
 ฉบับที่ 1,  ธนัวาคม 2563  

1 

  

 

BCGeTEC Facebook Page 

         



 ฉบับที่ 1,  ธนัวาคม 2563  

2 

ศูนยเ์ทคโนโลยแีละวิศวกรรมเพือ่เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green-

economy Technology & Engineering Center หรือ BCGeTEC) เป็นศูนย์ใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือสอดรับกบั “BCG Economy” โมเดลเศรษฐกจิใหม่ของรัฐบาลที่จะเป็น

กลไกในการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน  

 

ศูนย ์ BCGeTEC เร่ิมพัฒนาจากทมีคณาจารย์ที่มีองค์ความรู้และความเช่ียวชาญทางด้านวิศวกรรมเคมี และเหน็ความส าคัญ

ในการบูรณาการความรู้  และร่วมมือท างานกบัผู้เช่ียวชาญในศาสตร์ต่างๆ เพ่ือรวมกนัสร้างสรรผลงานในการช่วยเปล่ียนผ่านจาก

เศรษฐกจิที่พ่ึงพาเช้ือเพลิงฟอสซิสไปยังเศรษฐกจิฐาน BCG ซ่ึงต้องอาศัยพลังความรู้  ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจอย่างมากจาก

ทุกภาคส่วนในสงัคมในการขบัเคล่ือนให้ประสบความส าเรจ็ 

 

ศูนย ์BCGeTEC ในฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงในมหาวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นในการท าพันธกจิต่างๆ เพ่ือสนับสนุนและสร้างผลงาน

ให้เกดิเป็นที่ประจักษ์ในด้านต่างๆ ได้แก่  

 

● การพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพ ทั้งในส่วนนิสติ/นักศึกษา และบุคลากรในอตุสาหกรรมเพ่ือให้มีความรู้  ความสามารถ และ

ทกัษะที่ทนัสมยั พร้อมเป็นพลังส าคัญในการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิของประเทศ  

● การสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพให้เกดิเป็นองค์ความรู้  เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถงึการใช้ความรู้และความเช่ียวชาญ

ในด้านวิศวกรรมเคมี เพ่ือออกแบบและขยายขนาดกระบวนการ เพ่ือต่อยอดงานวิจัยทางด้าน BCG ไปสู่การใช้งานจริงใน

อุตสาหกรรม  

● การสนับสนุนให้เกดิโครงการความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ โดยดึงความเช่ียวชาญจากนักวิจัยหลากหลายศาสตร์ 

และความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้เกดิเครือข่ายความร่วมมือ การบูรณาการความรู้  และผลงานที่มี

ผลกระทบต่อสงัคมและเศรษฐกจิ  

● การร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ เพ่ือสนบัสนุนให้เกดิกจิกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการสร้างการรับรู้และความเข้าใจทางด้าน 

BCG ให้เกดิขึ้นกบัสงัคมในวงกว้าง 

 

ศูนย ์ BCGeTEC ตระหนักถงึบทบาทหน้าที่ในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมและมีพร้อมร่วมงานกบัหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเป็น

กลไกหน่ึงในการร่วมสร้างสงัคมและเศรษฐกจิที่พัฒนาอย่างย่ังยืน  

ผูอ้ ำนวยกำร BCGeTEC 

  
Message from BCGeTEC Director 
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บรรณำธกิำร 

ผศ.ดร.ภทัรพร คมิ 

 

 

รองบรรณำธกิำร 

ดร.กนัยำลกัษณ์ แก้วประสทิธิ ์ 

ก ำกบัศลิป ์

น.ส.วลัวภิำ เล ีย้งศริ ิ

 

 ● ศูนยเ์ทคโนโลยแีละวิศวกรรมเพือ่เศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว  (BCGeTEC) ขอเชิญนิสิต

และบุคคลทัว่ไปทีส่นใจ เขา้ร่วมฟังการบรรยายเรือ่ง “Digital Trans-

formation in Chemical Business” โดย คุณศิริชาญ จิระพงษพ์นัธ ์

Chief Process Technology, Chemical Business, SCG ในวนัที ่ 21 

มกราคม 2564 เวลา16.00 – 18.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร ์

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

Siricharn Jirapongphan  
Chief Process Technology 
Chemical Business, SCG 

DIGITAL 
TRANSFORMATION 

IN CHEMICALS 
BUSINESS  21.01.2021 | 16:00 - 18:00 PM 

Register now 

 ► จดหมายข่าว เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 น้ีเป็นฉบบัแรกของ BCGe-

T E C  เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศไทยในรูปแบบเศรษฐกจิ

ชีวภาพ เศรษฐกจิหมุนเวียน และเศรษฐกจิสเีขียว (BCG) ด้วยภมูิหลังทางวิชาการและ

การวิจัยที่แขง็แกร่งซ่ึงได้รับการยอมรับในระดับสากล BCGeTEC ท าหน้าที่เป็นตัวเร่ง

ปฏกิริิยาในการเสริมสร้างและเช่ือมโยงความสามารถหลักของศูนย์ทั้งภายในและระหว่าง

สถาบัน ภายในประเทศและระหว่างประเทศ และภาคอตุสาหกรรม เพ่ือขับเคลื่อนการ

เปล่ียนแปลงของเศรษฐกจิสู่เศรษฐกจิ BCG ที่ย่ังยืน BCGeTEC เกี่ยวข้องกบัการ

ฝึกอบรม การวิจัยระดับแนวหน้า และการเช่ือมโยงภาคอตุสาหกรรม ผ่านการมีส่วนร่วม

ของพันธมิตร นิสตินักศึกษา และศิษย์เก่า สถาบัน ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

และภาคอตุสาหกรรม เพ่ือขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกจิสู่ฐาน BCG ที่ย่ังยืน   

 จดหมายข่าวเดือนธนัวาคมน้ี ในคอลัมน์ ‘Move Forward’ ได้รับเกยีรติจาก รศ.

ดร. อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ รองคณบดี (วิจัย) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มาเล่าถงึโครงการ HEFT ซึ่งเป็นความร่วมมืองานวิจัยจากหลายภาคส่วน

เพ่ือผลิตหน้ากาก N95 ที่ได้มาตรฐาน และสามารถผลิตได้เองภายในประเทศอย่างแท้จริง  

 นอกจากนี้  จดหมายข่าวยังได้รายงานกจิกรรมของศูนย์ ความร่วมมือทาง

การศึกษา การวิจัย ตลอดจนการริเร่ิมของภาคอตุสาหกรรมในกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกบั

พลังงานหรือสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน เช่น การก่อตั้ง Hydrogen Thailand โดยกลุ่มที่จัดตั้ง

ร่วมกนัระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ เพ่ือผลักดันและเตรียมความพร้อมในการใช้

พลังงานจากไฮโดรเจน น าโดย บ.ปตท มหาชน จ ากดั หรือการริเร่ิมแลกเปล่ียนความรู้

และข้อมูลวิจัยในเร่ือง CO
2
 Capture and Conversion ระหว่างทมีจาก  Innovation and 

Technology, SCG Cement และ BCGeTEC  

 ส าหรับการฝึกอบรม ในเดือนนี้  BCGeTEC จะจัดบรรยายในหัวข้อ “Digital 

Transformation in Chemical Business” โดย คุณศิริชาญ จิระพงษ์พันธ ์ Chief 

Process Technology, Chemical Business, SCG ผู้ที่สนใจสามารถร่วมฟังการ

บรรยายได้ (ตามรายละเอยีด) 
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ขอแสดงความยินดกีบั ศ.ดร.สทุธชัิย อสัสะบ ารงุรัตน์ ผู้อ านวยการศนูย ์

BCGeTEC ที่ได้รับรางวลันักวทิยาศาสตร์ดเีด่น ประจ าปี 2563 โดยได้รับ

พระราชทานรางวลัจากสมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้ากรมสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โดยมูลนิธส่ิงเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถมัภ์ ได้จัด

งานแถลงข่าวเปิดตวั นักวทิยาศาสตร์ดเีด่น และนักวทิยาศาสตร์รุ่นใหม่ 

ประจ าปี 2563 ณ โรงแรมเซน็ทารา แกรนด ์ แอท เซน็ทรัลพลาซ่า 

ลาดพร้าว กรงุเทพฯ เมื่อวนัที่ 17 สงิหาคม 2563  

ศ.ดร.สทุธชิัย อสัสะบ ารงุรัตน ์ ผู้อ านวยการศนูย ์ BCGeTEC เป็น session chair 

"Hydrogen Energy" ร่วม ด้วย keynote speakers จากทั้งภาครัฐ ภาคอตุสาหกรรม และ

ต่างประเทศ งาน The Symposium of the Science Society of Thailand (STT) คร้ังที่ 46 

จัดขี้น ระหว่างวนัที่ 5-7 ตลุาคม 2563 โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เพ่ือ

ฉลองครบรอบ 72 ปีของสมาคม  

แสดงความยินดีแด่ คณบด ี
วิทยาลยัปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  

International Conference on Engineering 
and Industrial Technology 

แสดงความยินดีกบั  

ศ.ดร.สุทธิชยั อสัสะบ ารุงรตัน ์ทีไ่ดร้บัรางวลั

นกัวิทยาศาสตรดี์เด่น ประจ าปี 2563  

News update  
The Symposium of the Science Society of  

Thailand (STT) 

ศ.ดร.สทุธชิัย อสัสะบ ารงุรัตน ์ ผู้อ านวยการศยู ์ BCGeTEC พร้อม

คณะ ร่วมแสดงความยินดแีด่ ศ.ดร.ปราโมช รังสรรคว์จิิตร เนื่อง

ในโอกาสเข้ารับต าแหน่งคณบด ี วทิยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย  

BCGeTEC และ CECC จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย เป็นเจ้าภาพร่วมใน

การจัดงาน International Conference on Engineering and Industrial 

Technology (ICEIT 2020) ร่วมกบัมหาวทิยาลัยศิลปากร ระหว่าง

วนัที่ 11-13 กนัยายน พ.ศ. 2563 

Hydrogen Thailand Symposium จัดขึ้นในวนัที่ 20 ตลุาคม 2563 โดยกลุ่มที่จัดตั้งร่วมกนัระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ เพ่ือผลักดนัและเตรียมความ 

พร้อมในการใช้พลังงานจากไฮโดรเจนและเซลล์เชื้ อเพลิง น าโดย PTT Public Company Limited , Department of Alternative Energy Development and 

Efficiency, Ministry of Energy, Toyota Motor Thailand Co., Ltd., Toyota Daihatsu Engineering & Manufacturing Co., Ltd., Bangkok Industrial 

Gas Company Limited, National Energy Technology Center (ENTEC), National Science and Technology Development Agency, Mitsui & CO., 

(Thailand) LTD., Electricity Generating of Thailand (EGAT) ในงานวันนี้มหัีวข้อ

น าเสนอจากหลายภาคส่วน อาท ิ 

● Two decades of hydrogen research in Thailand (ENTEC)  

● EGAT wind-hydrogen hybrid system (EGAT)  

● Mitsui hydrogen related business (Mitsui)  

● Hydrogen source of Thailand leading to clean business an FCEV infrastructure(BIG) 

● Toyota's initiatives in realization of hydrogen society (Toyota Motor)  

นอกจากนี้ยังม ีpanel discussion ในหัวข้อ Study report of the hydrogen for transporta-

tion อกีด้วย Hydrogen Thailand Symposium 
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ศ.ดร.สทุธชัิย อสัสะบ ารุงรัตน์ (ผอ.ศูนย์ BCGeTEC)     

ศ.ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) และ  

ดร.ขจรศักดิ์ เฟ่ืองนวกจิ (Nanotec, สวทช.) ได้รับเชิญไป

บรรยายในงาน The 5th MSE Symposium in Advanced Ma-

terials and Catalysis เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ 

สถาบันวิทยสริิเมธ ี(VISTEC) 

The 5th MSE Symposium in Advanced 
Materials and Catalysis 

ศ.ดร.สทุธชัิย อสัสะบ ารุงรัตน์ ผู้อ านวยการศูนย์ BCGeTEC บรรยายในหัวข้อ 

“Process Intensification and Multifunctional Reactors for Supporting 

Thailand’s Transformation to Bio – Circular – Green (BCG) Economy“ ใน

งาน The 28th Special CU-af Seminar 2020 “Frontier Research for Sustaina-

ble Society” and Research Papers Granted by The Asahi  Glass Foundation 

เม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย 

การบรรยายในหัวข้อ "Pneumatic Conveying Design and Engineering - 

Dilute Phase and Dense Phase" โดย ผศ.ดร.อภินันท ์ สทุธธิารธวัช รอง

ผู้อ านวยการศูนย์ BCGeTEC  แก่ บริษัท PTTGC ในวันที่ 26-27 ตุลาคม 

2563  

Pneumatic Conveying Design and Engineering 
Dilute Phase and Dense Phase  

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ทมีจาก BCGeTEC ประกอบด้วย ผศ.ดร.

