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การเยียมชมโครงการปรับปรุงพันธุส์ บู่ดาํ
เมือ วันที 14 กันยายน 2560 สวทช. โดย ศ.นพ.ประสิทธิ! ผลิตผลการพิมพ์ รองผูอ้ าํ นวยการ สวทช. และ
เลขานุ การโครงการทุน NSTDA Chair Professor พร้อมด้วยผูแ้ ทนจากมูลนิธิสาํ นักงานทรัพย์สนิ ส่วน
พระมหากษัตริย ์ และคณะผูเ้ ชียวชาญ ประกอบด้วย รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน ดร.เกรียงศักดิ! สุวรรณ
ธราดล รศ.ดร.กิต ติพฒั น์ อุโฆษกิจ ดร.เชิด ศักดิ! ลิว ลัก ษณี ย นาวิน รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู และ
รศ.ดร.กนกพร ไตรวิทยากร เยียมชมโครงการ "การปรับปรุงพันธุเ์ พือเร่งการปลูกเลียงสบู่ดําพันธุใ์ หม่
สําหรับเป็ นพลังงานและอาหารสัตว์" ณ คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.พีระศักดิ!
ศรีนิเวศน์ หัวหน้าโครงการ และทีมวิจยั ให้การต้อนรับ

โครงการดัง กล่า วได้ร บั การสนับ สนุ น ภายใต้โ ครงการทุ น NSTDA
Chair Professor ประจําปี 2554 และมีวตั ถุประสงค์เพือจะปรับปรุง
พันธุส์ บู่ดําทียงั มีความเป็ นพืชป่ าสู ง และให้ผลผลิตตํา การสุกแก่ไม่
พร้อ มกัน ให้มี ศ กั ยภาพในการเป็ นพืช พลัง งาน และเมล็ด ใช้เ ป็ น
แหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์ ในโอกาสนีK ทีมวิจยั ได้นําคณะเยียมชมลง
พืนทีแปลงสบู่ดํา และเสนอความก้าวหน้าโครงการในการปรับปรุงพันธุ ์
สบู่ดาํ ลูกผสมระหว่างสบู่ดาํ กับเข็มปัตตาเวีย เช่น ต้นทีมขี วัK ของช่อดอก
เหนียว ต้นทีมชี ่อทีมผี ลสุกแก่พร้อมกัน ต้นทีมผี ลและเมล็ดโต ต้นทีมี
ลักษณะเตีKย และต้นทีมีแนวโน้มทีจะให้ชีวมวลสู ง การพัฒนาวิธีการ
วิเคราะห์หากรดไขมัน สารพิษ และโปรตีน ในเมล็ดสบู่ดาํ การศึกษา
คุณภาพของนําK มันและโปรตีนทีจ ะได้จาก สบูด่ าํ นับได้ว่าเป็ นโครงการที
สร้า งองค์ค วามรู ด้ า้ นการพัฒ นาพัน ธุ ์ส บู่ ด ํา ได้เ ป็ น อย่ า งดี ผลงานที
เกิดขึKนสามารถนําไปต่อยอดงานวิจยั ได้อกี เป็ นจํานวนมาก และยังช่วย
กําหนดแนวทางในการวิจยั สบู่ดาํ ในอนาคตอีกด้วย

