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1มูลนิธิโทเร เพ่ือการสงเสริม          วิทยาศาสตร ประเทศไทย

มลูนิธโิทเร เพ่ือการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ไดรบัอนุญาตใหจดัต้ังเปนทางการเมือ่วันท่ี
2 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2537 โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่รวมสงเสรมิความกาวหนาทางดานวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยใีนประเทศไทย
เพ่ือบรรลวุตัถุประสงคดงักลาว มลูนธิฯิ ไดดำเนนิกจิกรรมเพือ่การพฒันาและสงเสริมความกาวหนา
ทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีนประเทศไทย โดยจดัใหมกีจิกรรมสามประเภทดวยกนั

• ประเภทแรก คอื การจัดใหมรีางวัลวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีสำหรบับคุคลหรอืสถาบนั
ที่มีผลงานดีเดนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

• ประเภทท่ีสอง คอื การใหเงินทุนชวยเหลอืทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยเีพ่ือสนับสนุน
อาจารย และ/หรือ นักวิจัยที่กำลังคนควาหรือมีโครงการคนควาวิจัยที่เปนรากฐานอันจะ
อำนวยประโยชนใหแกวงการวทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีนประเทศไทย

• ประเภทท่ีสาม คอื รางวัลการศกึษาวทิยาศาสตร โดยมอบใหแกบคุลากรผรูบัผดิชอบทาง
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย
ที่มีผลงานดีเดนในการสรางสรรคและริเริ่มทางการศึกษาวิทยาศาสตร เพื่อนำไปพัฒนา
และเพิม่พนูความสนใจของนกัเรยีนตอวิชาวทิยาศาสตร นอกจากนีใ้นปพทุธศกัราช 2539
มูลนิธิฯ ยังไดใหการสนับสนุนแกหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรของโรงเรียนที่ไดรับรางวัล
การศึกษาวิทยาศาสตรอกีดวย

มูลนิธิโทเร เพ่ือการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ไดรับเงินกองทุนประเดิมจาก Toray
Industries, Inc., Japan โดยใชดอกผลจากกองทนุนี ้นอกจากนีย้งัไดรบัเงินบริจาคจาก Toray
Science Foundation, Japan และกลมุบริษทัโทเรในประเทศไทย 4 บริษทั

รางวลัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในปพุทธศักราช 2555 ซึ่งเปนปที่สิบเกาของการดำเนินกิจกรรมนี้ ในดานบุคคลที่มีผลงานทาง
ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีทีม่คีณุภาพเปนเลศิ ซึง่ไดรบัการตพีมิพในวารสารวชิาการทีม่กีาร
ตรวจสอบคุณภาพอยางเครงครัด ตลอดจนเปนผลงานท่ีมีคุณคาตอสังคมในดานการสราง
ความกาวหนาทางวชิาการและในดานศกัยภาพของการนำไปประยกุตใช คณะกรรมการสาขารางวลั
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี มลูนิธโิทเร เพ่ือการสงเสรมิวิทยาศาสตร ประเทศไทย ไดพจิารณาผลงาน
ของบคุคลและสถาบนัทีไ่ดรบัการเสนอช่ือและไดเสนอคณะกรรมการบรหิารมลูนธิฯิ ซึง่มมีตเิปน
เอกฉนัทยกยองให ศาสตราจารย ดร. สทุธชิยั อสัสะบำรงุรตัน ภาควชิาวศิวกรรมเคม ีคณะวศิวกรรม
ศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั เปนผไูดรบัรางวัลวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. สทุธิชยั อสัสะบำรุงรัตน ไดทำงานวจิยัพื้นฐานและประยุกตเกี่ยวกับวิศวกรรม
ปฏกิริยิาเคม ี(chemical reaction engineering) โดยเนนในหวัขอเครือ่งปฏกิรณเคมแีบบหลาย
หนาที ่(multifunctional reactor) เนือ่งจากเครือ่งปฏิกรณเคมทีีใ่ชงานท่ัวไปมีหนาทีห่ลกัคอืการเกดิ
ปฏกิริยิา ซึง่พบขอจำกดัหลายๆ ดานในการดำเนนิงาน การรวมหนาทีอ่ืน่ๆ เพือ่ทำงานรวมกบัการเกดิ
ปฏิกริยิาในเคร่ืองปฏิกรณเคมใีนหนวยเดยีวกนัสามารถชวยใหกระบวนการผลติทีไ่ดมปีระสิทธภิาพสงู

รายงานผลการดำเนินงาน
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ลดตนทุนการผลิต เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และลดความเสี่ยงตออันตรายในการดำเนินงาน ซึ่ง
งานวิจยัในดานนีเ้ปนแนวทางทีจ่ำเปนอยางมากตอการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงในภาวะ
ปจจุบนัท่ีมกีารแขงขันทางการคาสูง ทรัพยากรทีม่อียูอยางจำกดั และปญหาทางดานความปลอดภยั
และสิง่แวดลอม ตวัอยางเครือ่งปฏกิรณเคมแีบบหลายหนาทีท่ีไ่ดศกึษา ไดแก หอกลัน่แบบมปีฏกิริยิา
เครื่องปฏิกรณเคมีชนิดเซลลเชื้อเพลิงชนิดออกไซดแข็ง เคร่ืองปฏิกรณแบบเมมเบรน เปนตน
ตลอดระยะเวลากวา 16 ป ทีท่ำวจิยัทีป่ระเทศไทยไดตพีมิพผลงานวจิยัในวารสารระดับนานาชาตทิีม่ี
Impact Factor กวา 130 บทความ มคีวามรวมมอืทางดานงานวจิยัอยางใกลชดิกบันกัวจิยัทัง้ในและ
ตางประเทศ ตลอดจนอตุสาหกรรมในประเทศไทย ตวัอยางโครงการความรวมมอืกบัอตุสาหกรรม
ไดแก โครงการ Cooporative Research and Development of Olefins Production รวมมือกบั
บรษิทั เอสซจี ีเคมคีอลส จำกดั (มหาชน) โครงการ Cooporative Research and Development
on VCM Production” กบับริษทั ไทยพลาสตกิและเคมภีณัฑ จำกดั (มหาชน) และโครงการวิจยั
และพัฒนาการแยกคารบอนไดออกไซดกบัสถาบนัวิจยั ปตท. เปนตน ผลงานทีส่รางความภมูใิจสูงสุด
คอื การมสีวนรวมในการพฒันาบคุลากรของชาตใินระดบัตางๆ เชน การเปนอาจารยพีเ่ล้ียงใหกบั
อาจารยใหมหลายทานจากมหาวิทยาลัยตางๆ เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยศลิปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง และจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั โดยปจจุบนัอาจารยหลายทานประสบความ
สำเรจ็และทำหนาทีเ่ปนพีเ่ล้ียงและเปนแบบอยางทีด่สีำหรบัอาจารยและบุคลากรรนุใหมๆ  นอกจากนี้
ยงัไดผลิตดุษฎีบณัฑิต จำนวน 7 คนและมหาบัณฑติ จำนวน 40 คน รวมถงึเปนอาจารยทีป่รกึษา
โครงการฝกงานภายใตโครงการเทคโนโลยีสะอาดเพื่อสงเสริมใหนิสิตระดับปริญญาตรีไดใช
องคความรูเพื่อเสนอแนวทางในการแกปญหาในโรงงานอุตสาหกรรมสงผลใหสามารถชวยลด
คาใชจายใหกับโรงงานไดจริงคิดเปนมูลคาหลายลานบาท ตลอดจนการสนับสนุนยุวชนทางดาน
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
สำหรบัหนวยงานทีไ่ดรบัการคดัเลอืกใหรบัรางวัลวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีประจำปพุทธศักราช
2555 คอื บณัฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิง่แวดลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี มีวัตถุประสงคหลักในการพัฒนากำลังคนระดับปริญญาโทและเอกดานพลังงานและ
สิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพสามารถตอบสนองความตองการของภาครัฐและอุตสาหกรรมทั้งในและ
ตางประเทศโดยเนนกระบวนการวิจัยในเชิงเทคโนโลยีและเชิงนโยบายท่ีตอบสนองยุทธศาสตร
ของชาต ิตลอดจนสรางความเชือ่มโยงผลวจิยัระหวางมหาวทิยาลยักบัภาคการผลติ และหนวยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวของ ในตลอดระยะเวลาที่ผานมาบัณฑิตวิทยาลัยรวมฯ ไดสรางสรรคงานวิจัยและ
พัฒนาบุคลากรระดับสูงดานพลังงานและส่ิงแวดลอมท่ีมีคุณภาพโดยมีผลงานตีพิมพในวารสาร
วชิาการตอจำนวนนกัศึกษาเทยีบเทากับหนวยงานการศกึษาในตางประเทศ และยงัเปนหนวยงานทีช่ีน้ำ
สงัคมและชวยยกระดับการแกปญหาดานพลังงานและส่ิงแวดลอมโดยใชงานวิจัยเปนตัวนำ โดย
ดำเนินการวิจัยภายใตกลุมวิจัยท่ีมีทิศทางในการวิจัยท่ีชัดเจนตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรชาติ
รวมถึงทำวิจยัรวมกบัภาคอตุสาหกรรมซ่ึงเนนการแกไขปญหาและสามารถนำไปใชประโยชนไดจริง
อันกอผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมโดยตรง นอกจากน้ี ยังทำงานวิจัยรวมกับชุมชน
เพ่ือเปนการยกระดับความรูและสรางความเขมแข็งของชุมชนในการรับมือกับวิกฤติพลังงานและ
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สามารถปรบัตวัเพือ่รองรับสภาวะโลกรอน รวมถึงทำวิจยัรวมกบัหนวยงานตางประเทศและหนวยงาน
ระหวางประเทศอีกหลายแหลง ซึง่ทำใหบคุลากรของบณัฑติวทิยาลยัรวมฯ ไดรบัการยอมรบัและเชญิ
ใหเขารวมทำงานวชิาการในองคกรระหวางชาติหลายแหง เชน IEA, UNFCCC และ IPCC เปนตน
การประสบความสำเรจ็และเปนผนูำทางการวจิยัเพือ่แกไขปญหาวิกฤตพิลงังานและสภาพภมูอิากาศ
เปล่ียนแปลงของบณัฑิตวทิยาลยัรวมฯ เปนผลมาจากการรเิริม่ทำงานเปนกลมุวจิยัทีม่ทีศิทางชดัเจน
มกีารพฒันาเครือขายในการวจิยัใหกวางขวางเพือ่ใหมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรดูานเทคโนโลยพีลงังาน
และสิง่แวดลอมทัง้ในประเทศผานศนูยความเปนเลศิดานเทคโนโลยพีลังงานและส่ิงแวดลอม และ
ระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชียกวา 10 ประเทศผานเครือขาย Sustainable Energy and
Environment (SEE) Forum ทัง้ยังสงเสริมการเผยแพรองคความรสูสูาธารณะ รวมถึงสรางผลงาน
วิจัยท่ีมีผลกระทบตอยุทธศาสตรของประเทศ และผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพพรอมทำงานใน
หนวยงานที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและตางประเทศอันเปนการเตรียมพื้นฐานที่ดีในการเขาสู
ประชาคมอาเซียนในอนาคต

ทนุชวยเหลือทางดานวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
นอกจากรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลวนั้น มูลนิธิฯ ยังไดใหทุนชวยเหลือทางดานวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยที่หัวขอวิจัยจะตองเปนประโยชนตอสวนรวมและตอการพัฒนา
องคความรทูางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยขีองประเทศ โดยในปพทุธศักราช 2555 นี ้ไดมอบทุน
ชวยเหลอืทางดานวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีรวมทัง้สิน้ 20 ทนุวจิยั ดงันี้

สาขาเกษตรศาสตรและชวีวทิยา มจีำนวน 7 โครงการ
1. ชื่อโครงการ แนวทางการใชประโยชนจากราไมคอรไรซากลวยไมเพือ่การผลติและการอนรุกัษกลวยไม

ชือ่นักวิจยั ดร. สรุยีพร นนทชัยภมูิ
หนวยงาน สำนกัวชิาวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัแมฟาหลวง

2. ชื่อโครงการ การผลติและสกดัแยกไบโอพอลแิซคคาไรดจากสาหราย Ulva intestinalis
ทีม่สีมบัตเิชิงหนาท่ีและเปนสารออกฤทธิท์างชีวภาพสงูสำหรับเปนอาหารเสรมิ

ชือ่นักวิจยั รองศาสตราจารย ดร. ณฏัฐา เลาหกลุจติต
หนวยงาน สายวชิาเทคโนโลยีชวีเคม ีคณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี

3. ชื่อโครงการ การทำบรสิทุธิแ์ละการจำแนกคณุลกัษณะคอลลาเจนท่ีละลายดวยกรดจากหนงัปลาสลดิ
ชือ่นักวิจยั ดร. สทิธิพงษ นลนิานนท
หนวยงาน คณะอตุสาหกรรมเกษตร สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั

4. ชื่อโครงการ การยอยสลายพลาสตกิชนดิพอลแิลกไทดดวยกระบวนการทางชีวภาพโดย
แบคทีเรียชอบรอนเพ่ือการนำกลับมาใชใหม

ชือ่นักวิจยั ดร. สขุมุาภรณ สขุขุม
หนวยงาน ภาควชิาชีววทิยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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5. ชื่อโครงการ การพัฒนาน้ำมันมะพราวจากแหลงวัตถุดิบในประเทศเพื่อเปนสารตานจุลชีพ
ทางเลือกสำหรับประยุกตใชในทางเภสัชกรรมและสาขาท่ีเก่ียวของ

ชือ่นักวิจยั รองศาสตราจารย ดร. สนทยา ลิม้มทัวาภิรตัิ์
หนวยงาน ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากร

6. ชื่อโครงการ การเพ่ิมประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยเพื่อปองกันเช้ือราบนบรรจุภัณฑ
อาหารทีท่ำมาจากวสัดเุซลลูโลสท่ียอยสลายได

ชือ่นักวิจยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. นฤมล มาแทน
หนวยงาน ภาควชิาเทคโนโลยีอาหาร สำนกัวชิาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ

7. ชื่อโครงการ การใชประโยชนจากกาซไนตรัสออกไซดเพื่อลดการหลุดรวงในชอผลลองกอง
หลงัการเก็บเก่ียวเพือ่การสงออก

ชือ่นักวิจยั ดร. อนิทริา ลจินัทรพร
หนวยงาน สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

สาขาเคมี มจีำนวน 4 โครงการ
8. ชื่อโครงการ การแยกและการพสิูจนเอกลกัษณของสารออกฤทธิท์างชวีภาพจากตนนมววั

ชือ่นักวิจยั ดร. วงศ พะโคดี
หนวยงาน ภาควชิาเคม ีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

9. ชื่อโครงการ การศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพของอนุพันธสารประกอบควิโนลีน
ชือ่นักวิจยั ดร. ชาญศักดิ ์ทองซอนกลบี
หนวยงาน หองปฏบิตักิารอนิทรยีเคมสีงัเคราะห สถาบนัวจิยัจฬุาภรณ

10. ชื่อโครงการ การสังเคราะหและคุณสมบัติตอตานโรคหอบหืดของอนุภาคโปรตีนในกลุม
Bivalent SFTI-I

ชือ่นักวิจยั ดร. ภานมุาศ ทองอยู
หนวยงาน ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

11. ชื่อโครงการ การสังเคราะหอนุพันธของสารประกอบอินโดลเชื่อมกับอะซิพินท่ีมีฤทธ์ิเปน
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและตานโรคพืช

ชือ่นักวิจยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. วยา พทุธวงศ
หนวยงาน ภาควิชาเคม ีคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากร

สาขาฟสิกส มจีำนวน 4 โครงการ
12. ชื่อโครงการ การคนหาอนภุาคสมมาตรยวดยิง่ สควารก รนุท่ี 3 ณ เคร่ืองเรงอนุภาคแอลเอชซี

ชือ่นักวิจยั ดร. บรุนิทร อศัวพภิพ
หนวยงาน ภาควชิาฟสกิส คณะวทิยาศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
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13. ชื่อโครงการ การวเิคราะหผลการทดลองการชนของ p+p ทีพ่ลังงานสูงระดบั LHC และ
สมบัติของมีซอนชนิดชารมในแบบจำลองควารก

ชือ่นักวิจยั ดร. อายุทธ ลิม้พริตัน
หนวยงาน สาขาวชิาฟสกิส สำนกัวชิาวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

14. ชื่อโครงการ การเตรียมฟลมแมงกานสีออกไซดผสมทอนาโนคารบอนดวยวธิไีฮโดรเทอมอล
เพื่อประยุกตใชเปนขั้วไฟฟาในตัวเก็บประจุไฟฟาความจุสูง

ชือ่นักวิจยั ดร. พาวนิ ีกลางทาไค
หนวยงาน ภาควชิาฟสกิส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

15. ชื่อโครงการ ความเปนอินทิเกรบิลิตีจากโครงสรางลากรางเจียนแบบฟอรมเดี่ยว
ชือ่นักวิจยั ดร. สขิรินทร อยคูง
หนวยงาน ภาควชิาฟสกิส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี

สาขาวิศวกรรมศาสตร มจีำนวน 5 โครงการ
16. ชื่อโครงการ การสกดัและนาโนเอนแคปซเูลทชันของสารออกฤทธิท์างชีวภาพจากวสัดเุหลือทิง้

ทางการเกษตรของประเทศไทยโดยใชเทคโนโลยสีเีขยีว
ชือ่นักวิจยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. ณฐัวรรณ ยศวัฒน
หนวยงาน ภาควชิาวศิวกรรมเคม ีคณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล

17. ชื่อโครงการ ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศตอโคงความเขมฝนและปริมาณน้ำ
เพือ่การเกษตรในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื

ชือ่นักวิจยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. ศภุสทิธิ ์คนใหญ
หนวยงาน ภาควชิาวศิวกรรมเกษตร คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน

18. ชื่อโครงการ อิทธิพลของซิลิคอนตอการเกิดออกซิเดชันและสภาพการยึดเกาะเชิงกล
ของออกไซดสเกลบนเนือ้พ้ืนเหลก็และเหลก็กลา

ชือ่นักวิจยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. สมฤกษ จนัทรอัมพร
หนวยงาน ภาควชิาวศิวกรรมวัสดแุละเทคโนโลยีการผลติ คณะวศิวกรรมศาสตร

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

19. ชื่อโครงการ การปรับปรุงคุณภาพอากาศนอกอาคารดวยวิธีจัดเรียงสิ่งปลูกสรางตาม
แนวทาง constructal