อภินันท ์ สทุธธิารธวัช อ.ดร.รุ่งทวิา เมธาอาภานนท ์ และอ.ดร.กริชชาติ 

ว่องไวลิขิต ประชุมแลกเปล่ียนความคิดเหน็กบั Aditya Birla Chemicals 

(Thailand) Ltd. (Epoxy Division) เพ่ือความร่วมมือในงานวิจัย 

โดยเฉพาะด้านการขยายขนาดกระบวนการผลิต 

            
Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd 
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วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย รศ.ดร.วรงค์ ปวราจารย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี พร้อม

ด้วยคณาจารย์จากศูนย์ BCGeTEC ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก   Innovation 

and Technology, SCG Cement เพ่ือร่วมประชุมและแลกเปล่ียนความ

คิดเหน็ต่อเทคโนโลยีการแยกและน าคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) ไปใช้

ประโยชน์ผ่านการเปล่ียนไปเป็นสารที่มีมูลค่าสงูขึ้น โดยมุ่งหวังการลดการ

ปลดปล่อย CO
2
 ในอตุสาหกรรมซีเมนต์ เพ่ือสนับสนุนเป้าหมายด้านสภาพ

ภมูิอากาศ และตอบสนองต่อนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.ภัทรพร คิม 

รองผู้อ านวยการศูนย์ BCGeTEC และ อ.ดร. ชลิดา คล้ายโสม ได้น าเสนอ

ความก้าวหน้าในงานวิจัยด้าน CO
2
 Capture and Conversion ของภาควิชาฯ 

ขอร่วมแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.สทุธชัิย อสัสะบ ารุงรัตน์ ผศ.ดร.อมรชัย อาภรณวิ์ชา

นพ และศ.ดร.ศราวุธ ริมดุสติ อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมเคมี และศูนย์ 

BCGeTEC คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสได้รับประกาศ

เกยีรติคุณในพิธยีกย่องเชิดชูเกยีรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ าปี 

พ.ศ. 2563 รศ.ดร.วรงค์ ปวราจารย์ หัวหน้าภาควิศวกรรมเคมี คณาจารย์ และ

เจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดี 

ขอแสดงความยินดีกบั ศาสตราจารย์ ดร.สทุธชัิย อสัสะบ ารุงรัตน์ ผู้อ านวยการ

ศูนย์ BCGeTEC  และคณาจารย์ นักวิจัยทุกท่าน มีรายช่ือติดใน Stanford 

University’s List of TOP 2 Percent Scientist of the World ในสาขาต่างๆ 

ในการน้ี ศ.ดร.สทุธชัิย อสัสะบ ารุงรัตน์ เป็น Top 2% Scientist the World in 

Chemical Engineering (สาขาวิศวกรรมเคมี) เพียงหนึ่งเดียวจากประเทศไทย 

Stanford University’s List of TOP 2 Percent 
Scientist of the World in Chemical Engineer-

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ผอ.ศูนย์ BCGeTEC ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายใน

หลักสตูร Collaborative Online International Learning (COIL) – Perspectives on Biomass 

Utilization ซึ่งหลักสตูรน้ีเป็นความร่วมมือระหว่าง Kumamoto University (Japan) กบั ITS Su-

rabaya (Indonesia) ในโอกาสน้ี ได้เจรจาความร่วมมือในการร่วมเป็นผู้จัดหลักสตูรน้ีในปีต่อไป

เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสติ/นักศึกษาจากประเทศไทยให้เข้าร่วมกจิกรรมน้ี รวมทั้งได้เจรจาความร่วม

ทางด้านงานวิจัยกบั Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) อกีด้วย  
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แ ผ่ น ก ร อ ง (Filter Sheets)  

● ผลิตจาก เมลต์โบลน นอนวูฟเวน (Meltblown Nonwoven) ซึ่งเป็นผ้าไม่ถักไม่ทอ 

อกีกลุ่มหน่ึงที่มีการขึ้นรปูเส้นใยจากเมด็พลาสตกิ PP โดยตรง แต่เส้นใยจะมีลักษณะ

เลก็ ละเอยีดในระดับ 1—10 ไมโครเมตร เป็นเทคนิคที่ท าให้พลาสตกิถูกฉีดให้พ่น

กระจายด้วยลมร้อนที่มีความเรว็สงู เส้นใยจึงมีขนาดเลก็ละเอยีด  

 

 

 

ผา้สปันบอนด ์(Spunbond Nonwoven Sheets)  

