลชัน 

1. ถุงมือแพทย์ท่ีบรรจุแคปซูลยาฆ่าเชื้อโรค
ระหว่างฟิล์มยางสามารถฆ่าเชื้อท่ีติดมากับ
ปลายเข็มฉีด

2. ถุงมือ/แผ่นฟิล์มมีแรงเสียดทานท่ีผิวต่ําและ
สามารถยับยั้งแบคทีเรียได้จากการติด
อนุภาคพอลิเมอรข์นาดนาโนท่ีมีอนุภาคเงิน
เป็นองค์ประกอบบนแผ่นยางธรรมชาติ

3. อนุภาคยางธรรมชาติท่ีมีลักษณะกลวง ทึบ
แสง ใช้แทนเม็ดสีขาวในอุตสาหกรรมสี

4. อนุภาคยางธรรมชาติท่ีมีสมบัติแม่เหล็กจะ
เตรียมเป็นแผ่นเคลือบท่ีมีความยืดหยุ่น
ป้องกันรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า

1. ออกแบบ/สังเคราะห์อนุภาคพอลิเมอรค์อม
พอสิทขนาดนาโน ด้วยการพอลิเมอไรเซชัน
แบบอิมัลชัน แล้วนําไปใช้ปรับแต่งฟิล์มยาง
ธรรมชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ดีขึ้น/มากขึ้น

2. ออกแบบ/ปรับแต่งอนุภาคยางธรรมชาติให้มี
โครงสร้างสัณฐานใหม่ๆ มีส่วนประกอบของ
สาร/วัสดุท่ีมีสมบัติพิเศษ เพื่อเพิ่มแนว
ทางการนําน้ํายางธรรมชาติไปสร้าง
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมท่ีหลากหลายมาก
ขึ้น ทดแทนการใช้วัสดุสังเคราะห์ วิจัยเพื่อใช้
ข้อดีของยางธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพ
และเพิ่มมูลค่าให้กับน้ํายางพารา

อนุภาคและแผ่นฟิล์มยางธรรมชาติ
รูปแบบใหม่ๆ ด้วยกระบวนการเคมี

แผ่นฟิล์มยางธรรมชาติที่เคลือบหรือ
บรรจุอนุภาคพอลิเมอร์/เงินนาโนและอนุภาคยาง

ธรรมชาติท่ีกลวงหรือท่ีมีสารแม่เหล็ก

ใช้น้ํายางธรรมชาติในแนวทางใหม่ๆ 
ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายข้ึน

Encapsulation

HL particle HL-chitosan

+

+ +

+

+

+

+
+

Modification

Formaldehyde 
adsorption White pigment 

in paint

Surgical gloves

Flexible magnetic 
shielding filmAnti-bacterial

glove

Hevea brasiliensis

Hollow NR500 nm
Magnetic NR

PMMA/
AgNPs-CS
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ภาควิชาเคมี Natural Rubber
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ภาควิชาเคมี Education/ STEM

ทองคำนาโนเป็นสารเคมีที่พบได้ใน
ชีวิตประจำวันมากขึ้น ถ้าทองคำ
นาโนที่มีขนาดเล็ก (2 nm) จะมี

สีแดงสด ถ้ามีขนาดใหญ ่(20 nm) 
จะมีสีม่วง ถ้ายิงเลเซอร์ไปที่

สารละลายคอลลอยด์ของทองคำ
นาโน จะเห็นลำแสง เนื่องจาก
ปรากฏการณ์ทินดอลล ์  

การสอนเรื่องนาโนเทคโนโลยีใน
ห้องเรียน สามารถทำได้ง่ายๆ โดย

ใช้อุปกรณ์ที่หาได้ในท้องถิ่น 
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง

ในการทดลองนี้ ใช้แผ่นทองคำ
เปลวเป็นแหล่งให้ไอออนของ

ทองคำซึ่งหลุดลงในสารละลายโดย
วิธีอิเล็คโตรไลซิส นักเรียนจะเห็น

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทั้งที่
ขั้วอิเล็คโตรดและสารละลาย

การสังเคราะห์ทองคำนาโน การนำไปสอนในห้องเรียนเพื่อเป็นความรู้
เสริมจากบทเรียน

การใช้วิธีอิเล็คโตรไลซิสในการเตรียม
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ภาควิชาเคมี Catalysis

การออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาที่มี
ความจำเพาะกับปฏิกิริยา จะทำให้
ได้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ และลด 
ขั้นตอนการกำจัดของเสีย ทำให ้

สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น

กลไกการเกิดปฏิกิริยา ทำให้การ
ออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาใน
อนาคตมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

ในปฏิกิริยาที่มีตัวเร่งปฏิกิริยา PFL1 
จะพบความจำเพาะในการตัด C-Cl 
โดยไม่ตัดพันธะ C-X เมื่อ X เป็น    
เฮโลเจนตัวอื่น การค้นพบนี้อาจจะไป

สู่การกำจัด Chlorinated 
Compounds ที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

การออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาที่มี
ความจำเพาะกับปฏิกิริยา

กลไกการเกิดปฏิกิริยา องค์ความรู้ใหม่ที่นำไปประยุกต์ใน
ปฏิกิริยาการกำจัด chlorinated 

compounds

Cl I
PFL1

NaOH, EtOH
34 oC, 14 hr

I I2