ชือ่นักวิจยั ดร. อาทติย คณูศรสีขุ
หนวยงาน สาขาวิชาวศิวกรรมเครือ่งกล สำนกัวิชาวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

20. ชื่อโครงการ ระบบตรวจสอบและบริหารการใชพลังงานอัจฉริยะภายในครัวเรือน
ชือ่นักวิจยั ดร. สรุสัวดี กลุบญุ กอเกือ้
หนวยงาน ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ
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รางวลัการศกึษาวทิยาศาสตร
สำหรบัผลการตดัสนิรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตรนัน้ คณะกรรมการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
ไดคดัเลอืกใหมผีไูดรบัรางวัลในระดบัมธัยมศกึษาตอนตนและตอนปลาย โดยมรีายละเอยีดดงันี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เงนิรางวลัรวม 210,000 บาท
รางวัลที ่1 ไมมีผูไดรับรางวัล

รางวัลที ่2 เงนิรางวัล 80,000 บาท ไดแก
อาจารยกิง่กาญจน กนันาง
โรงเรียนไทยรฐัวทิยา ๑๒ (บานเอก) อำเภอแมอาย จงัหวดัเชยีงใหม
ชื่อผลงาน: ความหลากหลายของวัชพืชที่กินไดในนาขาว

รางวัลที ่3 เงนิรางวัล 60,000 บาท ไดแก
อาจารยศลิปกรณ จนัทไชย
โรงเรียนปยะมหาราชาลัย อำเภอเมอืง จงัหวัดนครพนม
ชื่อผลงาน: ระบบหมุนตามดวงอาทิตยแบบถวงดุลสำหรับโซลารเซลล

รางวัลชมเชย เงนิรางวัลๆ ละ 10,000 บาท มผีไูดรบัรางวัล 2 คน ไดแก
1. อาจารยเรวดี อนุรกัษ
โรงเรียนโศภณคณาภรณ อำเภอปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช
ชื่อผลงาน: รถไถพรวนดินระหวางแถวปลูกพืชผักและใหปุยอัตโนมัติ

2. อาจารยกรีต ิทะเยน็
โรงเรยีนสนัตคิรีวีทิยาคม อำเภอแมฟาหลวง จงัหวัดเชยีงราย
ชือ่ผลงาน: การศึกษาผลของสารสกดัจากยางมะละกอตอการปองกนัความ
เสยีหายของตนกาแฟพันธอุาราบีกาจากหนอนเจาะตนกาแฟและดวงหนวดยาว

ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย เงนิรางวัลรวม 350,000 บาท
รางวัลที ่1 ไมมีผูไดรับรางวัล

รางวัลที ่2 เงนิรางวัล 100,000 บาท ไดแก
อาจารยเกยีรติศกัดิ ์อนิราษฎร
โรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห อำเภอเมอืง จงัหวัดเชียงราย
ชื่อผลงาน: อิทธิพลของแสงตอสีของเปลือกและคุณภาพของผลลิ้นจ่ีพันธุ
ฮงฮวยในระยะกอนการเกบ็เกีย่ว

รางวัลที ่3 เงนิรางวัลๆ ละ 80,000 บาท มผีไูดรบัรางวัล 2 คน ไดแก
1. อาจารยสเุทพ แพทยจนัลา
โรงเรยีนอดุรพทิยานกุลู อำเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธานี
ชือ่ผลงาน: การแยกสวนออกฤทธิแ์ละการศกึษาฤทธิใ์นการยบัย้ังเช้ือกอโรคในคน
จากสารสกดัผลมะกอกทีแ่ยกไดจากคอลมันโครมาโทรกราฟของ Winkler
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2. อาจารยประเทืองสุข มณีล้ำ
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยขอนแกน อำเภอเมอืง จงัหวัดขอนแกน
ชื่อผลงาน: ผลของสารสกัดจากพืชบางชนิดท่ีมีตอการติดผลและปองกัน
แมลงศัตรูสบูดำ

รางวัลชมเชย เงนิรางวัล 15,000 บาท ไดแก
อาจารยเสนห ชมุแสน
โรงเรียนประชารฐัธรรมคณุ อำเภองาว จงัหวดัลำปาง
ชือ่ผลงาน: เตายปิซมั 2012

นอกจากนี้ โรงเรียนของผูไดรับรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 ทั้ง 5 โรงเรียนยังไดรับ
เงนิสนบัสนนุหองปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตรโรงเรียนละ 25,000 บาท ไดแก

1. โรงเรียนไทยรฐัวทิยา ๑๒ (บานเอก) อำเภอแมอาย จงัหวดัเชยีงใหม
2. โรงเรียนปยะมหาราชาลัย อำเภอเมอืง จงัหวัดนครพนม
3. โรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห อำเภอเมอืง จงัหวัดเชียงราย
4. โรงเรยีนอดุรพทิยานกุลู อำเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธานี
5. โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน (มอดนิแดง) อำเภอเมอืง จงัหวดัขอนแกน

มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ขอขอบคุณมูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม
วิทยาศาสตร ประเทศญี่ปุน กลุมบริษัทโทเรประเทศไทย และคณะกรรมการชุดตางๆ ที่ได
ดำเนนิการคดัเลือกผทูีไ่ดรบัรางวัล และหวังวาความพยายามของมลูนิธฯิ ในการดำเนนิกิจกรรม
ดังท่ีไดกลาวมานี้ จะเปนสวนสำคัญสวนหนึ่งของสังคมที่จะชวยจรรโลงวงการวิทยาศาสตร
ของประเทศไทยใหเจริญรุดหนาสืบตอไป

ศาสตราจารย ดร. ยงยุทธ ยทุธวงศ
ประธานมูลนิธโิทเร
เพ่ือการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย
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Science and Technology Awards

ศาสตราจารย ดร. สทุธิชยั อสัสะบำรุงรตัน
Professor Dr. Suttichai Assabumrungrat

เกดิเมือ่วนัที ่7 พฤศจกิายน 2513 จงัหวัดกรงุเทพมหานคร เปนบตุร
คนที ่5 ของนายอุดมและนางอาร ีอสัสะบำรุงรัตน
ภรรยา นางรุงทิพย อัสสะบำรุงรัตน
บุตร เดก็ชายรวนิ อสัสะบำรงุรัตน

เด็กชายสรลั อสัสะบำรงุรัตน

การศกึษา
พ.ศ. 2526 ประถมศกึษา โรงเรียนพมิลวทิย
พ.ศ. 2529 มธัยมศึกษาตอนตน โรงเรียนทวีธาภเิศก
พ.ศ. 2531 มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา
พ.ศ. 2535 วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิยิมอนัดบั 1 เหรียญทอง) (วศิวกรรมเคม)ี

จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2536 M.Sc. (Distinction), Advanced in Chemical Engineering, Imperial

College London, UK
พ.ศ. 2539 Ph.D., Chemical Engineering, Imperial College London, UK

Pro f i l e
SUTTICHAI ASSABUMRUNGRAT
Birth: November 7, 1970
Family: The fifth son of Mr. Udom and Mrs. Aree Assabumrungrat
Wife: Mrs. Roungtip Assabumrungrat
Children: Master Rawin and Master Saral Assabumrungrat

Education:
1983 Pimonwit School
1986 Taweethapisek School
1988 Triam Udomsuksa School
1992 B.Eng. (1st Class Honour), Chemical Engineering, Chulalongkorn

University
1993 M.Sc. (Distinction), Advanced in Chemical Engineering, Imperial

College London, UK
1996 Ph.D., Chemical Engineering, Imperial College London, UK
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ประวตักิารทำงาน
ตำแหนงทางวิชาการ
พ.ศ. 2539 อาจารยประจำภาควิชาวิศวกรรมเคม ีคณะวศิวกรรมศาสตร

จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2541 ผูชวยศาสตราจารย
พ.ศ. 2545 รองศาสตราจารย
พ.ศ. 2549 ศาสตราจารย

ตำแหนงทางดานบริหาร
พ.ศ. 2544 - 2552 เลขานกุารภาควชิาวศิวกรรมเคมี
พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี
พ.ศ. 2555 - ปจจุบัน ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Working Experiences:
Academic Position
1996 Lecturer at Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering,

Chulalongkorn University
1998 Assistant Professor
2002 Associate Professor
2006 Professor

Management Position
2001 - 2009 Department secretary
2010 - present Vice department chairman
2012 - present Chairman of department postgraduate study
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Academic Service
• Editorial Board of Engineering Journal, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University
• Editorial Advisory Board of Journal of Metals, Materials and Minerals, Chulalongkorn

University
• Committee member for evaluation of chemical engineering related courses of

various universities
• Invited speaker
• Reviewer for appointment of academic position for faculty members from different universities.
• Reviewer of research papers for different national and international journals
• Reviewer of research proposals and research reports of different granting agencies
• Scientific/organizing committee (e.g. APCRE 2011 in China, ISCRE 22 in The Netherlands,

ISCRE 23 & APCRE 2014 in Thailand and PACCON 2013 in Thailand)
• External committee member for PhD thesis defenses oversea (University of New

South Wales, National University of Singapore and Queen’s University Belfast)

ดานบริการวิชาการ
• Editorial Board ของวารสาร Engineering Journal คณะวิศวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย
• Editorial Advisory Board ของวารสาร Journal of Metals, Materials and Minerals

จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย
• กรรมการพิจารณาหลักสูตรทางดานวิศวกรรมเคมีของมหาวิทยาลัยตางๆ
• วทิยากรบรรยายในโอกาสตางๆ
• ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการในการขอตำแหนงวิชาการของมหาวิทยาลัยตางๆ
• ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยของวารสารตางๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
• ผูทรงคุณวุฒิประเมินขอเสนอโครงการของหนวยงานตางๆ
• คณะกรรมการทางวชิาการ/คณะกรรมการจดังานประชมุทางวชิาการตางๆ ทัง้ระดับนานาชาติ

และระดับชาติ (เชน APCRE 2011 ประเทศจีน ISCRE 22 ประเทศเนเธอรแลนด ISCRE
23 ประเทศไทย และ PACCON 2013 ประเทศไทย)

• กรรมการสอบภายนอกสำหรับการสอบวทิยานิพนธระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยตางชาติ
(University of New South Wales, National University of Singapore และ Queen’s
University Belfast)
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รางวลัและเกียรตยิศ
1. รางวัลบทความวจิยัดเีดนจาก Journal of Chemical Engineering of Japan ประจำป

พ.ศ. 2545
2. รางวัลนักวิทยาศาสตรรุนใหม ประจำป พ.ศ. 2546 จากมูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ
3. เมธีวจิยัอาวโุส สกว. ป พ.ศ. 2551 จากสำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั
4. นกัวจิยัดเีดนแหงชาต ิป พ.ศ. 2551 สำนกังานคณะกรรมการการวจิยัแหงชาติ
5. รางวัลชมเชยผลงานวจิยั ป พ.ศ. 2551 สำนกังานคณะกรรมการการวิจยัแหงชาติ
6. รางวัลวทิยานพินธประจำป พ.ศ. 2552 (ประเภทดี) สำนกังานคณะกรรมการการวจิยัแหงชาติ
7. รางวลัศกัดิอ์นิทาเนยี (งานวจิยัอางองิสงูสดุ) จากคณะวิศวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

ประจำป พ.ศ. 2553
8. เมธีวจิยัอาวโุส สกว. ป พ.ศ. 2554 จากสำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั
9. รางวัล PTIT AWARD (Fellow) ประจำป พ.ศ. 2554-2555 จากสถาบันปโตรเลียม

แหงประเทศไทย

Awards and Honors:
1. Outstanding paper award from Journal of Chemical Engineering of Japan, 2002
2. Young Scientist Award from the Foundation for the Promotion of Science and

Technology under the Patronage of His Majesty the King, 2003
3. TRF Senior Research Scholar from the Thailand Research Fund, 2008
4. Outstanding Researcher Award from the National Research Council of Thailand, 2008
5. Award for good research output from the National Research Council of Thailand, 2008
6. Award for good thesis from the National Research Council of Thailand, 2009
7. Intania Award (Highest citation) from Faculty of Engineering, Chulalongkorn

University, 2010
8. TRF Senior Research Scholar from the Thailand Research Fund, 2011
9. PTIT AWARD (Fellow) from Petroleum Institute of Thailand, 2011-2012
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Achievements
Research:
His main research interest is in the area of Chemical Reaction Engineering. Particular
focus is on Multifunctional reactor where different functions could be integrated with
the conventional reaction function to have synergistic effect. Multifunctional reactor
offers better reaction performances such as higher conversion and selectivity, leading to

ผลงานวจิยัของศาสตราจารย ดร. สทุธิชยั อสัสะบำรงุรตัน
Research Works of Professor Dr. Suttichai Assabumrungrat

ดานการวจิยั
งานวจิยัทีศ่กึษาอยใูนสาขาวศิวกรรมปฏิกริยิาเคม ี(Chemical reaction engineering) โดยเนน
ในหวัขอเครือ่งปฏกิรณเคมแีบบหลายหนาท่ี (Multifunctional reactor) โดยเครือ่งปฏกิรณเคมี
ที่ใชงานทั่วไปจะทำหนาที่เฉพาะในสวนการเกิดปฏิกิริยา ทำใหมีขอจำกัดในดานตางๆ เชน เกิด
ปฏกิริยิาไมสมบรูณ ใหคาการเลอืกเกดิผลติภณัฑทีต่องการต่ำ ใชภาวะดำเนนิการทีร่นุแรงทำให
มคีวามเสีย่งตออนัตรายในการดำเนนิงานสงู กระบวนการผลติตองอาศยัหลายขัน้ตอนในการทำงาน
ทำใหโรงงานมีขนาดใหญ ตองการการลงทนุตลอดจนคาใชจายในการดำเนนิงานสงู เปนตน ดงัน้ัน
การรวมหนาท่ีอืน่ๆ เพ่ือทำงานรวมกับการเกดิปฏิกริยิาในเคร่ืองปฏิกรณเคมหีนวยเดยีวกนัซ่ึงเรียกวา
เปนเครือ่งปฏิกรณเคมแีบบหลายหนาทีน่ัน้จะชวยทำใหเคร่ืองปฏกิรณเคมทีีไ่ดมปีระสทิธภิาพสงูข้ึน
ลดจำนวนขั้นตอนการทำงาน ลดการใชทรัพยากรอยางไมมีประสิทธิภาพ ลดภาระมลพิษตอ
สิง่แวดลอม และสามารถดำเนนิงานไดในภาวะท่ีไมรนุแรง เปนตน สงผลใหกระบวนการผลติท่ีไดมี
ประสิทธิภาพสูง ลดตนทุนการผลิต และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและลดความเสี่ยงตออันตราย
ในการดำเนินงาน จะเห็นไดวางานวจิยัในดานนีเ้ปนแนวทางทีจ่ำเปนอยางมากตอการพฒันาประเทศ
โดยเฉพาะอยางย่ิงในภาวะปจจบุนัทีม่กีารแขงขันทางการคาสงูตลอดจนทรัพยากรทีม่อียูอยางจำกัด
ตลอดระยะเวลากวา 16 ป ทีท่ำวจิยัทีป่ระเทศไทยไดตพีมิพผลงานวจิยัในวารสารระดบันานาชาติ

Ultrasonic Reactor
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ทีม่ ีImpact Factor (ไมรวมผลงานระหวางการศกึษา) กวา 130 บทความ มกีารอางองิผลงานกวา
1147 ครัง้ (ไมนบัการอางอิงตนเองของผแูตงท้ังหมด) คา h-index เทากบั 17 (ไมนบัการอางองิ
ตนเองของผูแตงทั้งหมด) มีความรวมมือทางดานงานวิจัยอยางใกลชิดกับนักวิจัยทั้งในและ
ตางประเทศ โดยงานวจิยัทีศ่กึษาสามารถแบงออกเปนหวัขอยอยได 3 หวัขอ คอื
1. เคร่ืองปฏิกรณแบบเมมเบรน (Membrane reactor)

เครือ่งปฏกิรณชนดินีม้กีารใชเมมเบรนทำงานรวมกบัเครือ่งปฏกิรณเคมเีพือ่ทำหนาทีต่างๆ เชน
แยกผลิตภัณฑจากระบบ หรือกระจายสารตั้งตนตัวหนึ่งเพื่อเขาทำปฏิกิริยากับสารตั้งตนอีก
ตวัหน่ึง เปนตน สงผลใหเกิดประโยชนตางๆ เชน ในกรณทีีแ่ยกผลติภัณฑออกจากระบบชวยให
ปฏิกิริยาเกิดไดสมบูรณยิ่งข้ึนเนื่องจากการแยกผลิตภัณฑออกจากระบบปฏิกิริยาเปนการ
รบกวนสมดลุปฏิกริยิาสงผลใหเกดิปฏกิริยิาไปขางหนาไดดขีึน้ เปนการลดภาระในขัน้ตอนการ
แยกสารตั้งตนออกจากผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมความบริสุทธ์ิของผลิตภัณฑใหไดระดับท่ีตองการ
และลดภาระในการปอนสารตัง้ตนเพือ่นำกลบัไปทำปฏิกริยิาใหม เปนตน นอกจากนีใ้นบางกรณี
ทีผ่ลิตภัณฑอาจเกิดปฏกิริยิาตอไปเปนผลติภัณฑทีไ่มตองการน้ัน การแยกจะลดโอกาสในการ
เกดิปฏกิริยิาทีไ่มตองการ สงผลใหคาการเลอืกเกดิ (selectivity) ไปเปนผลติภณัฑทีต่องการ
นัน้สงูขึน้ สำหรบักรณีทีใ่ชกระจายสารต้ังตนเพือ่ทำปฏกิริยิากบัสารต้ังตนอกีตวัหนึง่นัน้จะชวย
ควบคมุระดบัการเกดิปฏกิริิยาและลดความรนุแรงของปฏิกริิยาได เน่ืองจากสามารถควบคมุ
ความเขมขนของสารตัง้ตนใหอยใูนระดับทีเ่หมาะสม สงผลใหเกดิผลติภณัฑทีไ่มตองการลดลง
และสามารถควบคมุความรอนทีเ่กิดข้ึนภายในเครือ่งปฏกิรณเคมจีากปฏกิริยิาทำใหลดปญหา
การเกดิจดุรอน (hot spot) หรือจดุเยน็ (cold spot) ซึง่สงผลตอสมรรถนะและอายกุารใชงาน

safer operation, smaller plant size, and lower capital and operating costs. This research
area is particularly important nowadays for industries so that they can remain competitiveness
among the world. Three main research topics under study are 1) Membrane reactor, 2)
Solid oxide fuel cell and 3) Reactive distillation. From 16 years of research in the area of
Chemical Reaction Engineering, more than 130 papers have been published in international
journals (with impact factor) with citation more than 1147 times (not including self
citation of all authors) and an h-index of 17 (not including self citation of all authos).
There are also research collaborations with industries, for examples, 1) Cooperative Research
and Development of Olefins Production with SCG Chemical Co. Ltd., 2) Cooperative
Research and Development on VCM Production with Thai Plastic and Chemicals Co. Ltd.
and 3) CO2 removal project with PTT RTI.

Human resource development:
The outputs that Dr. Suttichai is highly proud of are about human resource development.
He has provided assistance to a number of new lecturers from various universities (e.g.
King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Silpakorn University, Rajamankala
University of Technology Krungthep, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
and Chulalongkorn University) to start their research works. Some of them (e.g. Assoc.
Prof. Navadol Laosiripojana, Assist. Prof. Amornchai Arpornwichanop, Assist. Prof.

SOFC (Oxidative
Coupling of Methane)
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ของตัวเรงปฏิกิริยาท่ีใชในเคร่ืองปฏิกรณเคมี เปนตน งานวิจัยในหัวขอน้ีประกอบงานวิจัย
ในระบบเครือ่งปฏกิรณแบบเมมเบรนชนดิตางๆ คอื 1) Palladium membrane reactor,
2) Porous membrane reactor, 3) Pervaporation membrane reactor และ 4) Solid
oxide fuel cell type reactor

2. เซลลเช้ือเพลิงชนิดออกไซดแข็ง (Solid oxide fuel cell)
เซลลเชื้อเพลิง (Fuel cell) เปนเครื่องปฏิกรณเคมีที่เปลี่ยนพลังงานเคมีในเชื้อเพลิงไปเปน
พลงังานไฟฟาโดยตรง ทำใหกระบวนการท่ีใชในการผลติพลังงานไฟฟามคีวามซับซอนนอยลง เชน
จากเดิมที่ใชเชื้อเพลิงมาเผาเพ่ือเปลี่ยนพลังงานเคมีเปนพลังงานความรอนสำหรับผลิตไอน้ำ
จากน้ันจงึเปลีย่นพลงังานความรอนไปเปนพลงังานกลในการหมนุกงัหนัของเครือ่งกำเนดิไฟฟา
พลงังานกลจะถกูเปล่ียนไปเปนพลงังานไฟฟาในทายทีส่ดุ จากการดำเนนิงานโดยใชหลายขัน้ตอน
สงผลใหเกิดความสญูเสยีพลงังานและไดประสทิธิภาพในการผลติไฟฟาท่ีต่ำ การใชเทคโนโลยี
เซลลเชือ้เพลิงเพือ่ผลติพลงังานไฟฟาไดรบัความสนใจอยางมากจากนักวิจยัทัว่โลกเน่ืองจากเปน
เทคโนโลยทีีม่ปีระสิทธภิาพสูงในการผลติพลงังานไฟฟาและเปนมติรตอสิง่แวดลอม สงผลให
เทคโนโลยีนี้จะมีบทบาทสำคัญในอนาคตอันใกลนี้
งานวจิยัทีศ่กึษาแบงเปน 2 สวน คอื 1) การศึกษาการผลติกาซไฮโดรเจน เนือ่งจากเช้ือเพลิง
หลักสำหรับเซลลเช้ือเพลิง คือ กาซไฮโดรเจนซ่ึงไมใชสารท่ีมีอยูตามธรรมชาติ ดังน้ันจึงมี
ความจำเปนท่ีจะตองสังเคราะหจากเช้ือเพลิงชนิดอ่ืนๆ โดยเช้ือเพลิงท่ีพิจารณาไดแก มีเทน
กาซชวีภาพ เมทานอล และเอทานอล เปนตน ซึง่มภีาวะทีเ่หมาะสมในการดำเนนิการและตัวเรง
ปฏิกริยิาท่ีใชมคีวามแตกตางกัน 2) การศกึษาดานสมรรถนะของเซลลเช้ือเพลงิชนิดออกไซดแข็ง

Worapon Kiatkittipong) are now serving as good mentors/role models for younger generations.
Seven Ph.D. and about 40 M.Eng. have graduated under his main supervision. He has
also trained many undergraduate students under Clean Technology Program to apply
their knowledge to identify and solve real industrial problems. Several useful solutions
have been implemented in industries, resulting in reduction in operation cost and

Micro Reactor
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environmental problems. Part of his contribution is on supporting junior students
talented in Science and Technology. One successful case is Miss Natechanok
Yutthasaksunthorn from Triamudomsuksa School. She was the winner of the 2011 Young
Scientist Contest (organized by NSTDA) and a Thai representative to attend Intel
International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) at USA. Now she is studying at
Faculty of Engineering, Chulalongkorn University and is recently selected as a Bayer
Young Environmental Envoy 2012.

Acknowledgement:
I would like to express my deepest appreciation to Thailand Toray Science Foundation
and the committee for a great honor on receiving this prestigious award, the nineteenth
Thailand Toray Science and Technology Award, 2012. This award provides me the
special pride, encouragement and inspiration on my scientific career. My special
gratitude is expressed to my former M.Sc. and Ph.D. supervisor, Dr. David White, who
taught me how to do research and to have good attitude. I could not start my research
career without great supports from Professor Piyasan Praserthdam and colleagues in
Center of Excellence in Catalysis and Catalytic Reaction Engineering. It was my great
honor to have Professor Shigeo Goto from Nagoya University as my mentor. I have
learnt so many things from him. Supports from colleagues, staffs and management

(Solid oxide fuel cell, SOFC) งานวิจยัในสวนนีเ้นนทางดานการศกึษาสมรรถนะระบบเซลล
เช้ือเพลงิท่ีปอนดวยเชือ้เพลงิชนดิตางๆ เพ่ือเลอืกภาวะการดำเนนิงานทีเ่หมาะสม เชน กระบวนการ
ในการผลติกาซไฮโดรเจน สดัสวนของเชือ้เพลงิและน้ำในสายปอนทีเ่หมาะสม เปนตน นอกจากนี้
ยงัเลอืกมงุเนนในสวนการเพิม่สมรรถนะของระบบเซลลเช้ือเพลิงใหสงูข้ึน เชน การดำเนนิงาน
โดยใชเคร่ืองปฏกิรณแบบเมมเบรนเพือ่ผลิตกาซไฮโดรเจนทีม่คีวามเขมขนสูงขึน้ การดำเนนิงาน
โดยใชความตางศักยไมคงท่ี (non-uniform potential operation) เปนตน

3. หอกลัน่แบบมปีฏิกริิยา (Reactive distillation)
หอกลัน่แบบมปีฏกิริยิา เปนการรวมหอกลัน่และเครือ่งปฏกิรณเขาเปนหนวยเดยีวกนั งานวจิยั
ที่ไดศึกษาเกี่ยวของกับการผลิตสารออกซิจิเนตซึ่งเปนสารเพิ่มคาออกเทนที่ใชผสมในน้ำมัน
เชื้อเพลิง เนื่องจากพบวา MTBE ซึ่งเปนสารออกซิจิเนตที่นิยมใชในปจจุบันนั้นเปนสาร
ที่สามารถปนเปอนตอน้ำใตดินซ่ึงเปนมลพิษตอส่ิงแวดลอม ทำใหหลายประเทศในโลกได
ดำเนินการยกเลิกการใชสาร MTBE ดังกลาว ดังน้ันการผลิตสารออกซิจิเนตชนิดอ่ืนๆ
(เชน ETBE และ TAEE) จงึเปนสิง่ทีส่ำคญั งานวิจยัยงัรวมถึงการสังเคราะหกาซไอโซบวิทนี
ซึ่งเปนสารตั้งตนที่สำคัญในการผลิตสารออกซิจิเนตท่ีใชในปจจุบัน เนื่องจากปจจุบันกาซ
ไอโซบิวทีนท่ีใชมาจากผลิตภัณฑปโตรเคมีซึ่งมีอยูอยางจำกัด ดังน้ันการศึกษาจึงพิจารณา
ทางเลือกในการผลิตกาซไอโซบิวทีนจากกาซสังเคราะหซึ่งสามารถผลิตไดจากวัตถุดิบชีวมวล
ตางๆ ซึ่งเปนแหลงพลังงานหมุนเวียน นอกจากนี้ ยังศึกษาการประยุกตใชหอกลั่นแบบ
มีปฏิกิริยาสำหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมีของประเทศไทย
นอกจากนี ้ยงัมกีารทำวจิยัรวมกับอตุสาหกรรมในประเทศไทย ตวัอยางโครงการวจิยัรวมกบั

Reactive Distillation
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อุตสาหกรรม ไดแก การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตโอเลฟนส โดยรวมมือกับบริษัท
เอสซีจี เคมีคอลส จำกัด (มหาชน) การวิจัยและพัฒนาการผลิตไวนิลคลอไรดมอโนเมอร
กับบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จำกัด (มหาชน) และการวิจัยและพัฒนาการแยก
คารบอนไดออกไซดกบัสถาบันวจิยั ปตท. เปนตน

ดานการพฒันาบุคลากร
ผลงานทีส่รางความภมูใิจสูงสดุคอื การมีสวนรวมในการพฒันาบุคลากรของชาติในระดับตางๆ เชน
การใหความชวยเหลอือาจารยใหมหลายทานจากมหาวทิยาลยัตางๆ เชน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั โดยปจจุบนัอาจารย
หลายทานประสบความสำเร็จและทำหนาท่ีเปนพี่เล้ียง/เปนแบบอยางท่ีดีสำหรับอาจารย/บุคลากร
รนุใหมๆ  (เชน รศ. ดร. นวดล เหลาศิรพิจน ผศ. ดร. อมรชยั อาภรณวชิานพ และ ผศ. ดร. วรพล
เกยีรตกิติตพิงษ) ไดผลติดษุฎบีณัฑติ จำนวน 7 คนและมหาบณัฑติ จำนวน 40 คน เปนอาจารย
ที่ปรึกษาโครงการฝกงานภายใตโครงการเทคโนโลยีสะอาดเพื่อสงเสริมใหนิสิตไดใชองคความรู
เพื่อเสนอแนวทางในการแกปญหาในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งประสบความสำเร็จและสามารถลด
คาใชจายใหกับโรงงานไดจริงคิดเปนมูลคาหลายลานบาท ตลอดจนการสนับสนุนยุวชนทางดาน
วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีโดยหนึง่ในความภมูใิจคอื น.ส. เนตรชนก ยทุธศกัดิส์นุทร จากโรงเรียน
เตรยีมอดุมศกึษา ไดรบัรางวัลชนะเลศิประเภทบุคคล ประจำป พ.ศ. 2554 จากการประกวดโครงงาน
ของนกัวทิยาศาสตรรนุเยาว (YSC) ของสำนกังานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิและ

teams of the department, the faculty and the university are very much appreciated.
Without the great supports from my research collaborators (Assoc. Prof. Navadol
Laosiripojana, Assist. Prof. Worapon Kiatkittipong, Assist. Prof. Amornchai Arpornwichanop,
Assist. Prof. Apinan Soottitantawat, Assist. Prof. Sompong Putivisutisak, Assist. Prof.
Varong Pavarajarn, Dr. Wisitsree Wiyarath, Dr. Suwimol Wongsakulphasatch, Dr. Kanokwan
Ngaosuwan, Dr. Supawat Vivanpatarakit, Dr. Sumittra Charojrochkul, Dr. Parichatr
Vanalabhpatana, Dr. Pakorn Piroonlerkgul, Dr. Jonathan Powell and others) and my
students, the research would not have been possible. Their enthusiasm and dedication
always inspires me. I would like to thank my senior colleagues such as Professor Shigeo
Goto and Professor Tomohiko Tagawa from Nagoya University, Professor Peter Douglas
and Professor Eric Croiset from University of Waterloo, Professor Adesoji Adesina from
University of New South Wales, Professor Alirio Rodrigues from University of Porto,
Professor Rafiqul Rani from Technical University of Denmark, Professor Andrzej Gorak
from Technical University of Dortmund and Professor Ratana Jiraratananon from King
Mongkut’s University of Technology. Their technical supports/suggestions and
experience sharing are very useful to me. The research grants from Thailand Research
Fund, Office of the Higher Education Commission, National Research Council of Thailand,
National Metal and Materials Technology Center, Petroleum Institute of Thailand,
Chulalongkorn University and companies such as SCG Co. Ltd., Thai Plastic and Chemicals
Co. Ltd, PTT PLC are gratefully acknowledged.
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ไดเปนตวัแทนเยาวชนไทยเขารวมโครงการงานวทิยาศาสตร ในงาน Intel International Science
and Engineering Fair (Intel ISEF) ประเทศสหรัฐอเมริกา ปจจุบนั น.ส. เนตรชนก ไดเขา
ศกึษาในระดบัปริญญาตรทีีค่ณะวศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัและไดรบัคัดเลอืกเปน
ทตูไบเออรเพือ่สิง่แวดลอม ประจำป 2555

กติตกิรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณมูลนิธิโทเรเพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตรประเทศไทยและคณะกรรมการผูตัดสิน
ทีใ่หเกยีรติมอบรางวัลอนัทรงเกียรติ “รางวัลวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมลูนธิโิทเร ประเทศไทย”
ครัง้ที ่ 19 พ.ศ. 2555 ใหแกขาพเจาซึง่เปนความภมูใิจและกำลงัใจขับเคล่ือนในการทำงานวจิยัตอไป
ขอขอบพระคุณ Dr. David White อาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธปริญญาโท/เอกท่ีสอนการทำวจิยั
และเปนแบบอยางของการมทีศันคตทิีด่ใีนทุกๆ ดาน ศาสตราจารย ดร. ปยะสาร ประเสรฐิธรรม
และคณาจารยใน Center of Excellence in Catalysis and Catalytic Reaction Engineering
ทีใ่หการสนบัสนุนทางดานเครือ่งมือวทิยาศาสตร ความร ูและความชวยเหลอืในดานตางๆ เปนอยางดี
ทำใหสามารถเริม่งานวจิยัในประเทศไทยไดอยางไมลำบาก Professor Shigeo Goto จาก Nagoya
University ทีช่วยเปนพ่ีเล้ียงและถายทอดองคความรทูีท่นัสมยั ทำใหเกิดงานวิจยัท่ีเปนประโยชน
และเพิม่ทักษะท่ีเปนประโยชนในการทำวิจยั คณาจารย เพ่ือนรวมงาน ตลอดจนผบูริหารท้ังในระดบั
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ชวยใหชีวิตการ
ทำงานมคีวามสขุและชวยสนับสนุนในดานตางๆ ขอขอบคณุคณาจารย/นกัวจิยัทีร่วมทำวจิยั (รศ. ดร.
นวดล เหลาศริพิจน ผศ. ดร. วรพล เกยีรตกิติตพิงษ ผศ. ดร. อมรชัย อาภรณวชิานพ ผศ. ดร.

Finally, I would like to express my gratitude to my parents who put all their efforts on
raising all their children including myself to receive the highest opportunity in my life,
to my brothers and sisters who took care of me with love, to my beloved wife for
her inspiration, understanding, support and encouragement and to my sons who fulfill
our family life.

Fixed-bed Reactor
(Adsorption and
Sorption Enhanced
Reaction)
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อภินนัท สทุธิธารธวัช ผศ. ดร. สมพงษ พทุธิวสิทุธิศกัด์ิ ผศ. ดร. วรงค ปวราจารย ดร. วศิษิฏศรี
วยิะรัตน ดร. สวุมิล วงศสกลุเภสชั ดร. กนกวรรณ งาวสุวรรณ ดร. สภุวฒัน ววิรรธภทัรกิจ ดร.
สมุติรา จรสโรจนกลุ ดร. ปาริฉตัร วนลาภพฒันา ดร. ปกรณ พริณุฤกษกลุ Dr. Jonathan Powell
และคณาจารยจำนวนมากเกนิกวาจะเอยนาม) และนกัเรยีน/นสิติ/นกัศกึษาทัง้ในระดบัมัธยมปลาย
ปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา ทีช่วยเหลอืเกือ้กูลกันดวยความรกัและมีความปรารถนาดตีอกัน ตลอดจน
พลังความทมุเทในการสรางสรรคงานวจิยัท่ีมคีณุคาตอวงวิชาการและสังคม ขอขอบพระคุณผรูวมวิจยั
จากตางชาติ เชน Professor Shigeo Goto และ Professor Tomohiko Tagawa จาก Nagoya
University Professor Peter Douglas และ Professor Eric Croiset จาก University of Waterloo
Professor Adesoji Adesina จาก University of New South Wales Professor Alirio Rodrigues
จาก University of Porto Professor Rafiqul Rani จาก Technical University of Denmark
Prof. Andrzej Gorak จาก Technical University of Dortmund รวมทัง้ ศ. ดร. รตันา จริะรัตนานนท
จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุ ีทีใ่หความชวยเหลอืทางดานงานวจิยัตลอดจนการให
แงคดิและถายทอดประสบการณทีเ่ปนประโยชน ขอขอบพระคุณแหลงทนุตางๆ เชน สำนกังานกองทุน
สนบัสนนุการวจิยั (สกว.) สำนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) สำนกังานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.) ศูนยโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย
จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย บริษทัตางๆ เชน บริษทั เอสซีจ ีจำกดั (มหาชน) บรษิทั ไทยพลาสติก
และเคมภีณัฑ จำกดั (มหาชน) บรษิทั ปตท. จำกดั (มหาชน) เปนตน ทีใ่หทนุสนบัสนนุการวจิยั
สดุทายขอขอบคณุ คณุพออุดมและคุณแมอารี ทีล่วงลับท้ังสองท่ีทมุเทกำลังในการเลีย้งดูบตุรทุกคน
รวมท้ังขาพเจาใหไดรบัโอกาสสูงสดุในชีวติ พี่ๆ  ทีช่วยดูแลและหวงใยกนั ภรรยาท่ีรกัคณุรงุทิพย
ทีเ่ปนคชูวีติรวมทกุขรวมสขุฟนฝาอุปสรรคท่ีผานเขามาในชวีติ ชวยใหชวีติมีความพอดแีละมคีวามสุข
รวมถงึลกูรกัทัง้สอง ด.ช. รวนิ และ ด.ช. สรลั ทีช่วยเตมิเต็มชวีติครอบครวัใหสมบูรณยิง่ขึน้

List of Publications
International Papers:
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Packed-Bed and Catalytic Coated-Wall Internal Reformer”, Int. J. Hydrogen Energy, vol. 34
(2009) 410-421 (IF-2009 = 3.945).
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7. Watcharapong Khaodee, Nicha Tangchupong, Bunjerd Jongsomjit, Piyasan Praserthdama
and Suttichai Assabumrungrat, “Investigation of isosynthesis via CO hydrogenation over
ZrO2-CeO2 mixed oxide catalysts” Catal. Commu., vol. 10 (2009) 494-501 (IF-2009 = 3).