เปิ ดตัว “ท่อเกลียวสเตนเลส EXTUBA”
ต้นเดือ นกันยายนทีผ่า นมา บริษทั ไทย-เยอรมัน โปรดัก ส์
จํากัด (มหาชน) (TGPRO) เปิ ดตัวนวัตกรรมใหม่ ท่อเกลียว
สเตนเลสคุ ณ ภาพสู ง "EXTUBA" ซึง มีคุ ณ สมบัติ ท นทาน
ความร้อนได้ดีเยียม เหมาะใช้กบั อุตสาหกรรมโรงงานทีมกี าร
เผาผลาญพลังงานสู งอยู่ ตลอด เช่ น โรงงานนําK ตาล โรงงาน
นําK แข็ง ในส่ ว นการทํา ความสะอาดก็ ง่า ย เอานําK ล้า งเอาผ้า
เช็ดออก และแบคทีเรียไม่เกาะ
โดยร่ ว มกับ นัก วิช าการ ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเ ศษ ภาควิช า
วิศวเครืองกล คณะวิศวกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี และนักวิจยั แกนนํา ประจําปี 2556 ใน
การออกแบบและทดลอง ซึง ผลวิจยั พบว่า ท่อสเตนเลสแบบ
ใหม่ คือ แบบเกลียว มีคุณสมบัติและจุดเด่ นทีแลกเปลียน
ความร้อ นได้ดีก ว่า เนื อ งจากมี พ ืน ทีผิ ว ในการแลกเปลีย น
ความร้อนสูงขึนกว่า 30% มีค่าสัมประสิทธิ6ถ่ายเทความร้อน
ท่อเกลียวสเตนเลส EXTUBA
สูงขึนประมาณ 50% และช่วยเพิมอัตราการผลิตได้มากกว่า
20% (เมือเทียบกับ ท่ อสเตนเลสแบบเรียบ) ท่ อดังกล่า ว
สามารถนําไปใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น อาหาร เครืองดืม
ยา ปิ โตรเคมี เป็ นต้น
ท่ อ ชิK น นีK ย งั ได้ร บั รางวัล รางวัล เหรีย ญทองเกี ย รติ ย ศ
ผลงาน “Enhanced Tubes for Improving the
Thermal Performance” ในงานนิ ท รรศการ
สิง ประดิ ษ ฐ์ใ หม่ ข องโลก “44th
International
Exhibition and Invention of Geneva 2016”
ณ ประเทศสวิส เซอร์แ ลนด์, รางวัล ในโครงการ
วิทยาศาสตร์สู่ความเป็ นเลิศของวุฒิสภาการันตี พร้อม
อีกหลากหลายรางวัล
ทีม าภาพประกอบ
https://www.mmthailand.com/tgpro/
https://www.dailynews.co.th/article/598611

การประชุมวิชาการประจําปี 2560 “The 15th International Neurologic and Cardiac
Electrophysiology Symposium (NCES)”
เมือ วันที 1 กันยายน 2560 ศ.(เชียวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร นักวิจยั แกนนํา ประจําปี 2557
จัดการประชุมวิชาการประจําปี 2560 “The 15th International Neurologic and Cardiac
Electrophysiology Symposium (NCES) ในหัวข้อการประชุมเรือง "Iron Overload: At the
Crossroad for the Heart and Brain" ณ ห้องประชุม ศูนย์วจิ ยั และฝึ กอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้ าของ
หัวใจ ชันK 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพือแลกเปลียนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
ประสบการณ์ในด้านสรีรวิทยาทางไฟฟ้ าและพยาธิสรีรวิทยาของหัวใจ (Cardiac Electrophysiology and
Pathophysiology) รวมทัง แนวทางการพัฒ นาโครงการวิจยั เพือก่ อ ให้เ กิด ประโยชน์สู งสุ ดต่ อ การ
ดําเนินงานของโครงการวิจยั ต่อไป
โดยมี ศ.นพ.ประเสริฐ เอืKอวรากุล ผูช้ ่ วยเลขานุ การทุนนักวิจยั
แกนนํา เป็ นประธานกล่าวเปิ ดงาน และ ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์
รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติ
กล่าวต้อนรับ วิทยากรบรรยาย ได้แก่ รศ.นพ.วิปร วิประกษิต
Professor Lai-Hua Xie ศ.ดร.โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์
ศ.นพ.สุทศั น์ ฟู่เจริญ ผศ.ดร.ศิรินาฏ คําฟู ผศ.ดร.ภก.จิรภาส
ศรีเพชรวรรณดี และ รศ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล

ทีปรึกษา ศ.นพ.ประสิทธิ! ผลิตผลการพิมพ์ คุณฐิตวิ รรณ เกิดสมบุญ บรรณาธิการ และออกแบบ ดร.สิรกิ ญั จณ์ เนาวพันธ์ เอือเฟื อข้อมูล
ศ.ดร.พีระศักดิ! ศรีนิเวศน์ ศ.ดร.สมชาย วงศ์วเิ ศษ ศ.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร

