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เมื�อวนัที� 14 กนัยายน 2560 สวทช. โดย ศ.นพ.ประสทิธิ! ผลติผลการพมิพ ์รองผูอ้าํนวยการ สวทช. และ
เลขานุการโครงการทุน NSTDA Chair Professor พรอ้มดว้ยผูแ้ทนจากมูลนิธิสาํนกังานทรพัยส์นิส่วน
พระมหากษตัรยิ ์และคณะผูเ้ชี�ยวชาญ ประกอบดว้ย รศ.ดร.ประสาทพร สมติะมาน ดร.เกรยีงศกัดิ! สุวรรณ
ธราดล รศ.ดร.กิตติพฒัน์ อุโฆษกิจ ดร.เชิดศกัดิ!  ลิ�วลกัษณียนาวิน รศ.ดร.อจัฉรา เพ็งหนู และ 
รศ.ดร.กนกพร ไตรวทิยากร เยี�ยมชมโครงการ "การปรบัปรุงพนัธุเ์พื�อเร่งการปลูกเลี�ยงสบู่ดําพนัธุใ์หม่
สาํหรบัเป็นพลงังานและอาหารสตัว"์ ณ คณะเกษตร กาํแพงแสน ม.เกษตรศาสตร ์ โดยม ีศ.ดร.พรีะศกัดิ! 
ศรนิีเวศน ์ หวัหนา้โครงการ และทมีวจิยัใหก้ารตอ้นรบั

การเยี�ยมชมโครงการปรบัปรุงพนัธุส์บู่ดาํ

โครงการดงักล่าวไดร้บัการสนับสนุนภายใตโ้ครงการทุน NSTDA 
Chair Professor ประจาํปี 2554 และมีวตัถปุระสงคเ์พื�อจะปรบัปรุง
พนัธุส์บู่ดําที�ยงัมีความเป็นพืชป่าสูง และใหผ้ลผลิตตํ �า การสุกแก่ไม่
พรอ้มกนั ใหมี้ศกัยภาพในการเป็นพืชพลงังาน และเมล็ดใชเ้ป็น
แหล่งโปรตีนในอาหารสตัว ์ในโอกาสนีK  ทีมวิจยัไดนํ้าคณะเยี�ยมชมลง
พื�นที�แปลงสบู่ดํา และเสนอความกา้วหนา้โครงการในการปรบัปรุงพนัธุ์
สบู่ดาํลูกผสมระหว่างสบู่ดาํกบัเขม็ปตัตาเวยี เช่น ตน้ที�มขี ัKวของช่อดอก
เหนียว ตน้ที�มช่ีอที�มผีลสุกแก่พรอ้มกนั ตน้ที�มผีลและเมลด็โต ตน้ที�มี
ลกัษณะเตีKย และตน้ที�มีแนวโนม้ที�จะใหช้ีวมวลสูง การพฒันาวิธีการ
วเิคราะหห์ากรดไขมนั สารพิษ และโปรตีน ในเมลด็สบู่ดาํ การศึกษา
คุณภาพของนํ Kามนัและโปรตนีที�จะไดจ้าก สบู่ดาํ นบัไดว้่าเป็นโครงการที�
สรา้งองค์ความรูด้า้นการพฒันาพนัธุ์สบู่ดําไดเ้ป็นอย่างดี ผลงานที�
เกิดขึKนสามารถนาํไปต่อยอดงานวจิยัไดอ้กีเป็นจาํนวนมาก และยงัช่วย
กาํหนดแนวทางในการวจิยัสบู่ดาํในอนาคตอกีดว้ย



ตน้เดือนกนัยายนที�ผ่านมา บริษทั ไทย-เยอรมนั โปรดกัส ์
จาํกดั (มหาชน) (TGPRO) เปิดตวันวตักรรมใหม่ ท่อเกลยีว 
สเตนเลสคุณภาพสูง "EXTUBA" ซึ�งมีคุณสมบตัิทนทาน
ความรอ้นไดด้ีเยี�ยม เหมาะใชก้บัอุตสาหกรรมโรงงานที�มกีาร
เผาผลาญพลงังานสูงอยู่ตลอด เช่น โรงงานนํKาตาล โรงงาน
นํKาแข็ง ในส่วนการทาํความสะอาดก็ง่าย เอานํ Kาลา้งเอาผา้              
เชด็ออก และแบคทเีรยีไม่เกาะ

โดยร่วมกบันักวิชาการ ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ภาควิชา     
วศิวเครื�องกล คณะวศิวกรรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี และนกัวิจยัแกนนํา ประจาํปี 2556 ใน
การออกแบบและทดลอง ซึ�งผลวจิยัพบว่า ท่อสเตนเลสแบบ
ใหม่ คือ แบบเกลยีว มีคุณสมบตัิและจุดเด่นที�แลกเปลี�ยน
ความรอ้นไดดี้กว่า เนื� องจากมีพื� นที�ผิวในการแลกเปลี�ยน
ความรอ้นสูงขึ�นกว่า 30% มีค่าสมัประสทิธิ6ถ่ายเทความรอ้น

เปิดตวั “ท่อเกลยีวสเตนเลส EXTUBA”

ท่อเกลยีวสเตนเลส EXTUBA
ความรอ้นสูงขึ�นกว่า 30% มีค่าสมัประสทิธิ6ถ่ายเทความรอ้น
สูงขึ�นประมาณ 50% และช่วยเพิ�มอตัราการผลติไดม้ากกว่า 
20% (เมื�อเทียบกบัท่อสเตนเลสแบบเรียบ) ท่อดงักล่าว
สามารถนาํไปใชใ้นหลายอุตสาหกรรม เช่น อาหาร เครื�องดื�ม 
ยา ปิโตรเคม ีเป็นตน้

ท่อเกลยีวสเตนเลส EXTUBA

ท่อชิK นนีK ยงัไดร้บัรางวลัรางวลัเหรียญทองเกียรติยศ 
ผลงาน “Enhanced Tubes for Improving the 
Thermal Performance” ในงานนิทรรศการ
สิ�งประดิษฐ์ใหม่ของโลก “44th International  
Exhibition and Invention of Geneva 2016”                    
ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด,์ รางวลัในโครงการ
วทิยาศาสตรสู่์ความเป็นเลศิของวุฒิสภาการนัตี พรอ้ม
อกีหลากหลายรางวลั 

ที�มาภาพประกอบ
https://www.mmthailand.com/tgpro/
https://www.dailynews.co.th/article/598611



เมื�อวนัที� 1 กนัยายน 2560  ศ.(เชี�ยวชาญพเิศษ) ดร.นพ.นิพนธ ์ฉตัรทพิากร นกัวจิยัแกนนาํ ประจาํปี 2557 
จดัการประชุมวิชาการประจาํปี 2560 “The 15th International Neurologic and Cardiac 
Electrophysiology Symposium (NCES) ในหวัขอ้การประชุมเรื�อง "Iron Overload: At the 
Crossroad for the Heart and Brain" ณ หอ้งประชุม ศูนยว์จิยัและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของ
หวัใจ ช ัKน 3 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพื�อแลกเปลี�ยนความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และ
ประสบการณ์ในดา้นสรรีวทิยาทางไฟฟ้าและพยาธิสรรีวทิยาของหวัใจ (Cardiac Electrophysiology and 
Pathophysiology) รวมทั�งแนวทางการพฒันาโครงการวิจยั เพื�อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
ดาํเนินงานของโครงการวจิยัต่อไป

การประชุมวชิาการประจาํปี 2560 “The 15th International Neurologic and Cardiac 
Electrophysiology Symposium (NCES)”

โดยมี ศ.นพ.ประเสริฐ เอืKอวรากุล ผูช่้วยเลขานุการทุนนกัวิจยั
แกนนาํ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ ์
รองคณบด ีคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ใหเ้กียรติ
กล่าวตอ้นรบั วิทยากรบรรยาย ไดแ้ก่ รศ.นพ.วิปร วปิระกษิต 
Professor Lai-Hua Xie ศ.ดร.โกวทิ พฒันาปญัญาสตัย ์               
ศ.นพ.สุทศัน ์ฟู่เจริญ ผศ.ดร.ศิรินาฏ คาํฟู ผศ.ดร.ภก.จิรภาส 

ที�ปรึกษา ศ.นพ.ประสทิธิ! ผลติผลการพมิพ ์ คุณฐติวิรรณ เกดิสมบญุ บรรณาธิการ และออกแบบ ดร.สริกิญัจณ ์ เนาวพนัธ ์ เอื�อเฟื� อขอ้มูล                        
ศ.ดร.พรีะศกัดิ! ศรนีิเวศน ์ศ.ดร.สมชาย วงศว์เิศษ  ศ.นพ.นิพนธ ์ฉตัรทพิากร

ศ.นพ.สุทศัน ์ฟู่เจริญ ผศ.ดร.ศิรินาฏ คาํฟู ผศ.ดร.ภก.จิรภาส 
ศรเีพชรวรรณด ีและ รศ.พญ.อรนิทยา พรหมนิธิกุล