8. Amornchai Arpornwichanop, Kittipong Koomsup, Worapon Kiatkittipong, Piyasan Praserthdam
and Suttichai Assabumrungrat, “Production of n-butyl acetate from dilute acetic acid and
n-butanol using different reactive distillation systems: Economic analysis”, J. Taiwan Inst.
Chem. Engrs., vol. 40 (2009) 21-28 (IF-2008 = 1.114).

9. S. Vivanpatarakij, N. Laosiripojana, W. Kiatkittipong, A. Arpornwichanop, A. Soottitantawat
and S. Assabumrungrat, “Simulation of solid oxide fuel cell systems integrated with sequential
CaO-CO2 capture unit”, Chem. Eng. J., vol. 147 (2009) 336–341 (IF-2009 = 2.816).

10. Worapon Kiatkittipong, Khamron Yoothongkham, Choowong Chaisuk, Piyasan Praserthdam,
Shigeo Goto and Suttichai Assabumrungrat, “Self-etherification process for cleaner fuel
production”, Catalysis Letters., Vol. 128 (2009) 154-163 (IF-2009 = 2.021).

11. P. Piroonlerkgul, W. Kiatkittipong, A. Arpornwichanop, A. Soottitantawat, W. Wiyratn, N.
Laosiripojana, A.A. Adesina and S. Assabumrungrat, “Integration of solid oxide fuel cell and
palladium membrane reactor: Technical and economic analysis”, Int. J. Hydrogen Energy, 37
(2009) 3894-3907 (IF-2009 = 3.945).

12. P. Dokmaingam, S. Assabumrungrat, A. Soottitantawat and N. Laosiripojana, “Effect of
Operating Conditions and Gas Flow Patterns on the System Performances of IIR-SOFC
Fueled by Methanol” Int. J. Hydrogen Energy, 34 (2009) 6415-6424 (IF-2009 = 3.945).

13. Suttichai Assabumrungrat, Salinee Charoenseri, Navadol Laosiripojana, Worapon Kiatkittipong,
and Piyasan Praserthdam, “Effect of oxygen addition on catalytic performance of carbon
dioxide reforming of methane under periodic operation”, Int. J. Hydrogen Energy, 34 (2009)
6211-6220 (IF-2009 = 3.945).

14. Amornchai Arpornwichanop, Nuttapong Chalermpanchai, Yaneeporn Patcharavorachot,
Suttichai Assabumrungrat, and Moses Tade, “Performance of an Anode-Supported Solid
Oxide Fuel Cell with Direct Internal Reforming of Ethanol”, Int. J. Hydrogen Energy, 34 (2009)
7780-7788 (IF-2009 = 3.945).

15. O. Boonthamtirawuti, W. Kiatkittipong, A. Arpornwichanop, P. Praserthdam, S. Assabumrungrat,
“Kinetics of Liquid Phase Synthesis of tert-Amyl Ethyl Ether from tert-Amyl Alcohol and
Ethanol over Amberlyst 16”, J. Ind. Eng. Chem., 15 (2009) 451-457 (IF-2009 = 1.752).

16. Boonrat Pholjaroen, Navadol Laosiripojana, Piyasan Praserthdam and Suttichai Assabumrungrat,
“Reactivity of Ni/SiO2.MgO toward carbon dioxide reforming of methane under steady state
and periodic operations” J. Ind. Eng. Chem., 15 (2009) 488-497 (IF-2009 = 1.752).

17. P. Piroonlerkgul, W. Wiyaratn, A. Soottitantawat, W. Kiatkittipong, A. Arpornwichanop,
N. Laosiripojana, and S. Assabumrungrat, “Operation viability and performance of SOFC
fuelled by different feeds”, Chem. Eng. J., 155 (2009) 411-418 (IF-2009 = 2.816).

18. Garun Tanarungsun, Hiroshi Yamada, Tomohiko Tagawa, Worapon Kiatkittipong, Piyasan
Praserthdam and Suttichai Assabumrungrat, “Reaction-Extraction-Regeneration System for
Highly Selective Oxidation of Benzene to Phenol” Chemical Engineering Communications, 197
(2010) 1140-1151 (IF-2009 = 0.586).

19. Amornchai Arpornwichanop, Yaneeporn Patcharavorachot, and Suttichai Assabumrungrat,
“Analysis of a proton-conducting SOFC with direct internal reforming”, Chem. Eng. Sci., 65
(2010) 581-589 (IF-2009 = 2.136)

20. P. Dokmaingam, S. Assabumrungrat, A. Soottitantawat and N. Laosiripojana, “Modeling of
tubular-designed SOFC with Indirect Internal Reforming operation (IIR-SOFC) fed by different
primary fuels”, Journal of Power Sources, 195 (2010) 69-78 (IF-2009 = 3.792).

21. Nicha Tangchupong, Watcharapong Khaodee, Bunjerd Jongsomjit, Navadol Laosiripojana,
Piyasan Praserthdam and Suttichai Assabumrungrat, “Effect of calcination temperature on
characteristics of sulfated zirconia and its application as a catalyst for isosynthesis” Fuel Proc.
Tech., 91 (2010) 121-126 (IF-2009 = 2.321).

22. Watcharapong Khaodee, Nicha Tangchupong, Bunjerd Jongsomjit, Navadol Laosiripojana,
Piyasan Praserthdam and Suttichai Assabumrungrat, “Isosynthesis via CO hydrogenation
over SO4-ZrO2 catalysts”, J. Ind. Eng. Chem., 16 (2010) 411-418 (IF-2009 = 1.752).

23. Worapon Kiatkittipong, Sirima Suwanmanee, Navadol Laosiripojana, Piyasan Praserthdam
and Suttichai Assabumrungrat, “Cleaner gasoline production by using glycerol as fuel
extender”, Fuel Proc. Tech., 91 (2010) 456-460 (IF-2009 = 2.321).
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24. Yaneeporn Patcharavorachot, Woranee Paengjuntuek, Suttichai Assabumrungrat and Amornchai
Arpornwichanop, “Performance evaluation of combined solid oxide fuel cells with different
electrolytes”, Int. J. Hydrogen Energy, 35 (2010) 4301-4310 (IF-2009 = 3.945).

25. Issara Choedkiatsakul, Kanokporn Sintawarayan, Tanya Prawpipat, Apinan Soottitantawat,
Wisitsree Wiyaratn, Worapon Kiatkittipong,Amornchai Arpornwichanop, Navadol Laosiripojana,
Sumittra Charojrochkul and Suttichai Assabumrungrat, “Performance assessment of SOFC
systems integrated with bio-ethanol production and purification processes”, Engineering
Journal 13 (2010) 1-14.

26. P. Dokmaingam, N. Laosiripojana, A. Soottitantawat and S. Assabumrungrat, “Alternative
concept for SOFC with direct internal reforming: Benefits from inserting catalyst rod”, AIChE
J., 56 (2010) 1639-1650 (IF-2009 = 1.955).

27. N. Laosiripojana, W. Sutthisripok, K.P. Lohsoontorn, S. Assabumrungrat, “Reactivity of
Ce-ZrO2 (doped with La-, Gd-, Nb-, and Sm-) toward partial oxidation of liquefied petroleum
gas: Its application for sequential partial oxidation/steam reforming”, International Journal of
Hydrogen Energy, 35 (2010) 6747-6756 (IF-2009 = 3.945).

28. N. Laosiripojana, W. Kiatkittipong, W. Sutthisripok, S. Assabumrungrat, “Synthesis of methyl
esters from relevant palm products in near-critical methanol with modified-zirconia catalysts:
Effects of catalyst, co-solvent and water formation”, Bioresource Technology, 101 (2010)
8416-8423 (IF-2009 = 4.253).

29. Suthida Authayanun, Amornchai Arpornwichanop, Woranee Paengjuntuek, Wisitsree Wiyaratn,
and Suttichai Assabumrungrat, “Thermodynamic Study of Hydrogen Production from Crude
Glycerol Autothermal Reforming for Fuel Cell Applications”, International Journal of Hydrogen
Energy, 13 (2010) 6617-6623 (IF-2009 = 3.945).

30.  S. Assabumrungrat, P. Sonthisanga, W. Kiatkittipong, N. Laosiripojana, A. Arpornwichanop,
A. Soottitantawat, W. Wiyaratn, P. Praserthdam, “Thermodynamic analysis of calcium oxide
assisted hydrogen production from biogas”, J. Ind. Eng. Chem., 16 (2010) 785-789 (IF-2009 = 1.752).

31. Thirasak Pairojpiriyakul, Worapon Kiatkittipong, Amornchai Arpornwichanop, Apinan
Soottitantawat, Wisitsree Wiyaratn, Navadol Laosiripojana, Eric Coiset and Suttichai
Assabumrungrat, “Effect of operation modes on hydrogen production from glycerol at energy
self-sufficient conditions: Thermodynamic analysis”, International Journal of Hydrogen En-
ergy, 35 (2010) 10257-10270 (IF-2009 = 3.945)

32. P. Piroonlerkgul, W. Kiatkittipong, A. Arpornwichanop, W. Wiyaratn, A. Soottitantawat, N.
Laosiripojana, A.A. Adesina and S. Assabumrungrat, “Technical and economic study of
integrated system of solid oxide fuel cell, palladium membrane reactor, and CO2 sorption
enhancement unit”, Chem. Eng. Process., 49 (2010) 1006-1016 (IF-2009 = 1.742).

33. Navadol Laosiripojana, Worapon Kiatkittipong, Suttichai Assabumrungrat, “Effects of support
and co-fed elements on steam reforming of palm fatty acid distillate (PFAD) over Rh-based
catalysts”, Applied Catalysis A: General, 40 (2010) 50-57 (IF-2009 = 3.564).

34. Chartsak Chettapongsaphan, Sumittra Charojrochkul, Suttichai Assabumrungrat, Navadol
Laosiripojana, “Catalytic H2O and CO2 reforming of CH4 over perovskite-based La0.8Sr0.2Cr0.9Ni0.1O3:Effects of pre-treatment and co-reactant/CH4 on its reforming characteristics”, Applied Catalysis
A: General, 368 (2010) 194-200 (IF-2009 = 3.564).

35. Navadol Laosiripojana, Weerawan Sutthisripok, Sumittra Charojrochkul, Suttichai
Assabumrungrat, “Steam reforming of LPG over Ni and Rh supported on Gd-CeO2 and Al2O3:Effect of support and feed composition”, Fuel, 90 (2011) 136-141 (IF-2009 = 3.179).

36. N. Laosiripojana1, S.Charojrochkul, P. Lohsoontorn and S. Assabumrungrat, “Role and advantages of
H2S in catalytic steam reforming over nanoscale CeO2-based catalysts”, J. Catalysis, 276 (2010)
6-15. (IF-2009 = 5.288)

37. Yaneeporn Patcharavorachot, N.P. Brandon, Woranee Paengjuntuek, Suttichai Assabumrungrat,
Amornchai Arpornwichanop, “Analysis of Planar Solid Oxide Fuel Cells based on Proton-Conducting
Electrolyte”, Solid State Ionics, 181 (2010) 1568-1576 (IF-2009 = 2.162)

38. P.Dokmaingam, J.T.S. Irvine, S. Assabumrungrat, S.Charojrochkul, N.Laosiripojana, “Modeling of
IT-SOFC with indirect internal reforming operation fueled by methane: Effect of oxygen
adding as autothermal reforming”, International Journal of Hydrogen Energy, 35 (2010)
13271-13279 (IF-2009 = 3.945).

39. Rajesh K Shivanahalli, Navadol Laosiripojana, Suttichai Assabumrungrat, “Thermodynamic analysis
for gasification of Thailand rice husk with air, steam, and mixed air/steam for hydrogen-rich
gas production”, International Journal of Chemical Reactor, 8 (2010) 1-27 (IF-2009 = 0.733).
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40. Unalome Wetwatana, Pattaraporn Kim-Lohsoontorn, Suttichai Assabumrungrat, Navadol
Laosiripojana, “Catalytic Steam and Autothermal Reforming of Used Lubricating Oil (ULO)
over Rh- and Ni-based Catalysts”, Industrial & Engineering Chemistry Research, 49 (2010)
10981-10985 (IF-2009 = 1.758).

41. M. Sansernnivet, N. Laosiripojana, S. Assabumrungrat, S. Charojrochkul, “Fabrication of
La0.8Sr0.2CrO3-based Perovskite Film via Flame Assisted Vapour Deposition Technique for H2production by reforming”, Chemical Vapor Deposition, 16 (2011) 311-321 (IF-2011 = 1.796)

42. Suthida Authayanun, Amornchai Arpornwichanop, Yaneeporn Patcharavorachot, Wisitsree
Wiyaratn, and Suttichai Assabumrungrat, “Hydrogen Production from Glycerol Steam
Reforming for Low- and High-Temperature PEMFCs”, International Journal of Hydrogen
Energy, 36 (2011) 267-275 (IF-2011 = 4.054).

43. Garun Tanarungsun, Hiroshi Yamada, Tomohiko Tagawa, Worapon Kiatkittipong, Piyasan
Praserthdam and Suttichai Assabumrungrat, “Partial Oxidation of Benzene Catalyzed by
Vanadium Chloride in Novel Reaction-Extraction-Regeneration System” Chem. Eng. Proc., 50
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44. N. Laosiripojana, S. Assabumrungrat, “Conversion of poisonous methanethiol to hydrogen-rich
gas by chemisorption/reforming over nano-scale CeO2: The use of CeO2 as catalyst coating
material”, Applied Catalysis B: Environmental, Applied Catalysis B: Environmental 102 (2011),
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45. Issara Choedkiatsakul, Worapon Kiatkittipong, Wisitsree Wiyaratn, Apinan Soottitantawat, Amornchai
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pervaporation”, International Journal of Hydrogen Energy, 36 (2011) 5067-5075 (IF-2011 = 4.054).
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“Effect of membrane module arrangement of gas-liquid membrane contacting process on CO2absorption performance: A modeling study”, J. Mem. Sci., 372 (2011) 75-86 (IF 2011 = 3.850)

47. Vorachatra Sukwattanajaroon, Sumittra Charojrochkul, Worapon Kiatkittipong, Amornchai
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oxide fuel cell system fuelled by bioethanol”, Engineering Journal, 15 (2011) 1-8 (IF-2011 = -).
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S. Assabumrungrat, “Selection of appropriate primary fuel for hydrogen production for different
fuel cell types: Comparison between decomposition and steam reforming”, International Journal
of Hydrogen Energy, 36 (2011) 7696-7706 (IF-2011 = 4.054).

49. Amornchai Arpornwichanop, Manatsana Wasuleewan, Yaneeporn Patcharavorachot, Suttichai
Assabumrungrat, “Investigation of a dual-bed autothemal reforming of methane for hydrogen
production”, Chemical Engineering Transactions, 25 (2011) 929-934 (IF-2011 = -)

50. Amnart Jantharasuk, Rafiqul Gani, Andrzej Gorak and Suttichai Assabumrungrat, “Methodology
for design and analysis of reactive distillation involving multielement systems”, Chem. Eng.
Res. Dev., 89 (2011) 1295-1307 (IF-2011 = 1.968).

51. N. Laosiripojana, W. Kiatkittipong, S. Assabumrungrat, “Partial oxidation of palm fatty acids
over Ce-ZrO2: Roles of catalyst surface area, lattice oxygen capacity and mobility”, AIChE J.,
57 (2011) 2861-2869 (IF-2011 = 2.261).

52. Wisitsree Wiyaratn, Weerinda Appamana, and Suttichai Assabumrungrat, “Development of
Au/La1-xSrxMnO3 nanocomposite anode catalyst for further application in solid oxide fuel cell
typed reactor”, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 17 (2011) 474–478 (IF-2011 = 1.977).

53. Worapon Kiatkittipong, Suwimol Wongsakulphasatch, Nattapon Tintan, Navadol Laosiripojana,
Piyasan Praserthdam and Suttichai Assabumrungrat, “Gasoline upgrading by self-etherification
with ethanol on modified beta-zeolite”, Fuel Proc. Tech., 92 (2011) 1999–2004 (IF-2011 = 2.945).

54. Lida Simasatitkul, Pimpatthar Siricharnsakunchai, Yaneeporn Patcharavorachot, Suttichai
Assabumrungrat and Amornchai Arpornwichanop, “Reactive Distillation for Biodiesel Production
from Soybean Oil” Korean Journal of Chemical Engineering, 28 (2011) 649-655 (IF-2011 = 0.99)

55. Worapon Kiatkittipong, Parinya Intaracharoen, Navadol Laosiripojana, Choowong Chaisuk,
Piyasan Praserthdam and Suttichai Assabumrungrat, “Glycerol ethers synthesis from glycerol
etherification with tert-butyl alcohol in reactive distillation”, Computer & Chemical Engineering,
35 (2011) 2034-2043 (IF-2011 = 2.320).
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56. Somnuk Boributh, Suttichai Assabumrungrat, Navadol Laosiripojana and Ratana Jiraratananon,
“A modeling study on the effects of membrane characteristics and operating parameters on
physical absorption of CO2 by hollow fiber membrane contactor”, J. Mem. Sci., 380 (2011) 21-33
(IF 2011 = 3.850)

57. Chayanoot KOSITANONT, Sompong PUTIVISUTISAK, Piyasan PRASERTHDAM, Suttichai
ASSABUMRUNGRAT, Hiroshi YAMADA and Tomohiko TAGAWA, “Flow pattern of liquid
multiphase flow in microreactors with different guideline structures”, J. Chem. Eng. Japan,
44 (2011) 649-652 (IF-2011 = 0.622)

58. Dang Saebea, Amornchai Arpornwichanop, Yaneeporn Patcharavorachot and Suttichai
Assabumrungrat. Adsorption-Membrane Hybrid System for Ethanol Steam Reforming:
Thermodynamic Analysis. International Journal of Hydrogen Energy, 36 (2011) 14428-14434
(IF-2011 = 4.054).

59. Naruewan Chanburanasiri, Ana M. Ribeiro, Alirio E. Rodrigues, Amornchai Arpornwichanop,
Navadol Laosiripojana, Piyasan Praserthdama, Suttichai Assabumrungrat, “Hydrogen production
via sorption enhanced steam methane reforming process using Ni/CaO multifunctional
catalyst”, Industrial & Engineering Chemistry Research, 50 (2011) 13662-13671 (IF-2011= 2.237).

