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4. Abstract (Thai) (Please give the project detail in 5 years) 
 โครงการวิจัยนี้มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานเช้ือเพลิงทางเคมี จากคาร์บอนไดออกไซด์ 
และ/หรือน้้า โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นวิธีแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาวัสดุหน้าที่พิเศษระดับนาโนเพื่อประยุกต์ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงส้าหรับปฏิกิริยาการสังเคราะห์แสงประดิษฐ์ หลัก
ส้าคัญของโครงการวิจัยนี้คือ การออกแบบและการใช้วัสดุระดับนาโน (1) เพื่อตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงระดับนาโน และควบคุม
ปัจจัยต่าง ๆ ให้เหมาะสมต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีเชิงแสง (2) เพื่อออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาในพื้นที่ระดับนาโนด้วยการตรึงหมู่
ฟังก์ชันที่เหมาะสมให้ได้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีความเข้มข้นและการกระจายตัวที่เหมาะสมต่อการเร่งปฏิกิริยาแบบต่าง ๆ (3) เพื่อ
ออกแบบพื้นที่ระดับนาโนให้เหมาะสมต่อการแยกผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดออกจากกัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บผลิตภัณฑ์
ใหไ้ด้ปริมาณมากขึ้นและมเีสถียรสูงขึ้น นอกจากน้ันโครงการนี้วิจัยยังท้าทายแนวคิดส้าหรับการบูรณาการศาสตร์ด้านเคมีอนินทรยี์
เพื่อประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์วัสดุชนิดใหม่ ๆ โดยการเช่ือมโยงระหว่างพื้นที่ระดับนาโนของวัสดุนาโนตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุให้หลากหลาย การเพิ่มความสามารถในการผลิตเชื้อเพลิงเคมีอย่างมีประสิทธิภาพพิจารณาได้จากหลาย
แง่มุม ดังต่อไปนี้ (1) เสถียรภาพในระยะยาวของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง (2) การเร่งปฏิกิริยาที่เป็นผลมาจากความเข้มข้นของสาร
ตั้งต้น (3) การเลื่อนสมดุลทางเคมีเพื่อเพ่ิมการปริมาณของผลิตภัณฑ์ 
 โครงการวิจัยนี้จะท้าการออกแบบและเตรียมวัสดุที่มีขนาดและรูปร่างในระดับนาโนเมตรที่แตกต่างกันหลากหลายชนิด 
ได้แก่ วัสดุโครงสร้างแบบแผ่นระดับนาโน วัสดุรูพรุนขนาดกลาง วัสดุโครงข่ายโลหะและสารอินทรีย์ เป็นต้น เพื่อน้าวัสดุที่เตรียม
ได้เหล่านั้นไปใช้เป็นวัสดุพยุงตัวเร่งปฏิกิริยาและน้าไปใช้ในการเร่งปฏิกิริยา โดยโครงการวิจัยนี้จะด้าเนินงานภายใต้แนวคิดที่ว่า 
การสร้างและออกแบบวัสดุชนิดใหม่โดยอาศัยการแรงกระท้าที่เกิดจากเชื่อมโยงภายในโครงสร้างระดับนาโนของวัสดุต่างชนิดกัน



 

 

วัสดุใหม่ได้จะมีสมบัติต่าง ๆ ที่พิเศษและแตกต่างไปจากสารตั้งต้นเดิมและมีประสิทธิภาพสูงในการเร่งปฏิกิริยาและเพิ่มผลผลิต
จากปฏิกิริยาให้มากข้ึนตามต้องการได้ 
 
Abstract (English)  
 The present proposal represents an integrated research that intends to achieve efficient production 
of chemical fuels from carbon dioxide and/or water using solar energy, which is a solution for the current and 
future demand of sustainable energy supply (artificial photosyntheses).  The development of functional 
nanomaterials (including nanoparticles and nanoporous materials) as photocatalysts for artificial 
photosyntheses will be examined.  The main idea proposed in the present research plan is the design and 
uses of nanospaces (1) for the immobilization of nanoscale photocatalysts under controlled manner to 
optimize a series of photochemical reactions, (2) for the efficient concentration and diffusion of reactants, (3) 
and for possible separation, storage and conversion of the target products (chemical fuel) as a stable form.  
The chemical fuel production efficiency should be modified from the aspects of (1) stabilization of 
nanocatalysts for longer term uses, (2) acceleration of the reactions by the efficient concentration of reactants, 
(3) equilibrium shift to promote the positive reaction by the removal (or the fixation) of the target products. 
 The materials to be synthesized are composed of nanospaces with varied geometry (both shape and 
size).  Nanosheet materials, mesoporous materials, and metal-organic framework (MOF) will be designed, 
synthesized and used as photocatalysts and the supports of molecular (and nanoparticle) photocatalysts. A 
new concept, “topological interconnection of nanomaterials and nanospaces with different functions” will 
also be employed to achieve desired cascade reactions for efficient production.     
 The process design will be done by the concept of hybridization of reaction (production) and 
separation/storage. Membranes (both inorganic and organic) will be used to connect the reaction unit and 
storage unit.  Upon the irradiation into the reactor unit, the products (chemical fuels) will be transferred to 
storage unit through membrane.  In order to promote the smooth movement through the membrane and the 
efficient fixation (storage) of the photochemical evolved chemical fuels.     
 


