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เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 

เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ  
ประจำปีงบประมาณ 2563 

แผนงานสำคัญ PM2.5 
-------------------------------------------------- 

ลำดับที่ ชื่อแผนงาน/โครงการ ชื่อหัวหน้าแผนงาน/โครงการ ชื่อหน่วยงาน 
1. การพัฒนาคุณภาพอิฐมอญแบบไม่ต้องเผา

ด้วยวัสดุพอลิเมอร์จากน้ำยางธรรมชาติ 
หัวหน้าโครงการ 
ผศ.ณฐพงศ์ จันทร์เพ็ชร์  

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ 

2. การจำแนกแหล่งกำเนิดฝุ่นขนาดเล็กกว่า 
2.5 ไมครอน ในพื ้นที ่เขตเมืองจังหวัด
พิษณุโลก 

หัวหน้าโครงการ 
ผศ. ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์  

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพิบูล
สงคราม 

3. กระถางชีวมวลจากฟางข้าวเพื ่อควบคุม
การปลดปล่อยธาตุอาหารพืช 

หัวหน้าโครงการ 
ผศ. ดร.สราวธุ ประเสริฐศรี  

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

4. ปล ูกป ่าเศรษฐก ิจพ ิช ิตหมอกคว ันที่   
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

หัวหน้าโครงการ 
นายชวลิต กอสัมพันธ์  

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

5. การลดปริมาณอนุภาคเขม่าควันดำจาก 
ไอเสียเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้เชื้อเพลิงผสม 
เอทานอล-ไบโอดีเซล-ดีเซลและอุปกรณ์
กรองมลพิษอนุภาคเขม่า 

หัวหน้าโครงการ 
รศ. ดร.ปรีชา การินทร์  

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

6. การพัฒนาระบบข้อมูล PM2.5 เพื ่อลด
ปัญหามลพิษอากาศในอนาคตอันใกล้ของ
ประเทศไทย 

หัวหน้าแผนงาน 
ผศ. ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

7. การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดฝุ ่น PM2.5 
ด้วยเทคนิค QCM และ Light Scattering 
ขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
และ IoT 
(ชื ่อเดิม: การพัฒนาเซ็นเซอรชนิด QCM 
สําหร ับการว ัดฝุ น PM 2.5 ท ี ่ ให ความ 
แมนยําสูงรวมกับตัววัดกาซสําหรับดัชนี
คุณภาพอากาศแบบ EPA ดวยเทคโนโลยี
อินเตอรเน็ตในทุกสรรพสิ่ง) 

หัวหน้าแผนงาน 
นายอดิสร เตือนตรานนท์  

สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

8. นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเภสัชกรรมเพ่ือ
ลดปัญหาทางสุขภาพอันเกิดจากพีเอ็ม 
2.5  
(ช ื ่ อ เด ิม : นว ัตกรรมทาง เทคโนโลยี  
เภสัชกรรมเพื่อลดปญหาสิ่งแวดลอมและ
ทางสุขภาพอันเกิดจากพีเอ็ม 2.5) 

หัวหน้าแผนงาน 
รศ. ร.ต.อ.หญิง ภกญ.  
ดร.สุชาดา สุขหร่อง  

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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ลำดับที่ ชื่อแผนงาน/โครงการ ชื่อหัวหน้าแผนงาน/โครงการ ชื่อหน่วยงาน 
9. การขยายกำลังการผลิตวัสดุคอมพอสิท

ของไฮดรอกซีอะพาไทต์และไททาเนียม 
ไดออกไซค์เพื ่อใช ้เป็นสารเคลือบแผ่น
กรองสำหร ับหน ้ ากากอนาม ัย  ท ี ่ มี
ประสิทธิภาพสูงในการกรอง PM2.5 ใน
ระดับอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันโรคติดต่อ
เกี ่ยวกับระบบทางเดินหายใจที ่เกิดขึ้น
เนื่องจากปัญหา PM2.5 
(ชื่อเดิม: การขยายกําลังการผลิตหนากาก
อนามัย ที่มีประสิทธิภาพสูงในการกรอง 
PM2.5 ในระดับอุตสาหกรรม เพื่อปองกัน
โรคติดตอเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจที่
เกิดข้ึนเนื่องจากปญหา PM2.5) 

หัวหน้าโครงการ 
ดร.นฤภร มนต์มธุรพจน์  

สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

10. การใช้พืชยืนต้นบำบัดฝุ ่นละอองอย่าง
ยั่งยืน 
(ชื่อเดิม: พัฒนาและถายทอดองคความรู 
ดานการใชไมยืนตนในการลดฝุนขนาดเล็ก 
PM2.5) 

หัวหน้าแผนงาน 
ผศ. ดร.ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร  

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

11. โครงการพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มภูมิ
สารสนเทศและดาวเทียม เพ่ือการบริหาร
จัด PM2.5 และอนุภาคในชั้นบรรยากาศ
แบบองค์รวม 

หัวหน้าแผนงาน 
ดร.ปกรณ์ เพ็ชรประยูร  

สำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) 

12. การป้องกันและจัดการไฟป่าพรุควนเคร็ง
ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ ่นเชิง
พื ้นที ่เพื ่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจาก
มลภาวะทางอากาศ 

หัวหน้าแผนงาน 
รศ. ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล  

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

13. การแก้ปัญหา PM 2.5 จากการเผาใบอ้อย
ด้วยการใช้เครื่องจักรกลเกษตร 

หัวหน้าโครงการ 
รศ. ดร.สมชาย ชวนอุดม  

มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

14. แหล่งที ่มาของฝุ ่นละอองขนาดเล็กกว่า 
2.5 ไมครอนในพ ื ้นท ี ่กร ุง เทพฯ และ
ปริมณฑล 

หัวหน้าโครงการ 
รศ.นเรศ เชื้อสุวรรณ  
 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

15. การศึกษาการลด PM2.5 จากการลดการ
เผาพื้นที่การเกษตรบนดอยในภาคเหนือ
ด ้ ว ย ร ู ป แบบ  ( model) ทา ง เ ล ื อ กที่
ก่อให้เกิดความยั ่งยืนและเป็นที ่ยอมรับ
ของเกษตรกร 

หัวหน้าโครงการ 
นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ 
 

สำนักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ 
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ลำดับที่ ชื่อแผนงาน/โครงการ ชื่อหัวหน้าแผนงาน/โครงการ ชื่อหน่วยงาน 
16. ประเทศไทยไร้หมอกควัน ระยะท่ี ๓ 

(ภาคเหนือ) 
หัวหน้าแผนงาน 
รศ. ดร.เสริมเกียรติ  
จอมจันทร์ยอง 

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

17. ผลกระทบเชิงสุขภาพ คุณภาพชีวิต และ
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขของฝุ่นมลพิษ
ขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร 

หัวหน้าแผนงาน 
รศ. นพ.กมล แก้วกิติณรงค์ 
 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

18. การเฝ้าระวังและเตือนภัยปัญหาหมอก
ควัน โดยเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ระบบเซ็นเซอร์ DustBoy ในประเทศไทย 
ระยะที่ 3 

หัวหน้าโครงการ 
รศ. ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล  

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

 