60. Kattiyapon Chaichana, Yaneeporn Patcharavorachot, Bhawasut Chutichai, Dang Saebea,
Suttichai Assabumrungrat, Amornchai Arpornwichanop, “Neural network hybrid model of a
direct internal reforming solid oxide fuel cell” International Journal of Hydrogen Energy, 37
(2012) 2498-2508 (IF-2011 = 4.054).

61. Thirasak Pairojpiriyakul, Worapon Kiatkittipong, Amornchai Arpornwichanop, Apinan
Soottitantawat, Wisitsree Wiyaratn, Navadol Laosiripojana, Eric Coiset and Suttichai
Assabumrungrat, “Thermodynamic analysis of hydrogen production from glycerol at energy
self-sufficiency conditions”, Can. J. Chem. Eng., 90 (2012) 1112 - 1119 (IF-2011 = 0.748)

62. Wichitpan Rongwong, Somnuk Boributh, Suttichai Assabumrungrat, Navadol Laosiripojana,
Ratana Jiraratananon, “Simultaneous absorption of CO2 and H2S from biogas by capillary
membrane contactor”, J. Mem. Sci., 392–393 (2012) 38-47 (IF 2011 = 3.850)

63. R. Sitthikhankaew, S. Predapitakkun, R. Kiattikomol, S. Pumhiran, S. Assabumrungrat, N. Laosiripojana,
“Comparative Study of Hydrogen Sulfide Adsorption by using Alkaline Impregnated
Activated Carbons for Hot Fuel Gas Purification” Energy Procedia 9 (2011) 15-24. (IF-2011 = -)

64. Somnuk Boributh, Suttichai Assabumrungrat, Navadol Laosiripojana and Ratana Jiraratananon,
“Mathematical modeling and cascade design of hollow fiber membrane contactor for CO2absorption by monoethanolamine”, J. Mem. Sci., 401 (2012) 175-189 (IF 2011 = 3.850)

65. Suttichai Assabumrungrat, Janewit Phromprasit and Amornchai Arpornwichanop, “Fuel
processing technologies for hydrogen production from methane”, Engineering Journal, (2012)
1-4 (IF-2011 = -).

66. Wisitsree Wiyaratn,Weerinda Appamana, Sitichai Kaewkuekool, Sumittra Charojrochkul, and
Suttichai Assabumrungrat, “Au/La1-xSrxMnO3 nanocomposite for chemical-energy cogeneration
in solid oxide fuel cell reactor”, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 18 (2012)
1819-1823 (IF-2011 = 1.977).

67. Suttichai Assabumrungrat, Janewit Phromprasit, Siriporn Boonkrue, Worapon Kiatkittipong,
Wisitsree Wiyaratn, Apinan Soottitantawat, Amornchai Arpornwichanop, Navadol Laosiripojana,
“Energy efficiency evaluation for a “Green” power generation process with minimum effort on
carbon dioxide capture and storage”, Chem. Eng. Comm., 199 (2012) 1642-1651 (IF-2011 = 0.913).

68. Pailin Penbunditkul, Hidefumi Yoshii, Uracha Ruktanonchai, Tawatchai Charinpanitkul, Suttichai
Assabumrungrat, Apinan Soottitantawat, “The loss of OSA-modified starch emulsifier
property during the high-pressure homogeniser and encapsulation of multi-flavour bergamot
oil by spray drying”, International Journal of Food Science and Technology, 47 (2012) 2325-2333
(IF-2011 = 1.259).

69. Narisra Triphob, Suwimol Wongsakulphasatch, Worapon Kiatkittipong, Tawatchai
Charinpanitkul, Piyasan Praserthdam and Suttichai Assabumrungrat, “Integrated methane
decomposition and solid oxide fuel cell for efficient electrical power generation and carbon
capture”, Chem. Eng. Res. Dev., vol. 90 (2012) 2223-2234 (IF-2011 = 1.968).

70. Suthida Authayanun, Wisitsree Wiyaratn, Suttichai Assabumrungrat, Amornchai Arpornwichanop,
“Theoretical Analysis of a Glycerol Reforming and High-Temperature PEMFC Integrated
System: Hydrogen Production and System Efficiency”, Fuel, 105 (2012) 345-352 (IF-2011 = 3.248).
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71. C. Kositanont, T. Tagawa, H. Yamada, S. Putivisutisak, S. Assabumrungrat, “Effect of Surface
Modification on Parallel Flow in Microchannel with Guideline Structure”, Chem. Eng. J., in
press (IF-2011 = 3.461).

72. Yaneeporn Patcharavorachot, Manatsanan Wasuleewan, Suttichai Assabumrungrat, and
Amornchai Arpornwichanop, “Analysis of Hydrogen Production from Methane Autothermal
Reformer with a Dual Catalyst-Bed Configuration”, Theoretical Foundations of Chemical
Engineering, accepted (IF-2011 = 0.242).

73. Bhawasut Chutichai, Sirikarn Tiraset, Suttichai Assabumrungrat and Amornchai Arpornwichanop,
“Analysis of Biomass Gasification and PEMFC Integrated Systems for Power Generation:
A Combined Heat and Power Approach”, Chemical Engineering Transactions, accepted
(IF-2011 = -).

74. Wichitpan Rongwong, Suttichai Assabumrungrat, Ratana Jiraratananon, “Rate based modeling
for CO2 absorption using monoethanolamine solution in a hollow fiber membrane contactor”,
J. Mem. Sci., accepted (IF 2011 = 3.850).

75. Supawat Vivanpatarakij, Suttichai Assabumrungrat, “Thermodynamic analysis of combined
unit of biomass gasifier and tar steam reformer for hydrogen production and tar removal”,
Int. J. Hydrogen Energy, accepted (IF 2011 = 4.054).

76. Atittahn Wongkia, Kongkiat Suriye, Anuwat Nonkhamwong, Piyasan Praserthdam, Suttichai
Assabumrungrat, “Catalytic performance improvement of styrene hydrogenation in trickle
bed reactor by using periodic operation”, Korean J. Chem. Eng., accepted. (IF-2011 = 0.99).

Book chapters/Reviews
1. S. Assabumrungrat and N. Laosiripojana, “FUELS - HYDROGEN PRODUCTION - Autothermal

reforming”, Encyclopedia of Electrochemical Power Sources, Vol. 3. Amsterdam: Elsevier;
2009. pp. 238-248.

2. N. Laosiripojana, W. Wiyratn, W. Kiatkittipong, A. Arpornwichanop, A. Soottitantawat, and
S. Assabumrungrat, “Reviews on Solid Oxide Fuel Cell Technology”, Engineering Journal
13 (2009) 73-90.

3. Issara Choedkiatsakul, Kanokwan Ngaosuwan, Worapon Kiatkittipong, Navadol Laosiripojana,
Suttichai Assabumrungrat, “Patent Review on Biodiesel Production Process”, Recent Patents
on Chemical Engineering 4 (2011) 265-279.

4. Vorachatra Sukwattanajaroon, Suttichai Assabumrungrat, Sumittra Charojrochkul, Navadol
Laosiripojana, and Worapon Kiatkittipong, “Bioethanol-Fuelled Solid Oxide Fuel Cell System
for Electrical Power Generation”, in Renewable Energy - Trends and Applications, InTech,
pp. 191-212, ISBN 978-953-307-939-4.
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บณัฑติวทิยาลัยรวมดานพลงังานและส่ิงแวดลอม
The Joint Graduate School of Energy and Environment

Background
The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE) is an autonomous
graduate school instituted under King Mongkut’s University of Technology Thonburi.
The school is an operational body of the Centre of Excellence on Energy Technology
and Environment (CEE), involving five leading universities in Thailand, under the
Postgraduate Education and Research Development in Science and Technology Office
(PERDO), the Commission on Higher Education. It is also co-funded by the Energy
Policy and Planning Office (EPPO), Ministry of Energy. The partners of JGSEE-CEE
include: Chiang Mai University, Prince of Songkla University, King Mongkut’s University of
Technology North Bangkok, and Sirindhorn Institute of Technology of Thammasat
University, with KMUTT as the lead institution. The objective of JGSEE is to strengthen
postgraduate education and research in areas related to energy and environmental
technologies to fulfill high-level human resources and science and technology needs in
both government and industry in order to enhance Thailand’s economic competitiveness.
An important strategy in advancing the school’s mission is to build strong collaborative
relationships in science, technology, and policy with academic, government and industry
partners. The success of JGSEE as a leading research institution dealing with issues of
energy security and climate change is a consequence of its focused research activities
in these areas and its widespread local and international network. JGSEE’s research

บณัฑิตวิทยาลัยรวมดาน
พลังงานและสิง่แวดลอม
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี
126 ถนนประชาอทุศิ บางมด

ทุงครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศพัท: 02-470 8309
โทรสาร: 02-872 6736
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results have been communicated to the research community, particularly in ASEAN
countries, on a regular basis, through such avenues as: the regional Sustainable Energy
and Environment (SEE) Forum meetings and the biennial SEE international Conference
organized in collaboration with Kyoto University, Japan.

Research at JGSEE
Research and development at JGSEE focuses on aspects related to energy technology
with particular emphasis on energy conversion, energy efficiency and end-use, as well
as related implications from an environmental and climate change perspective. A total
of 6 research laboratories conduct research that addresses 7 areas of focus: bioenergy
and biofuels, low-carbon technology (such as solar and wind energy), energy in buildings,
energy efficiency in industry, energy-related pollution prevention and control, energy
and environmental policy, and carbon cycle and climate sciences. These laboratories are:
Advanced Fuel Processing Laboratory (AFPL)
The main focus of this laboratory is the development of efficient and clean fuel processing
technologies to convert different kinds of resources into useful forms of energy, including
heat and power, and transport fuels. The fuel sources studied include coal, biomass,
biogas and waste; and the technologies investigated range from conventional to advanced
technologies. Recent research topics include:

ประวัตคิวามเปนมา
บณัฑิตวิทยาลยัรวมดานพลงังานและส่ิงแวดลอม (JGSEE) เปนหนวยงานทีเ่ทียบเทาคณะในสงักัด
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุ ีจดัตัง้ขึน้ในป พ.ศ. 2541 เพ่ือเปนศูนยกลางการ
ดำเนนิโครงการรวมในการพฒันางานวจิยัและผลติบัณฑิตศกึษาดานเทคโนโลยพีลงังานและเทคโนโลยี
สิง่แวดลอม ภายใตศนูยความเปนเลศิดานเทคโนโลยพีลังงานและส่ิงแวดลอม โดยอาศยัความรวมมอื
ระหวาง 5 สถาบนั ไดแก มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุ ี(สถาบนัแกนนำ) มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร และ
สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติสรินิธรแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร โดยไดรบัการสนบัสนนุหลักจาก
สำนกัพฒันาบัณฑติศกึษาและวจิยัดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี(สบว.) สำนกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา (สกอ.) และไดรบัการสนบัสนุนสมทบจากกองทุนเพ่ือสงเสรมิการอนรุกัษพลงังาน
สำนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) จดุมงุหมายหลกัของบัณฑติวทิยาลยัรวมฯ คอื การพฒันา
กำลงัคนระดับปริญญาโทและเอก และการผลิตผลงานวจิยัในสาขาทีเ่กีย่วกับประสิทธิภาพการใช
พลังงาน พลังงานหมุนเวยีน การใชเช้ือเพลิงฟอสซลิอยางสะอาดและมีประสิทธิภาพ การจัดการ
พลงังาน และการรกัษาสิง่แวดลอมทีส่มัพนัธกบัการผลติและการใชพลงังาน ทัง้ในเชงิเทคโนโลยี
และเชงินโยบาย ตลอดจนการสรางความเชือ่มโยงระหวางมหาวทิยาลยักบัภาคการผลติ และหนวยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวของเพ่ือใหบริการทางวิชาการ และตอบสนองความตองการของสังคมโดยเฉพาะ
ยทุธศาสตรและแผนของชาติทีเ่ก่ียวของ การประสบความสำเรจ็และเปนผนูำทางการวจิยัเพือ่แกไข
ปญหาวกิฤตพิลงังานและสภาพภูมอิากาศเปลีย่นแปลงของบณัฑติวทิยาลยัรวมฯ เปนผลมาจากการ
ริเร่ิมทำงานเปนกลุมวิจัยที่มีทิศทางชัดเจนมีการพัฒนาเครือขายในการวิจัยใหกวางขวางเพ่ือใหมี
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• Biomass gasification and pyrolysis for heat, power and transport fuel production
• Effective combustion of lignite and co-ring of coal and biomass
• Integrative conversion of lignocellulosic biomass to ethanol and industrial value-added

chemicals
• Upgrading of biomass by torrefaction and pelletization process
• Biogas upgrading and utilization
• Production of high-grade carbonaceous materials/fuels from lignite and biomass by

degradative solvent extraction

Building Energy Science and Technology laboratory (BEST)
The objective of this laboratory is to conduct research and provide professional services
related to energy science and energy technology of buildings, including research on
low energy buildings that will support implementation of energy conservation programs
for buildings in Thailand and countries in the region.
• Shading of windows and daylighting: Comparative performance and cost effectiveness

of external shading, shading between two glass panes, and internal shading,
daylighting through various light pipe configurations, etc.

• Development of energy code and labeling scheme: Upgrade of building energy
code and building energy labeling program

• Radiant cooling and solar cooling and dehumidification: Application of radiant cooling
solar cooling and solar dehumidification in residential and commercial buildings

การแลกเปล่ียนเรยีนรดูานเทคโนโลยพีลงังานและสิง่แวดลอมทัง้ในประเทศผานศนูยความเปนเลศิ
ดานเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอม และระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชียกวา 10 ประเทศ
ผานเครือขาย Sustainable Energy and Environment (SEE) Forum ทั้งยังสงเสริมการ
เผยแพรองคความรสูสูาธารณะ รวมถงึสรางผลงานวจิยัทีม่ผีลกระทบตอยทุธศาสตรของประเทศ
และผลติบุคลากรทีม่คีณุภาพ อนัเปนการเตรยีมพืน้ฐานทีด่ใีนการเขาสปูระชาคมอาเซยีนในอนาคต

การดำเนนิงานดานการวจิยั
งานวิจยัของบัณฑติวทิยาลยัรวมฯ มงุเนนไปท่ีงานวิจยัทีเ่กีย่วของกบัเทคโนโลยพีลงังาน การผลิต
พลังงาน/เช้ือเพลิง การเพิม่ประสิทธิภาพการใชพลังงาน และการนำพลังงานไปใชประโยชนในรปูแบบ
ตางๆ รวมไปถึงงานวิจัยนโยบายดานพลังงานและส่ิงแวดลอม และผลกระทบทางส่ิงแวดลอม
จากการใชพลงังาน โดยมีการแบงการดำเนินงานดานการวจิยัออกเปน 6 กลมุปฏบิตักิารดังนี้
1. กลมุปฏิบตักิารวจิยักระบวนการแปรสภาพเชือ้เพลงิช้ันสูง

วตัถปุระสงคหลกัของกลมุปฏบิตักิารวจิยักระบวนการแปรสภาพเช้ือเพลงิชัน้สงู คอื การวจิยั
และพัฒนากระบวนการแปรสภาพทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเปนพลังงานในรูปตางๆ
เพื่อเพิ่มความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ และแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการผลิตและ
ใชพลังงาน โดยขอบเขตของการวิจัยประกอบดวยเทคโนโลยีการแปรสภาพวัตถุดิบประเภท
ตางๆ ไดแก ชวีมวล ของเสียชวีภาพ และถานหนิ เปนพลงังานอยางมปีระสิทธภิาพ รวมถงึ
การปรับปรุงคุณภาพกาซชีวภาพเพื่อใหสามารถใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
งานวิจยัของกลมุวจิยัการแปรสภาพเช้ือเพลงิชัน้สงูสามารถแบงออกไดเปน 6 หวัขอยอย ไดแก
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Advanced Greenhouse Gas and Aerosol Research Laboratory (AGAR)
The laboratory focuses on conducting research in and developing decision support
tools for: (1) conducting emissions inventory; (2) monitoring the atmospheric concentration
over Thailand of trace atmospheric compounds, e.g. methane, nitrous oxides, carbon
dioxide and carbonaceous aerosols including black carbon and organic carbon, which
are recognized to be short live climate forcing agents; (3) projecting the emissions of
these compounds for medium and long term; and (4) defining appropriate mitigation
options both for energy and non-energy related sectors. Main research topics cover:
• Aerosols from biomass burning to the atmosphere
• GHG monitoring
• GHG emission projection and mitigation
• Development of standard methods for GHG measurement in non-energy sectors

Tropical Climate System Modeling Laboratory (TCSM)
The areas of focus of the laboratory are: regional climate modeling and analysis; regional air
quality modeling and analysis; hydrological/oceanic/coastal modeling and analysis; and
climate-related energy modeling and analysis, all with a focus on tropical Southeast
Asia at both regional and local scales. Recent research topics include:
• Air pollutant dispersion modeling over industrial areas, and toxic air modeling over cities
• Photochemical modeling for Chonburi city

การวิจัยเทคโนโลยีไพโรไลซิสและแกสซิฟเคชันของชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟา ความรอน และ
เชือ้เพลงิเหลว การวิจยัเทคโนโลยกีารเผาไหมถานหนิลกิไนตรวมกบัชวีมวล การวจิยัเทคโนโลยี
การบูรณาการการแปรสภาพวัสดุชีวมวลเปนเอทานอลและสารเคมีมูลคาสูง การวิจัยเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพชีวมวล การวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพกาซชีวภาพ และการวิจัยเพื่อผลิต
วัสดุคารบอนคุณภาพสูงจากถานหินและชีวมวล

2. กลมุปฏิบตักิารวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยดีานอาคาร
วตัถปุระสงคหลกัของกลมุปฏบิตักิารวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยดีานอาคาร คอื การดำเนนิ
การวิจยั ใหการศึกษา และสนบัสนนุงานวชิาชพีดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยพีลงังานของอาคาร
โดยงานวจิยัของกลมุวจิยัการแปรสภาพเชือ้เพลงิชัน้สงูสามารถแบงออกไดเปน 4 หวัขอยอย

คณาจารยของบณัฑิต
วทิยาลยัรวมฯ
JGSEE Academic Staff
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• Regional climate modeling for Thailand under multiple future scenarios
• Modeling and analysis of ENSO-related climate issues
• Coastal modeling over Gulf of Thailand
• Coupled climate and air quality/hydrological modeling
• Coupled atmospheric and oceanic modeling
• Wind resource modeling for Thailand and Bangkok