● ผ้าไม่ถกัไม่ทอขึ้นรปูเส้นใยจากเมด็พลาสตกิโดยตรงท าโดยหลอมเมด็

พลาสตกิ แล้วอดัพอลิเมอร์ผ่านหัวฉีดเส้นใยเพ่ือให้เป็นเส้นใยและฉีดลงบน

แผ่นขึ้นรปูได้เป็น สปันบอนด ์ (Spunbond) ซึ่งอ่อนนิ่มและโค้งงอมีลักษณะ

คล้ายผ้า เส้นใยมีขนาด 15—50 ไมโครเมตร ท าให้ผ้ามีความแขง็แรง 

► ในวิกฤต Covid-19 ช่วงปลายเดือนมนีาคมที่ผ่านมาท าให้ขาดแคลนอปุกรณท์างการแพทย์ อาทหิน้ากาก N95 และชุด

ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลทางการแพทย์ หรือชุดคลุมปฏบัิติการพีพีอ ี เน่ืองจากความต้องการที่มีมากขึ้น เกดิการกกัตุน

ภายในประเทศ และมีของปลอมในตลาด ขณะนั้นสภากาชาดไทยร่วมกบัมูลนิธธิรรมาภิบาลทางการแพทย์ได้เลง็เหน็ถึงปัญหา

ดังกล่าว ท าให้มีการประชุมความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถงึคณะแพทย์ฯ และวิศวฯ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย เพ่ือ

หาทางออกและช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์จากการขาดแคลนอุปกรณด์ังกล่าว ซ่ึงจากการประชุมในคร้ังนั้นทางวิศวฯ จุฬาฯ 

ได้รับหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพของหน้ากาก N95 และชุดพีพีอ ี เพ่ือให้มั่นใจว่าของที่ได้รับบริจาคหรือที่สภากาชาดไทย

จัดซ้ือได้ในขณะน้ัน มีคุณภาพเพียงพอที่จะป้องกนัให้บุคลากรทางการแพทย์ให้มีความปลอดภัยใน

การตรวจรักษาผู้ป่วย 

       วิกฤติน้ันเองเป็นจุดเร่ิมต้นในการเร่ิมหาข้อมูลมาตรฐานที่จะทดสอบหน้ากาก N95 และชุดพีพีอี

ว่ามีคุณภาพเพียงพอในการป้องกนัเช้ือ Covid-19 หรือไม่ โดยเคร่ืองทดสอบประสทิธภิาพการกรอง

ของหน้ากาก N95 มีราคาสงูและมีจ ากดั ท าให้การตรวจสอบคุณภาพหน้ากาก N95 มีราคาสงูและใช้

เวลานาน จึงได้มีการสอบถามขอความร่วมมือจากคณาจารย์ภายในจุฬาฯ และได้ความร่วมมือจาก

ผศ.ดร.รัฐพล รังกุพันธุ ์ จากสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย อาจารย์รัฐพล

ประยุกต์ใช้เคร่ือง Particle Counter และออกแบบการทดสอบประสทิธภิาพการกรองของหน้ากาก 

N95 โดยเปรียบเทยีบประสทิธภิาพการกรองอนุภาคกบัหน้ากากที่มีขายทางการค้าต่าง ๆ ท าให้ทราบ

ว่าหน้ากาก N95 ที่ได้รับบางรายการมีคุณภาพต ่ากว่าที่ควร โดยเฉพาะในช่วงที่มีความต้องการสงู 

และคาดว่าอาจมีประสทิธภิาพในการป้องกนั Covid-19 ต ่าด้วย  

รศ.ดร.อนงค์นำฏ สมหวงัธนโรจน์ รองคณบด ี(วจิยั) คณะวศิวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 ผูร่้วมวจิยัในโครงกำร HEFT: HIGH EFFICIENCY FILTRATION TECHNOLOGY FOR THAI HEALTH SECURITY 
 และสมำชกิศูนย์ BCGeTEC 
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รูห้รือไม่! N95 คือมาตรฐานหนา้กาก 

       ในช่วงเวลาเดียวกนัทางทมีมองหาแนวทางเพ่ือผลิตหน้ากาก

ที่มีประสทิธภิาพเทยีบเคียง N95 เองภายในประเทศ ท าให้ทราบ

ว่าในประเทศไทยยังไม่มีการผลิตวัตถุดิบส าคัญที่ใช้ในการผลิต

หน้ากาก N95 เช่น เมด็พลาสติกเกรดที่ใช้ผลิตช้ันกรอง melt-

blown โรงงานผลิตช้ันกรอง meltblown ส าหรับหน้ากากเกรด 

N95 และโรงงานผลิตหน้ากากเกรด N95 โดยเราต้องน าเข้าจาก

ต่างประเทศเทา่นั้น ท าให้เกดิปัญหาความมั่นคงทางด้านสขุภาพ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัอปุกรณ์ป้องกนับุคลากรทางการแพทย์   