Life Cycle Sustainability Assessment Laboratory (LCSAL)
The focus of the laboratory is to develop tools and conduct sustainability assessment of
various energy technologies, conventional as well as alternative, in a life cycle perspective.
The results of such research will provide support to decision-makers vis-a-vis the
sustainability implications of energy conversion and use. Research in LCSAL focuses on
2 main areas: (1) Sustainability assessment of energy systems and (2) Energy and
environmental policy support tools. Recent topics investigated include:
• Global assessments and guidelines for sustainable liquid biofuels production in

developing countries (Thailand component)
• Food, fuel and climate change - LCA and policy research
• Water footprint of biofuels and agricultural products
• FOOD Footprint calculator to enhance carbon footprint measurement and management

in Thai food industry to promote low-carbon economy for climate change mitigation
• Testing of sustainability indicators for biofuels

ไดแก การวิจัยระบบและองคประกอบของอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงาน งานวิจัยดานการ
บังเงาบนหนาตางและการใชแสงธรรมชาติ การพัฒนาเกณฑมาตรฐานสมรรถนะพลังงาน
อาคารและการติดฉลาก และการทำความเย็นโดยการแผรังสี การทำความเย็นดวยพลังงาน
จากรังสอีาทติย การลดความชืน้ และการทำความเยน็แบบพาสซฟี

3. กลุมปฏิบัติการวิจัยแบบจำลองระบบภูมิอากาศเขตรอนชื้น
วตัถุประสงคหลักของกลมุปฏบิตักิารวจิยัแบบจำลองระบบภมูอิากาศเขตรอนชืน้ คอื การสราง
องคพื้นฐานและพัฒนาแบบจำลองทางภูมิอากาศในลักษณะของภาพฉายการเปลี่ยนแปลง
ภมูอิากาศในประเทศไทยในอนาคตทีม่คีวามนาเชือ่ถอื สามารถคาดการณการกระจายตวัของ
มลพิษจากแหลงปลอย รวมถึงการพัฒนาแบบจำลองเพื่อศึกษาผลกระทบทางส่ิงแวดลอม
ในอาวไทย เชน ผลของน้ำทวมใหญป พ.ศ. 2554 การปลอยมลพิษลงทะเลอาวไทยและ
ผลกระทบ เปนตน โดยการดำเนินงานของกลุมปฏิบัติการวิจัยแบบจำลองระบบภูมิอากาศ
เขตรอนชืน้ สามารถแบงออกเปนโปรแกรมยอย 4 หวัขอวจิยัไดแก การจำลองและวเิคราะห
ภูมิอากาศในระดับภูมิภาค การจำลองและการวิเคราะหมลภาวะทางอากาศในระดับภูมิภาค
การศกึษาและวเิคราะหแบบจำลองทางอุทกศาสตร สมุทรศาสตรและชายฝง และการศกึษาและ
วิเคราะหแบบจำลองของแหลงพลังงานท่ีเก่ียวกับภูมิอากาศ

4. กลมุปฏิบตักิารวิจยักาซเรือนกระจกและแอโรซอลขัน้สงู
วัตถุประสงคหลักของกลุมปฏิบัติการวิจัยกาซเรือนกระจกและแอโรซอลข้ันสูง คือ การสราง
องคความรพูืน้ฐานทีจ่ำเปนตอการลดการปลอยและเพิม่การกกัเกบ็กาซเรือนกระจกและอนภุาค
แขวนลอยในบรรยากาศ และการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอการ
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Energy and Environmental Policy Laboratory (EEPL)
The objective of the laboratory is to conduct policy relevant studies and develop tools to
support public agencies and corporations in decision-making and formulating strategies
and plans, for the development and deployment of clean energy and low-carbon technology
options and measures, which would lead to sustainable economic growth and development.
Recent investigations include:
• Technology assessment and policy analysis and design for effective development

and deployment of energy efficiency technologies and measures, renewable energy,
and other low-carbon technologies, such carbon capture and storage (CCS)

• Scenario studies for future energy supply and demand, and pathways towards a secure
and low-carbon energy system, as well as a low-carbon city

• Analysis of energy-security related issues, energy pricing, cost of low carbon energy
and GHG-mitigation options and measures

• Policy and strategies for national and regional cooperation in energy, environment
and climate change issues

ปลอย/การกักเก็บกาซเรือนกระจก รวมถงึการพฒันาเทคโนโลย/ีมาตรการ/แนวทาง/นวัตกรรม
ในการลดการปลอย/เพิม่การกกัเกบ็กาซเรือนกระจกทีส่อดคลองกบัทศิทางการพฒันาประเทศ
และทนักบัการเปลีย่นแปลงของโลก โดยการดำเนนิงานของกลมุปฏบิตักิารวิจยักาซเรอืนกระจก
และแอโรซอลขัน้สูงสามารถแบงออกเปนโปรแกรมยอย 4 หวัขอวิจยัไดแก การศกึษาการปลอย
Aerosols จากกจิกรรมการเผาไหมชวีมวล ผลของการเปลีย่นแปลง/ความแปรปรวนภูมอิากาศ
และการพัฒนาทางเศรษฐกจิสงัคมตอการปลอยและแหลงกกัเกบ็กาซเรือนกระจก เทคโนโลยี
การลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่ยั่งยืน และการตรวจวัดการรายงานและการตรวจสอบ
การปลอยกาซเรือนกระจก

5. กลมุปฏบิตักิารวิจยัการประเมินความยัง่ยนื
กลุมปฏิบัติการวิจัยการประเมินความยั่งยืนมีเปาหมายในการพัฒนาเครื่องมือและวิจัยการ
ประเมินแบบย่ังยืนของเทคโนโลยีพลังงานตางๆ ทั้งแบบด้ังเดิมและท่ีเปนทางเลือกใหม โดย
ใชมมุมองทางดานวฏัจกัรชวีติ (life cycle) เพ่ือตอบสนองและสนับสนนุการวางนโยบายและ

Collaboration
Research Laboratory
on Waste Management
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แผนการใชพลังงานและการเปล่ียนการใชพลังงานของประเทศไทยภายใตการพัฒนาท่ียั่งยืน
โดยเนนการวจิยัดานการพฒันาและใชเครือ่งมือในการประเมนิความยัง่ยนื ไดแก life cycle
assessment, life cycle costing for economic assessment และ social life cycle
assessment ในภาคการผลิตไฟฟา ภาคขนสงและเทคโนโลยีพลังงานดานตางๆ

6. กลมุปฏบิตักิารวจิยันโยบายดานพลงังานและส่ิงแวดลอม
กลมุปฏบิตักิารวิจยันโยบายดานพลงังานและสิง่แวดลอมมเีปาหมายในการศกึษาวจิยัทีเ่กีย่วของ
กบันโยบายและการพฒันาเครือ่งมอืท่ีสนบัสนนุหนวยงานภาครฐัและเอกชน ในการตดัสนิใจและ
การกำหนดกลยทุธและแผนงานสำหรบัการพฒันาและการใชพลงังานทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม
รวมท้ังมาตรการตางๆ ในการพฒันาและใชพลงังานของประเทศท่ีนำไปสกูารเตบิโตทางเศรษฐกจิ
ทีย่ั่งยืนโดยไมเสียเปรียบประเทศมหาอำนาจ โดยมีโปรแกรมยอย 4 หวัขอวิจยั ไดแก 1) การ
วจิยัเพือ่ประเมนิเทคโนโลย ีวเิคราะหนโยบายและมาตรการของการออกแบบ การพฒันาและ
นำไปใชของพลังงานทดแทน เทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานและเทคโนโลยีอื่นๆ
ทีป่ลดปลอยคารบอนต่ำ 2) การวิจยัเพือ่พฒันาภาพอนาคตของอปุทานและอปุสงค พลงังาน
ที่สามารถสรางเสนทางของการเขาสูระบบพลังงานคารบอนต่ำ เมืองคารบอนต่ำ และสังคม
คารบอนต่ำ เพื่อรองรับวิกฤติทางดานพลังงานของประเทศ 3) การวิจัยเพื่อศึกษาประเด็นที่
เก่ียวของกับความมัน่คงพลงังาน ราคาพลงังาน และมาตรการทางเลือกการลดกาซเรือนกระจก
รวมทั้งศึกษาทางดานเศรษฐศาสตรในการนำไปใชจริง และ 4) การวิจัยนโยบายท่ีเกี่ยวของ
กบัประเด็นการสรางนโยบายและกลยุทธทางดานพลงังานและการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ

Achievements
As the institute of higher education for human resource development, over the past
decade, JGSEE has regularly produced high quality research and postgraduates in
areas related to energy and environmental technologies. Its research publication per
graduate is comparable to that of reputed international institutions. Some of our graduates
are employed by well-known international organizations and research institutions, such
as UNDP, Kyoto University, Lawrence Berkeley National Laboratory, and University of
Toronto, etc. In 2005/2006, the Commission on Higher Education gave JGSEE an “excellent”
rating in research. In 2009, the Thailand Research Fund rated JGSEE “excellent” in the
field of earth and environmental science and “very good” in energy technology. Since
its establishment, JGSEE has enrolled more 530 students (more than 300 Masters and
more than 200 PhDs), including 75 international students from 21 countries, particularly
from the ASEAN region and from as far as USA, Europe, Africa and New Zealand
(Figure 1).  It turned out more than 300 graduates, 110 of which being PhDs. To date,
the staff and students have authored about 1,200 articles, more than 400 of which
published in refereed international journals.
Apart from human resources development and academic research, JGSEE also strives
to conduct industry-relevant research by aligning its research efforts with national
agendas and strategies in the field of energy and environment and forging linkagesAnalytical Laboratory at Energy Division
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หนาท่ีความรบัผิดชอบและแนวทางการดำเนนิการ
บณัฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิง่แวดลอมเปนหนวยงานเพือ่การศกึษาและวิจยั มวีตัถุประสงค
ในการพัฒนา สงเสริมวชิาการและวิชาชีพขัน้สงูดานพลังงานและสิง่แวดลอม ดวยการจัดการเรยีน
การสอนในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนวิจัย ดำเนินการวิจัยท่ีมีผลกระทบและตอบสนองนโยบาย
ตอประเทศ และใหบริการทางวิชาการแกสังคม ทั้งนี้เนื่องจากประเด็นปญหาทางดานพลังงาน
มีความหลากหลาย เพ่ือใหการดำเนินงานมีความชัดเจนมากขึ้น บัณฑิตวิทยาลัยรวมฯ จึงจดั
กระบวนการทำวิจยัใหมเีพียง 3 ทศิทางวจิยั ประกอบดวย Energy Technology, Environment
and Climate Science และ Energy and Environmental Policy ซึง่สามารถแยกยอยออกได
เปน 6 กลุมวิจัย โดยมีเปาหมายและแผนที่นำทางในการดำเนินงานทั้งงานวิจัยและรับนักศึกษา
ทีช่ดัเจน การทำงานเปนกลมุวจิยันีม้คีวามเชือ่มโยงและสามารถทำงานประสานและสงขอมลูระหวาง
กลมุได เชน กลมุวจิยันโยบายดานพลงังานและส่ิงแวดลอม ตองใชขอมลูจากอีก 5 กลมุในการ
ศึกษาการวางแผนและนโยบาย เปนตน นอกจากนี ้การจัดต้ังกลมุวิจัยแบบมทีิศทางนีท้ำใหเกดิ
การดำเนนิงานวิจยัแบบบูรณาการรวมกนัระหวางกลมุวจิยัดานพลงังานและกลมุวจิยัดานสิง่แวดลอม
เปนการสรางวัฒนธรรมในการทำงานวิจัยรวมกันซ่ึงเปนวัฒนธรรมท่ีสำคัญและจำเปนในการวิจัย
ในประเทศเพ่ือใหไดผลงานทีม่คีณุภาพตอบสามารถนำไปใชไดจรงิ ตวัอยางของโครงการวจิยัแบบ
บูรณาการ คือ โครงการศึกษาการวิจัยเชิงนโยบายเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและการใชพลังงาน
หมนุเวียนและการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลงังานในประเทศไทย ซึง่มนีกัวจิยัรวมมากกวา 50 คน
โครงการพฒันาแผนอนรุกัษพลงังาน 20 ป ทีต่องรวมนกัวจิยัจากหลายสาขา โครงการการจัดทำ
บัญชีการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยที่ตองมีนักวิจัยทั้งดานพลังงานและสิ่งแวดลอม

with public and private enterprises, as well as communities. Research work on synergistic
of technologies and policy research of JGSEE are among the pioneer of policies study in
Thailand. Provision of Thailand 20 year energy efficiency development plan for ministry
of Energy and later being declare as the national energy efficiency plan is one of our
achievement on policy research. In order to help achievement of these National plans,
JGSEE also help Ministry of Energy research on their implementations that are ‘relevance’
to national strategies include ‘Master plan of energy efficiency research’ ‘Assessment
and research action plan of renewable energy according to National Alternative Energy
Development Plan 15 years. The outcomes of these studies provide solutions and
actions that lead to increase energy security, enhance international trade competition
as well as abate environmental impact and climate change. JGSEE’s white papers on
Energy and Environment reported to STI are laid down the background of National
strategic plan of Science Technology and Innovation on energy and environment.
Research works on Energy Efficiency in building at JGSEE contributed to initiate the
Thai building standard with high potential of greenhouse gas reduction. In addition, as
the developing country, Thailand has to inventory national greenhouse gases emission
and reported under the national communication, JGSEE was the key compiler of Thai
greenhouse gases inventory submitted to UNFCCC. Experiences gained from this activity
were disseminate to neighboring country  namely Loa PDR and Myanmar  for their in-house
capacity building by training and the field experimental measurement of methane
emission form rice field to Lao and Myanmar inventory team, respectively.

Analytical Laboratory at Environment Division
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ทำงานรวมกันจำนวนมากกวา 16 คน เพื่อเขาในการคำนวณปริมาณการปลอย โครงการเหลานี้
ไมสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพได หากไมมีวัฒนธรรมในการทำงานรวมกัน
ในชวงระยะทีผ่านมาบณัฑิตวิทยาลยัรวมฯ ไดรบัความไววางใจในการทำงานท่ีมกีารบรูณาการและ
ใชนักวิจัยตางกลุมมากขึ้น รวมทั้งยังขยายไปยังมหาวิทยาลัยที่ไมใชมหาวิทยาลัยสมทบดวยเชน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณะอ่ืนๆ ในมหวทิยาลัยธรรมศาสตร
เปนตน ซึ่งแสดงใหเห็นการประสพความสำเร็จและภาวะการเปนผูนำทางการวิจัยของบัณฑิต
วทิยาลยัรวมฯ ในการริเร่ิมการทำงานเปนกลมุวิจยัท่ีมทีศิทางชัดเจน ดงักลาว ทัง้น้ีจากการทีบ่ณัฑิต
วทิยาลยัรวมฯ เปนผบูกุเบกิดานการบรูณาการดานพลงังานและสิง่แวดลอมและดานวจิยัเชงินโยบาย
และจากการมปีระสบการณในการทำงานดานวจิยั ทำใหบณัฑิตวิทยาลัยรวมฯ พบวาในการดำเนนิ
การวิจัย นักวิจัยในโครงการมีสวนรวมท่ีสำคัญในการดำเนินการใหมีประสิทธิภาพและประสบ
ความสำเรจ็ บณัฑิตวิทยาลยัรวมจึงไดรเิริม่การสรางเสนทางอาชพีของนักวจิยัโดยกำหนดระเบยีบ
และเกณฑการจางนกัวจิยัใหเทาเทยีมกบัตำแหนงทางวิชาการของอาจารย มกีารจัดตัง้กองทุนวจิยั
เพือ่ใหสามารถบรหิารจัดการจางนกัวจิยัแบบถาวรได มเีสนทางอาชพีทีเ่ทาเทยีมกบัอาจารยสามารถ
ขอตำแหนงทางวิชาการโดยใชระเบียบของมหาวิทยาลัยได ลดความเสี่ยงในการสูญเสียนักวิจัย
เนือ่งจากความรสูกึไมมัน่คงทางการงาน ในปจจุบนัจำนวนนกัวจิยัทีแ่สดงความจำนงเขาสเูสนทาง

To serve the need of private sector, state enterprises and entrepreneurs, JGSEE is also
work closely with many Thai lead company including PTT, SCG, Siam Fiber Glass Co
Ltd, Thai Ceramic Co., Ltd etc. Collaborative research involved short term problem
solving and long term planning of product development. Example of JGSEE’s service to
industrial sector are the upgrading of biomass gasification using fluidized bed from 1
megawatt to 5 megawatt, purification of natural gas, biomass torrefraction and value
added product development of biomass to energy conversion. JGSEE also serve many
governmental institutes to find solution of energy and climate crisis using advanced
research approach. This research included the study of scenario of energy consumption
and GHG mitigation options in the year 2050 and the low carbon city development in
potential provinces such as Rayong and Khonkaen. Since its beginning, JGSEE has
attracted external funding for about 110 research projects and studies worth more than
150 million Baht. In addition, JGSEE works closely with several communities to formulate
strategies and measures that would help them prepare for a low-carbon city/society transition.

Thai-German
Advance Training on

Renewable Energy,
Collaboration between

JGSEE-CEE and 4
German Universities
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นกัวจิยัอาชีพของบณัฑติวทิยาลยัรวมฯ มเีพิม่ขึน้รวมถงึนกัวจิยัตางชาตซิึง่คนุเคยกบัระบบนกัวจิยั
ในมหาวทิยาลัย การริเริม่สรางเสนทางนกัวจิยัอาชีพนีน้อกจากเปนการยกระดบัอาชีพของนกัวจิยั
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทำงานวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัยรวมแลวยังเปนการสนับสนุนใหมีจำนวน
นักวิจัยเพิ่มมากขึ้นตามเปาหมายของรัฐที่ตองการเพิ่มจำนวนนักวิจัยอีกดวย
นอกจากน้ัน บณัฑติวทิยาลยัรวมฯ ไดรวมกบัมหาวิทยาลยัเกยีวโตประเทศญีป่นุจดัตัง้เครอืขาย
Sustainable Energy Forum เพ่ือใหมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรดูานเทคโนโลยพีลังงานและส่ิงแวดลอม
ระหวางประเทศในภมูภิาคเอเซยี ปจจุบนัมมีากกวา 10 ประเทศในเอเซียเขารวม โดยมกีารจดัประชุม
เวยีนไปในแตละประเทศทกุป นอกจากนี ้ยงัมกีารจดัตัง้ Young Scientist forum ภายใต SEE
forum เพือ่ใหนกัวจิยัรนุใหมไดมโีอกาสเรยีนรซูึง่กนัและกนัโดยมนีกัวจิยัอาวโุสเปนผใูหคำแนะนำ
ปจจุบนั young scientist ของ SEE forum ไดรวมกนัทำวจิยัดานพลงังานทดแทนของประเทศ
เอเซีย การริเริม่จดัตัง้ SEE Forum ทำใหเกดิความรวมมอืดานวชิาการของนกัวจิยัและนักวชิาการ
ดานพลังงานและสงแวดลอมในภูมิภาคเอเซีย เปนการสรางเครือขายนักวิจัยรุนใหมและบมเพาะ
(incubate) นกัวจิยัในภมูภิาคใหมคีวามรแูละประสบการณในการทำวจิยัแบบนานาชาตไิปดวยกนั
นับเปนการเตรียมพ้ืนฐานที่ดีในการเขาสูประชาคมอาเซียนท่ีตองมีความเขาในสถานะการณของ
แตละประเทศไปพรอมกัน

Recognition and Accolades
JGSEE’s achievements have been acknowledged at both national and international
levels. A number of JGSEE staff have received accolades from well-recognized organizations
in Thailand, e.g. PTIT Fellows and PTIT Scholars Awards from the Petroleum Institute of
Thailand (2010 and 2011); Research Award from Thailand Research Fund (2007, 2011);
TRF-CHE-SCOPUS Researcher Award from Thailand Research Fund and Elsevier Inc.
(2010); Research Awards from National Research Council of Thailand (2009); TRF-CHE
Outstanding Mid-Career Researcher Award from Thailand Research Fund and
Commission on Higher Education (2008); Young Scientist Award from the Foundation
for the Promotion of Science and Technology under Patronage of His Majesty the King
(2007); and TRF New Researcher Award from Thailand Research Fund (2005).
In addition, several JGSEE lecturers have received international recognition as a result
of the expertise they have developed. For instance, some have been invited to be

Franco-Thai Summer
School on Bio-Energy
Technology and
Assessment (BETA)
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คณาจารยประจำบณัฑติวทิยาลยัรวมดานพลงังานและสิง่แวดลอม
การดำเนนิงานของบัณฑิตวทิยาลยัรวมฯ กำกบัดแูลโดยผอูำนวยการ ตัง้แตเริม่กอตัง้มผีอูำนวยการ
ทัง้สิน้ 3 ทาน ไดแก
ศ. ดร. จลุละพงษ จลุละโพธิ ดำรงตำแหนงในป พ.ศ. 2541-2544
รศ. ดร. บณัฑติ ฟงุธรรมสาร ดำรงตำแหนงในป พ.ศ. 2545-2553
รศ. ดร. สรินิทรเทพ เตาประยูร ดำรงตำแหนงในป พ.ศ. 2554-ปจจบุนั

คณาจารยของบัณฑิตวิทยาลยัรวมฯ แบงออกเปนสองสายวชิา ไดแก สายวชิาพลงังานและสายวิชา
สิ่งแวดลอมดังมีรายนามดานลาง นอกจากนี้ ยังมีคณาจารยสมทบจามมหาวิทยาลัยรวมในการ
ดำเนนิงานของศนูยความเปนเลศิดานเทคโนโลยพีลงังานและสิง่แวดลอมอกีกวา 50 ทาน
คณาจารยประจำสายวิชาพลังงาน คณาจารยประจำสายวชิาส่ิงแวดลอม
1. รศ. ดร. จำนง สรพิพฒัน 1. รศ. ดร. ปรุงจันทร วงศวเิศษ
2. Prof. Dr. Robert Harold Buchanan Exell 2. รศ. ดร. อำนาจ ชดิไธสง
3. ดร. อธคิม บางวิวฒัน 3. รศ. ดร. สาวติร ีการเีวทย
4. รศ. ดร. นวดล เหลาศริพิจน 4. Prof. Dr. Shabbir H. Gheewala
5. รศ. ดร. สนุรีตัน ฟกูดุะ 5. รศ. ดร. เกษมสนัต มโนมยัพบิลูย
6. ศ. ดร. สรุพงศ จริะรตันานนท 6. Dr. Sebastien Bonnet
7. ผศ. ดร. นคร วรสวุรรณรักษ
8. ดร. พพิฒัน ชยัวิวฒันวรกุล
9. ดร. บญุรอด สจัจกุลนกุจิ

involved in UNFCCC activities, including, as lead authors of IPCC reports and as
committee members of a specific Task Force. Others have been invited to join activities
of reputed international organizations including FAO, UNEP, UNESCO and IEA to
deliver keynote presentations, special lectures or contribute to writing of reports/
papers. Some have also been invited to be members of editorial boards of academic
journals. A professor has also been invited to occupy a position as Adjunct Professor at
the University of North Carolina in the US.

International Profile
In line with the University policy, JGSEE is strongly committed to internationalization.
Its activities in this dimension include: employing international academic staff, admitting
foreign students, promoting student mobility/exchange and dual-degree academic program
arrangements, conducting collaborative research with several universities and institutions
(Figure 2), organizing international conferences, publishing an international journal, as
well working for international organizations.
Important contribution to international organizations
• United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

The UNFCCC was established in 1992 by the United Nation in order to tackle the
problem of climate change. One of the first tasks set by the UNFCCC was for

รศ. ดร. สรินิทรเทพ เตาประยรู
ผอูำนวยการบณัฑติวทิยาลัยรวม
ดานพลังงานและสิง่แวดลอม
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ตั้งแตป พ.ศ. 2547 บัณฑิตวิทยาลัยรวมฯ ไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลประเทศเยอรมัน
สงผเูชีย่วชาญมาประจำในตำแหนง Visiting Professor ดงัมรีายนามตอไปนี้
1. Prof.-Ing. Christoph Menke (พ.ศ. 2547-2551)
2. Dipl.-Ing. Werner Siemers (พ.ศ. 2549-2552)
3. Prof. Dr. Mirko Barz (พ.ศ. 2552-2554)
4. Dr. Wilhelmina Maria Catharina Beerepoot (พ.ศ. 2555-ปจจุบนั)

ผลงานเดนของบณัฑิตวทิยาลยัรวมดานพลงังานและส่ิงแวดลอม
1. ดานการผลิตกำลงัคนระดับสงู

บัณฑิตวิทยาลัยรวมฯ มีการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกดานพลังงานและ
สิง่แวดลอมอยางตอเนือ่ง จำนวนนกัศึกษาทีจ่บ 303 คน เปนนกัศกึษาปรญิญาเอก 110 คน
ซึง่จะเปนกำลงัสำคญัในการพฒันาและแกไขปญหาพลงังานของประเทศตอไป วทิยานพินธของ
นกัศกึษาทัง้ระดับปรญิญาโทและเอกมคีณุภาพสงูสามารถตพีมิพผลงานวจิยัในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(ซึง่อยใูนฐานขอมูล ISI และมีคา Impact factor) ไดอยางตอเนือ่งโดยระหวาง
ป พ.ศ. 2552-2555 บณัฑิตวิทยาลยัรวมฯ สามารถผลติบัณฑิตระดับปริญญาโทรวม 75 คน
และผลิตบัณฑิตระดบัปริญญาเอกรวม 38 คน และสามารถตพีมิพผลงานวจิยัในวารสารวชิาการ
ระดับนานาชาตไิด 175 ฉบับ (นบัรวมผลงานการตีพมิพของนักศกึษาและอาจารยประจำ) เมือ่
คิดจำนวนบทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติตอจำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา
จะเฉลีย่เทากบั 0.22 ในระดับปรญิญาโท และ 2.02 ในระดับปรญิญาเอก ซึง่เปนสดัสวนทีส่งู
เทียบเทากบัมาตรฐานในตางประเทศ นอกจากนี ้บณัฑิตท่ีจบการศกึษาแลวบางสวนไดรบัการ

signatory nations to establish national greenhouse gas inventories of greenhouse
gas (GHG) emissions and removals, which were used to create the 1990 benchmark
levels for accession of Annex I countries to the Kyoto Protocol and for the commitment
of those countries to GHG reductions. In this regards, invited by UNFCCC, Assoc
Prof Dr Sirintornthep Towprayoon, Assoc Prof Dr Amnat Chidthaisong, and Assoc
Prof Dr Savitri Garivait of JGSEE have served as lead and expert reviewers on
National Greenhouse Gas Inventory of Anex I countries.

• Intergovernmental Panel on Climate change (IPCC)
The IPCC is the leading international body established by the United Nations
Environment Programme (UNEP) and the World Meteorological Organization (WMO)
to provide the world with a clear scientific view on the current state of knowledge in
climate change and its potential environmental and socio-economic impacts. Every
6-7 years, IPCC produces a policy-relevant global assessment report dealing with
three main areas of knowledge about climate change, which are assessed in three
Working Groups (WG): the Physical Science Basis of Climate Change (WG I);
Climate Change Impacts, Adaptation and Vulnerability (WG II); and Mitigation of
Climate Change (WG III). Until now, several JGSEE lecturers have been nominated
to serve as the Lead Authors to contribute to those reports as well as other important
roles including:

ความรวมมอืกบัตางประเทศในการแลกเปลีย่นนกัศกึษา
เพ่ือพฒันาเสรมิสรางการเรยีนรใูนระดบัสากล
Student Exchange with Leading International
Universities to Reinforce International
Standards Learning
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ยอมรับและเขาทำงานในสถานที่ราชการและหนวยงานท่ีสำคัญทั้งในและตางประเทศ รวมถึง
ไดทำงานในมหาวิทยาลยัอีกหลายแหงท่ัวประเทศ และเปนกำลงัสำคัญในการจัดต้ังหลักสูตร
ทางดานพลงังานและส่ิงแวดลอมเพือ่รองรบัการผลติบคุลากรและวจิยัแกไขปญหาดานพลงังาน
และส่ิงแวดลอมของประเทศ ภายใตการใหคำปรึกษาของคณะจารยของบัณฑติวทิยาลัยรวมฯ
ไดแก หลักสตูรในมหาวทิยาลยัพะเยา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ เปนตน

2. ดานการผลติผลงานวจิยัตอบสนองยทุธศาสตรชาติ
• วจิยัเชิงนโยบายใหกบัประเทศ ทีผ่านมาการวจิยัเชงินโยบายในประเทศไทยเพือ่สนบัสนนุ

การตอบสนองเชิงนโยบายและการวางแผนดานพลังงานและสิ่งแวดลอมยังมีไมมากนัก
โดยเฉพาะทีต่องอาศัยความรทูางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยเีปนฐาน บณัฑิตวิทยาลยัรวมฯ
เปนหนวยงานทีใ่หความสำคญัในดานนีโ้ดยไดรบัมอบหมายจากสำนกังานนโยบายและแผน
พลงังาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และสำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั ในป พ.ศ.

- Assoc Prof Dr Amnat Chidthaisong as Lead Author in IPCC 4th Assessment Report, WGI
- Assoc Prof Dr Bundit Fungtammasan as Lead Author in IPCC 5th Assessment Report, WGIII
- Assoc Prof Dr Sirintornthep Towprayoon as Lead Author in 2006 IPCC National

Greenhouse Gas Inventory Guideline on Waste Sector; Coordinating Lead Author
in 2013 supplement to 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas: Wetland;
and Member of IPCC Task Force Bureau on National Greenhouse Gas Inventory

- Assoc Prof Dr Savitri Garivait as Lead Author in 2013 Revised Supplementary
Methods and Good Practice Guidance Arising from the Kyoto Protocol

• Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and United
Nations Environment Programme (UNEP)
Prof Shabbir H Gheewala and colleagues at the Life Cycle Sustainability Assess-
ment Lab (LCSAL) have worked on the issue of sustainability assessment of energy
systems, particularly biofuels for the last decade resulting in numerous, highly cited
publications in reputed journals bringing international recognition to JGSEE in the field.
The implications of Thailand’s biofuels policy on feedstock security and greenhouse
gas emissions have recently been published as an article entitled “Food, fuel and
climate change: policy performance and prospects for biofuels in Thailand” in an
FAO report, Sustainable Bioenergy in Asia: Improving resilience to high food prices
and climate change.” As the promotion of bioenergy may put additional pressure on
water resources, if not managed properly, Prof Shabbir H Gheewala was invited to

Low Carbon Asia
Research Network
(LoCARNet) First
Annual Meeting

Mobilising Wisdom for
a Low-carbon Asia
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2550 เพือ่ดำเนนิการวจิยัเชงินโยบายเพือ่สนบัสนนุการพัฒนาและการใชพลงังานหมนุเวยีน
และการเพ่ิมประสิทธภิาพในการใชพลงังานในประเทศไทย ระยะท่ี 1-2 ผลจากการศึกษา
คร้ังน้ีทำใหสามารถประเมินศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนและการเพิ่มประสิทธิภาพ
พลงังานของประเทศ ทัง้ในเชิงทรัพยากรและเทคโนโลย ีทำใหหลายหนวยงานทีเ่กีย่วของ
กบัพลงังานใหความไววางใจบัณฑิตวิยาลยัรวมฯ ศกึษาเชิงนโยบายตอ เชน สนพ. ไดสนับสนนุ
ใหทำการศกึษาเพือ่พฒันาแผนอนุรกัษพลงังาน 20 ป ในป พ.ศ. 2553 ซึง่ตอมารฐับาลได
ประกาศใชแผนอนุรกัษพลังงาน 20 ป (พ.ศ. 2554-2573) ตามผลการศกึษา หลังจากน้ัน
บณัฑติวทิยาลยัรวมฯ ยงัไดดำเนนิงานวจิยัเชิงนโยบายทีเ่กีย่วของอกีหลายโครงการ เชน
โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแมบทการวิจัยดานการอนุรักษพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร แนวทางความรวมมือดานพลังงานภายใตกรอบ
BIMSTEC โครงการศกึษาประเมนิและจดัทำแผนงานวจิยัพลงังานทดแทนตามกรอบแผน
พฒันาพลงังานทดแทน 15 ป ของกระทรวงพลังงาน เปนตน

• วจิยัตอบสนองภาคผลติและภาคบริการในประเทศ บณัฑติวทิยาลยัรวมฯ ไดทำวจิยัรวมกบั
ภาคผลติและภาคบริการหลายแหง โดยในสวนของภาคการผลตินัน้ ไดรวมมอืกบับริษทั
ปตท. จำกดั (มหาชน) บรษิทั เอสซจี ีซเิมนต จำกดั บรษิทั สยามไฟเบอรกลาส จำกดั
บรษิทั เซรามคิอตุสาหกรรมไทย จำกดั บรษิทั ซเิมนตไทยโฮลดิง้ จำกดั เปนตน หวัขอ
การวิจัยท่ีทำมีทั้งงานวิจัยท่ีใชประโยชนไดโดยตรง และงานวิจัยพ้ืนฐานเพื่อประโยชนใน
ระยะยาว อาทิ ดานกาซธรรมชาต ิไดมกีารทำวจิยัเร่ืองการปรับปรุงคณภาพของกาซธรรมชาติ
ดวยการกำจดัสิง่ปนเปอนเชนซลัเฟอรและปรอท ดวยเทคโนโลยีตางๆ การพัฒนาเช้ือเพลงิ
รูปแบบใหมดวยกระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากกาซธรรมชาติ เพ่ือใชผลิตไฟฟาในเซลล

contribute to the UNEP-IEA-Oko Institute report on “The Bioenergy and Water Nexus”
in 2011 as one of the lead authors.

International Journal
JGSEE publishes an international journal called “Journal of Sustainable Energy and
Environment” (Figure 3).  It is a peer-reviewed, quarterly journal that publishes theoretical,
experimental and applied results in the science, engineering and policy aspects of
sustainable energy and environment. It is published in cooperation with Kyoto University
in the context of the SEE (Sustainable Energy and Environment) Forum, which is a
network of scientific and academic community who are dedicated to education and
research for the mitigation of climate change in ASEAN and other Asian countries,
particularly Japan and India.