 จากการด าเนินงานดังกล่าวในข้างต้น ท าให้เราได้ทราบถึงปัญหาในด้านอปุกรณป้์องกนัด้านการหายใจของประเทศไทย โดย 

แบ่งออกเป็น 3 ประเดน็หลักคือ 1) ความขาดแคลน 2) คุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และ 3) ปัญหาการจัดการขยะติดเช้ือที่

เกดิขึ้น จึงเป็นจุดเร่ิมต้นของแนวคิดการพัฒนาและผลิตหน้ากากที่มีประสทิธภิาพเทยีบเคียง N95 ที่ได้มาตรฐาน สามารถผลิตได้เอง

ภายในประเทศ สามารถตรวจสอบคุณภาพย้อนหลังได้ทุกรอบการผลิต และผลิตจากวัสดุที่ไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความ

ร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย ทั้งในด้าน

เงินทุน และการสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ 

       หน้ากาก N95 ที่จะผลิตขึ้นภายในประเทศจะช่วยส่งเสริมความมั่นคง

ทางด้านสขุภาพ และตอบโจทย์การใช้งานในหลายด้าน โดยขั้นต้นหน้ากากที่

พัฒนาขึ้นจะเน้นไปที่การป้องกนั Covid-19 ให้กบับุคคลากรทางการแพทย์ 

หลังจากนั้นจะมีการพัฒนาต่อเพ่ือให้สามารถป้องกนั PM2.5 ได้ส าหรับบุคคล

ทั่วไป โดยหน้ากาก N95 ที่ผลิตขึ้นจะมีการออกแบบเฉพาะตัวให้เหมาะสมต่อ

การใช้งาน มีการเพ่ิมเทคโนโลยีใหม่เข้าไป มีการตรวจสอบคุณภาพทุกลอ็ต

การผลิต และผู้ซ้ือสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ อกีทั้งยังมีการใช้ Computa-

tional Fluid Dynamics หรือ CFD ช่วยในการออกแบบ อาจมีการใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่ายเพ่ือให้ง่ายต่อกระบวนการก าจัดขยะติดเช้ือที่

เกดิขึ้น ซ่ึงสามารถตอบโจทย์ปัญหาทั้งสามด้านที่ได้กล่าวไปในข้างต้น 

       หน้ากาก N95 มคุีณสมบตัิเป็นหน้ากากอนามยัที่มคีวาม 

สามารถในการกรองฝุ่ นละอองขนาด 0.1-0.3 ไมครอน ได้ 

95% ซึ่งมาตรฐานนี้ อ้างองิมาจากมาตรฐาน National Institute 

for Occupational Safety and Health หรือ NIOSH ของ

สหรัฐอเมริกา ซ่ึงท าหน้าที่ดูแล ให้ความรู้  และส่งเสริม

สนับสนุน การด าเนินการด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

ในสถานประกอบการในประเทศสหรัฐอเมริกา  

 

หมายเหต ุN95 ตาม มอก. 2480-2552 เป็นหน้ากากอนามยั

ใช้คร้ังเดยีวลดความเสี่ยงการติดเช้ือไข้หวดัใหญ่ 

 

บ่งบอกถงึการใชง้านของแผ่นกรองแต่ละชนดิ ซ่ึง

แบ่งเป็นตวัอกัษร N, R และ P  

● N ย่อมาจาก Non-resistant to Oil เป็นแผ่นกรองที่

ไม่ทนต่อน า้มัน ไม่เหมาะส าหรับหน้างานที่มีไอน า้มัน 

● R ย่อมาจาก Resistant to Oil เป็นแผ่นกรองที่ทนต่อ

น า้มันได้ระดับนึง ส าหรับหน้างานที่มนี า้มันได้บ้าง 

● P ย่อมาจาก Oil Proof เป็นแผ่นกรองที่ทนต่อน า้มัน

ได้ดี ส าหรับหน้างานที่มีน า้มัน  

ความสามารถในการกรองฝุ่นละออง 

● 95 คือ สามารถกรองฝุ่ นละอองขนาด 

0.1-0.3 ไมครอน ได้ 95%  