International Conferences
Every two years JGSEE organizes an international conference called “Sustainable Energy
and Environment (SEE) Conference” aimed at providing an international forum for sharing
and exchanging ideas and research results in a wide range of topics.  It also organizes,
in collaboration with industry, an annual industry-oriented regional conference called
“Renewable Energy Asia”, with an aim to promote commercial deployment of renewable
energy and energy efficiency technologies.
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เช้ือเพลงิ ดานชวีมวลไดมกีารทำวิจยัเรือ่งการปรับปรุงคุณสมบตัขิองเช้ือเพลงิชีวมวลดวย
กระบวนการทอรรแีฟกชัน่ การแกปญหาเถาหลอมในการเผาไหมเชือ้เพลงิชวีมวล ชวีภาพ
ในหมอไอน้ำ การผลิตกาซเช้ือเพลิงดวยกระบวนการแกสซิฟเคชั่นของชีวมวลในเตา
ฟลอูไิดซเบด ซ่ึงภาคอตุสาหกรรมรายหนึง่ไดนำไปใชเปนขอมลูประกอบการออกแบบและ
เดนิเครือ่งปฏกิรณไดอยางถูกตองและมปีระสทิธิภาพ นอกจากนี ้ยงัไดทำงานวจิยัรวมกับ
หนวยงานดานสิง่แวดลอมดวย อาท ิองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก. หรอื
TGO) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมในเรือ่งท่ีเกีย่วกบัการปลอยกาซ
เรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมควบคุมมลพิษในเรื่องการจำลอง
คณุภาพอากาศ (กรณีหมอกควนัในภาคเหนอืตอนบน) และกบับริษทัเอกชนหลายบริษทั
ในเรือ่งการพัฒนาระเบยีบวธิกีารคำนวณ carbon footprint เปนตน

• วจิยัตอบสนองหนวยงานรัฐและชุมชน บณัฑิตวิทยาลยัรวมฯ มสีวนรวมในการจัดทำขอมลู
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทย เพ่ือเปนขอมูลในรายงานแหงชาติ
ฉบับท่ี 2 ใหกบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม รายงานแหงชาตินีเ้ปนรายงาน
ทีป่ระเทศไทยตองนำสงสหประชาชาติ วาดวยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ผลจากการ
ดำเนนิงานครัง้น้ีทำใหประเทศไทยมขีอมลูปรมิาณการปลอยกาซเรือนกระจก ตัง้แตป พ.ศ.
2537-2547 ในภาคการปลอยตางๆ เปนขอมูลพ้ืนฐานในการดำเนนิการลดกาซเรือนกระจก
ตามพนัธกรณขีองประเทศไทยตอไป ทัง้น้ีโครงการดังกลาวยังสรางฐานขอมูลกิจกรรมและ
คาการปลอยใหกบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม เพือ่ใชในการคำนวณบญัชี
กาซเรือนกระจกตอไป อันเปนการเตรียมพรอมเพื่อใหประเทศสามารถจัดทำรายงาน
biannual updating report ซึง่ตองนำเสนอ UNFCCC ทกุ 2 ปตอไป โดยเริม่ตัง้แตป
พ.ศ. 2558 จากการมสีวนรวมสำคญัในการจดัทำรายงานแหงชาติทำใหอาจารยจากบัณฑิต
วทิยาลยัรวมฯ ไดแก รศ. ดร. สรินิทรเทพ เตาประยูร รศ. ดร. อำนาจ ชดิไธสง และ รศ. ดร.
สาวติร ีการเีวทย ไดรบัเชญิใหอยใูนกลมุผเูชีย่วชาญการตรวจสอบของสหประชาชาตเิพือ่
ทำการตรวจสอบการคำนวณปริมาณกาซเรือนกระจกแหงชาติของประเทศในภาคผนวก
ทีห่นึง่ (Annex 1 หรอืประเทศทีพ่ฒันาแลว) ในสวนของการวจิยัรวมกบัชมุชน บณัฑติ
วิทยาลัยรวมฯ พรอมกับสถาบันธรรมรัตน ภายใตการสนับสนุนของสำนักงานกองทุน

การสงเสริมการเรียนรู
โดยการปฎิบัติการ
ทดลองภาคสนาม

Promotion of Learning
by Doing through Field

Experiments
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สนับสนนุการวิจยั (สกว.) ไดศกึษาชมุชนทีน่ำหลกัเศรษฐกจิพอเพียงมาเชือ่มโยงกบัการเปน
สงัคมคารบอนต่ำ โดยศกึษาในชมุชนบานเปรด็ใน จงัหวดัตราด และโรงแรมชุมพรคาบานา
พบวาชุมชนทีน่ำเหลักเศรษฐกจิพอเพียงมาใชมพีฤตกิรรมในการชวยลดโลกรอนคกูนั และ
ไดบญัญตัศิพัทสำหรบัชมุชนเหลานีว้า ชมุชนสงัคมคารบอนพอเพยีง เปนตวัอยางชมุชน
ที่ตอมามีการศึกษาเชิงลึกถึงการใชชุมชนเหลานี้ เปนตัวอยางที่สามารถพึ่งตนเองทาง
พลังงานได นอกจากนี้ ยังไดศึกษาเมืองคารบอนต่ำท่ีเทศบาลเมืองแกลงจังหวัดระยอง
โดยไดพฒันาบันไดเกาข้ันในการเขาสเูมืองคารบอนต่ำเพือ่ใหนำไปใชกบัเทศบาลอืน่อีกดวย

• วิจัยรวมกับตางประเทศ ไดมีงานวิจัยรวมกับหนวยงานในตางประเทศหลายหนวย อาทิ
ธนาคารพัฒนาเอเชยี (ADB) ใหบณัฑิตวิทยาลัยรวมฯ เปนท่ีปรึกษาภายใตโครงการความ
ชวยเหลอืทางวชิาการ “Determining the Potential for Carbon Capture and Storage in
Southeast Asia” เพ่ือศกึษาศกัยภาพและความเปนไดไปไดเบือ้งตนของการประยกุตใช
เทคโนโลยีดักและกักเก็บคารบอนในประเทศไทย องคการความรวมมือระหวางประเทศ
(GIZ) ประเทศเยอรมนั ไดเชิญใหเปนหนุสวนหลักในโครงการใหความชวยเหลอืกระทรวง
พลงังานและ อบก. เพือ่ขบัเคลือ่นแผนอนรุกัษพลงังาน 20 ป และพฒันาแนวทางการตรวจวัด
รายงานผล และทวนสอบ (MRV)  บัณฑิตวิทยาลัยรวมฯ ยังไดทำงานใหกับ UNEP
ดาน Greenhouse Gas Inventory and Mitigation Training ใหกบัประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว นอกจากนี ้Institute of Global Environmental strategies
(IGES) ประเทศญีป่นุไดมอบหมายใหบณัฑิตวิทยาลยัรวมฯ เปนผทูดสอบและใหความเหน็
การใช 2006 IPCC National Greenhouse gas inventory software กอนเผยแพร
ใหประเทศอืน่ท่ัวโลกใช หนวยงานอืน่ท่ีมผีลงานวจิยัรวมกนัไดแก National Institute of
Advanced Industrial Science and Technology (AIST) ประเทศญ่ีปนุดานการประเมนิ
วฏัจกัรคารบอน Asia Pacific Network on Climate change (APN) ดานการปลอย
กาซเรือนกระจกและแอโรซอลจากภาคการเกษตรและปาไมของประเทศลุมแมน้ำโขง
ซึง่โครงการนีย้งัไดถกูจดัเปนหนึง่ใน 8 โครงการดเีดนของ APN อกีดวย

สงเสริมการเรียนรูโดย
การพฒันาแบบจำลอง
ทางคณติศาสตร
Promotion of Learning
by Doing through
Numerical or
Deterministic Modeling
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3. ดานการบรกิารวิชาการตอสงัคม
• สนบัสนนุการพัฒนาและถายทอดองคความรตูอสงัคม สำนกังานกองทนุสนบัสนุนการวจิยั

(สกว.) ไดมอบใหบัณฑิตวิทยาลัยรวมฯ เปนผูดำเนินการศูนยประสานงานและพัฒนา
งานวิจัยดานโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ THAI-GLOB โดยมี
วัตถุประสงคหลัก ในการการสรางองคความรู ความเขาใจ และทรัพยากรวิจัยที่จำเปน
ทัง้ในเรือ่งของการสรางบุคลากรวจิยัและเครือขายนกัวจิยั การสรางขอมลูพืน้ฐานทีจ่ำเปน
สำหรับการประเมินผลกระทบดวยการสรางภาพจำลองสภาพภูมิอากาศในอนาคตตาม
Scenario ตางๆ รวมถงึขอมูลความร ูความเขาใจเกีย่วกบัการตอบสนองตอการเปลีย่นแปลง
ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว โดยไดจัดทำรายงานเพื่อสังเคราะห และประมวลสถานภาพ
องคความดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย แบงออกเปน 3 เลม ไดแก
องคความรูดานวิทยาศาสตรของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ องคความรูดานผลกระทบ
ความลอแหลมและการปรบัตวั และองคความรดูานการลดกาซเรือนกระจก รายงายชดุนี้
เปนทีอ่างองิในการศกึษาดานสภาพภมูอิากาศของประเทศไทยโดยทัว่ไป และเปนรายงาน
ในเชิงสังเคราะหที่รวบรวมขอมูลทางวิทยาศาสตรของประเทศไทยพรอมทั้งสังเคราะห
องคความรใูหเกิดข้ึน จากสถานการณในประเทศไทย นอกจากนี ้บณัฑิตวิทยาลัยรวมฯ
ยังไดรับมอบหมายจากมูลนิธิโทเรเพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตรประเทศไทยใหเขียน
บทความลงในหนงัสอื 18 ป แหงการดำเนนิงาน “วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเพือ่สงัคม”
ในหัวขอเร่ือง “พลังงานชีวภาพและพืชพลังงาน”

• ดานการเผยแพรความรทูางวิชาการสสูงัคม บณัฑิตวิทยาลยัรวมฯ มหีนวยงานดานการสราง
ความสมัพนัธกบัรฐั เอกชน และอตุสาหกรรม ทีช่วยทำหนาทีใ่นการจดัการความรคูวาม
สามารถของบุคลากรในองคกรเพือ่รบัใชสงัคมวชิาการ โดยไดมสีวนในการเสริมสรางความ
เขาใจความรปูจจุบนัดานพลังงานและการจดัการพลงังานใหกบัผบูริหารรนุใหมของบรษิทั
สยาบซเีมนต จำกดั การจัดฝกอบรมเรือ่งมลพษิส่ิงแวดลอมใหกบันิคมอตุสาหกรรมอมตนคร
การจัดทำหลักสูตรและฝกอบรมในเร่ืองมาตรฐานการอนุรักษพลังงานในอาคารที่จะขอ
อนญุาตกอสรางใหม เปนตน และยังสงบคุลากรไปบรรยายใหกบัหนวยงานดานพลงังาน

การเผยแพรขาวสาร
และองคความรู

Information and
Knowledge Dissemination

and Publication
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อีกหลายแหง นอกจากนี้ ยังไดจัดประชุมทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับ
หนวยงานทั้งในและตางประเทศหลายครั้ง ในสวนการเผยแพรเอกสารทางวิชาการ ได
รวมกับมหาวิทยาลยัเกียวโตและ SEE forum ไดจดัทำวารสารวชิาการแบบ peer review
ราย 4 เดอืน โดยใชชือ่วา Journal of Sustainable Energy and Environment มเีปาหมาย
ทีจ่ะเขาสฐูานขอมลู ISI ภายในปหนานี ้ซึง่วารสารดงักลาวเปนชองทางใหนกัวจิยัไดเสนอ
ผลงานทางวิชาการของตนเองสูสังคมวิชาการ

การไดรบัการยอมรบัของบณัฑติวทิยาลัยรวมดานพลังงานและสิง่แวดลอม
1. ดานการยอมรบัทางวิชาการของหนวยงาน

บัณฑิตวิทยาลัยรวมฯ ไดรับรางวัลทางวิชาการดเีดนหลายครั้งที่แสดงใหเห็นการยอมรับของ
สงัคมตอคณุภาพการทำงานและผลผลติของบัณฑติวทิยาลัยรวม ไดแก
• ป พ.ศ. 2548 ลำดบัท่ี 1 ดานการวจิยักลมุสาขาเทคโนโลยรีายคณะจากการประเมนิโดย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับดีเยี่ยมดานคุณภาพผลงานวิจัยดาน
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยจีากการประเมนิโดยสำนกังานกองทุนสนบัสนนุการวจิยั

• ป พ.ศ. 2549 ความสามารดานการวจิยัระดับดีเย่ียมดานจำนวนบทความตพีมิพตออาจารย
และดานคา Impact factor ในการตพีมิพตออาจารย ระดับดดีานจำนวนบทความสะสม
จากการประเมินโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

• ป พ.ศ. 2552 คณุภาพผลงานวจิยัระดับดเียีย่ม สาขาวิชาโลกและวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม และ
ระดบัด ีสาขาวชิาเทคโนโลยพีลงังานจากการประเมนิโดยสำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั

2. การยอมรบัทางวิชาการของบุคลากร
• ในตางประเทศ

จากการทำงานดานพลังงานและสิ่งแวดลอมทำใหบัณฑิตวิทยาลัยรวมเปนที่ยอมรับ
ในหนวยงานตางประเทศดานพลังงาน เชน สำนักงานพลังงานสากล (International
Energy Agency: IEA) ไดเชญิ รศ. ดร. บณัฑติ ฟงุธรรมสาร อดตีผอูำนวยการเปน

กจิกรรมทำประโยชนแก
สงัคมขององคกรโดย
สงเสรมิการอนรุกัษ
สิง่แวดลอมและลดโลกรอน
CSR Focused on Promotion
of Environmental
Conservation and Global
Warming  Reduction
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ผูประเมิน (Reviewer) การจัดทำรายงานดานพลังงานในภูมิภาคเอเซีย ใน World
Energy Outlook 2009 นอกจากนี ้บคุลากรหลายคนของบณัฑติวทิยาลันรวมฯ ไดรวม
ทำงานใหกับองคกรระหวางประเทศ เชน คณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลวาดวยสภาพ
ภมูอิากาศเปลีย่นแปลง (IPCC) โดยไดผานการคดัเลอืกจากคณะกรรมการ รศ. ดร. อำนาจ
ชดิไธสง รบัผดิชอบเปนผเูขยีนหลัก (lead author) ในรายงานประเมนิฉบบัทีส่ี ่ (AR4)
ของคณะทำงานชุดท่ีหน่ึงวาดวยวทิยาศาสตรของการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ รศ. ดร.
สิรินทรเทพ เตาประยูร เปนผูเขียนหลักในคูมือการคำนวณการปลอยกาซเรือนกระจก
ของประเทศป พ.ศ. 2549 และเปนผปูระสานผเูขยีนหลกั (Coordinating Lead Author)
ในการจัดทำคมูอืเสรมิของการคำนวณการปลอยกาซเรือนกระจกจากพืน้ทีช่มุน้ำในป พ.ศ.
2556 อีกดวย โดยทั้งสองทานไดรับประกาศนียบัตรจาก IPCC สำหรับการมีสวนรวม
ทีส่ำคญัในการไดรบัรางวัลโนเบล สาขาสนัตภิาพในป พ.ศ. 2550 ของ IPCC นอกจากนี้
ในการทำรายงานประเมินคร้ังลาสุด (AR5) รศ. ดร. บณัฑิต ฟงุธรรมสาร ไดรบัเชิญใหเปน
หน่ึงในผเูขยีนหลกัในรายงานของคณะทำงานชดุทีส่าม วาดวยดานการลดกาซเรอืนกระจก
ในบททีเ่ก่ียวกับระบบพลงังาน นบัเปนนกัวทิยาศาสตรสามทานจากหาทานของประเทศไทย
ทีไ่ดรบัการยอมรบัทำงานดานวชิาการใหกบั IPCC ทัง้นี ้ รศ. ดร. สรินิทรเทพ ยงัไดรบั
การเสนอชือ่จากประเทศไทยและไดรบัการคดัเลือกใหเปนกรรมการในคณะทำงาน (Task
Force Bureau) ของคณะทำงานชดุทีส่ีข่อง IPCC วาดวย การจดัทำบญัชกีาซเรอืนกระจก
แหงชาติ นอกจากนี้ IPCC ไดมีการจัดทำฐานขอมูลดานคาการปลอยกาซเรือนกระจก
ซึง่ รศ. ดร. สาวิตรี การีเวทย อาจารยประจำสายวิชาส่ิงแวดลอม ไดรบัการเสนอชือ่ใหเปน
คณะกรรมการ และตอมาไดรบัเชญิใหเปนผเูขยีนหลกัในการทำคมูอืเสริมเพือ่การคำนวณ
การปลอยกาซเรอืนกระจกของพธิสีารเกยีวโต

• ในประเทศ
รศ. ดร. บัณฑิต ฟุงธรรมสาร อดีตผูอำนวยการ ไดรบัคัดเลอืกจากสถาบันปโตรเลียม
แหงประเทศไทย ใหเปนผไูดรบัรางวลั PTIT Fellow ประจำป พ.ศ. 2554-2555 เนือ่งจาก
เปนผูมีผลงานโดดเดนดานการศึกษาและการวิจัยเปนที่รูจักและยอมรับ ทั้งจากภาค
การศึกษาและภาคอุตสาหกรรมทางดานพลังงานและนโยบายพลังงาน

การปฏิบัติการรวมกับ สบว.
Working Session with PERDO



รางวลัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรางวลัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

43มูลนิธิโทเร เพ่ือการสงเสริม          วิทยาศาสตร ประเทศไทย

รศ. ดร. นวดล เหลาศิรพิจน อาจารยประจำสายวชิาพลังงาน ไดรบัรางวัล PTIT Scholar/
Young Fellow จากสถาบนัปโตรเลียมแหงประเทศไทย ประจำป พ.ศ. 2552-2553 รางวัล
TRF-CHE SCOPUS Researcher Award สาขาวศิวกรรมศาสตร จากสำนกังานกองทนุ
สนับสนุนการวจิยั ประจำป พ.ศ. 2553 รางวลันักวิจยัรนุกลางดเีดน ประจำป พ.ศ. 2551
จากสำนักงานกองทุนสนบัสนนุการวจิยั รางวลันกัวทิยาศาสตรรนุใหม ประจำป พ.ศ. 2550
จากมูลนธิสิงเสริมวทิยาศาตรและเทคโนโลยใีนพระบรมราชูปถมัภ รางวัลผลงานวจิยัดเีดน
สกว. จากสำนกังานกองทุนสนับสนุนการวจิยั ประจำป พ.ศ. 2550 และรางวลันกัวจิยัรนุใหม
ประจำป พ.ศ. 2548 จากสำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั
รศ. ดร. อำนาจ ชิดไธสง ไดรับรางวัลผลงาน/โครงการวิจัยเดน ประจำป พ.ศ. 2554
จากสำนกังานกองทุนสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) ในกลมุงานวจิยัและพฒันา จากผลงานชดุ
โครงการการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและผลกระทบตอประเทศไทย และชุดโครงการ
วิจัยการพัฒนาความรูและยุทธศษสตรความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม โดยผลงาน
ดังกลาวน้ันมีประโยชนเพื่อใชเปนขอมูลทางวิชาการ และขอเสนอเชิงนโยบายไดสราง
ความต่ืนตัวและความตระหนักรูของภาคสวนตอปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบตอการพัฒนาประเทศในมิติตางๆ จนนำไปสูการขับเคลื่อนเปนประเด็น
การกำหนดนโยบายเพือ่เตรยีมความพรอมของประเทศ โดย เฉพาะ แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแหงชาตฉิบบัที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) และแผนแมบทรองรับการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศแหงชาติ พ.ศ. 2553-2562 นอกจากนี้ ขอมูลจากงานวิจัยไดสนับสนุน
การดำเนนิงานของประเทศไทยในรายงานแหงชาติฉบบัที ่2 เพ่ือเสนอตออนสุญัญาวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามพันธกรณีของประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีของ
อนสุญัญาตอไป
รศ. ดร. เกษมสันต มโนมยัพบิลูย ไดรบัรางวลั Best Paper Award in Wind Energy
Section ในการประชมุวิชาการนานาชาต ิRenewable Energy 2010 (RE 2010) ทีป่ระเทศ
ญี่ปุน และไดรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ ประเภทผลงานประดิษฐคิดคน ประจำป พ.ศ.
2552 ในระดบัชมเชย โดยผลงานท่ีไดรบัรางวัล ไดแก “ระบบตนแบบการพยากรณปญหา
มลภาวะหมอกควันสำหรับภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย”

ความรวมมือกับตางประเทศ
ในการจัดประชุมวิชาการ
นานาชาตเิพ่ือพัฒนาเสรมิสราง
ความเปนเลิศทางวชิาการ
ดานพลังงานและสิง่แวดลอม
The 4th International
Conference on Sustainable
Energy and Environment
(SEE 2011): A Paradigm
Shift to Low Carbon Society
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