สทน.ชวนคุณเปิ ดประสบการณ์ ใหม่ ตื่นตาตื่นใจไปกับโลก
ของนิวเคลียร์ กับสุดยอดเทคโนโลยีแห่ งการสร้ างสรรค์ คุณค่ าสิ่งดีๆสู่ชีวิตเรา
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ แห่ งชาติ (องค์ การมหาชน) หรื อ สทน. จัดงาน “1 วันอัศจรรย์ กับ
นิวเคลียร์ Nuclear in your life” ขึน้ เพื่อต้ องการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ตลอดจนนาเสนอ
ผลงานวิจยั ของ สทน.ที่ประสบความสาเร็ จ และนาไปใช้ ประโยชน์หลากหลายด้ านในชีวิต อาทิ ด้ านการแพทย์
การเกษตร อุตสาหกรรม และด้ านอาหาร ทัง้ นี ้ เพื่ อให้ ประชาชนทั่วไปเกิดความรู้ ความเข้ าใจอย่างถูกต้ อง
อันนามาซึ่ง ทัศนคติที่ดีต่อการใช้ ประโยชน์จ ากเทคโนโลยี นิวเคลียร์ ที่ ปัจ จุบันถื อว่ามี บทบาทส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศเป็ นอย่างมาก
งานหนึง่ วันอัศจรรย์กบั นิวเคลียร์ ฯ จัดขึ ้นในวันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553 เวลาตังแต่
้ 11.00 – 20.00 น.
ณ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 1 ลานจัดแสดง EDEN ผู้มาเที่ยวชมงานจะได้ สมั ผัสกับสาระความรู้ และความ
บันเทิงตลอด 1 วันเต็ม ได้ แก่ อัศจรรย์ แห่ งการเรี ยนรู้ เรื่ องนิวเคลียร์ ซึ่งได้ มีการจัดแสดงนิทรรศการองค์
ความรู้เรื่ องเทคโนโลยีนิวเคลียร์ นบั แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั พร้ อมพบผลงานวิจยั ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ครัง้ แรก
กับการเปิ ดตัวบัวสามสีสายพันธุ์แรกของโลก (จันทร์ โกเมน)หนึ่งความสาเร็ จของการใช้ รังสีในการปรับปรุ งพันธุ์
พืช ชมความงามอัครศิลป์บังแทรก ประดับด้ วยทองเหลืองฉลุลายทองคาเปลว คริ สตัลกว่า 4,000 พันชิ ้น และ
ลอนดอนบลูโทแพซ มูลค่าต่อชิ ้นนับล้ านบาท ซึง่ จะนามาจัดแสดงเป็ นแห่งแรกและครัง้ แรกในประเทศไทย ตื่นตา
กับชุดเครื่ องประดับจากบลูโทแพซ อัญมณีที่ผ่านกระบวนการเพิ่มคุณภาพจากการฉายรังสีกว่า 10 ชุด และ
โอกาสเดียวที่จ ะได้ สัม ผัส แบบจาลองเตาปฏิ กรณ์ ปรมาณู อย่างใกล้ ชิด ,อัศ จรรย์ เรื่ องราวประโยชน์ ข อง
นิวเคลียร์ การเสวนาเรื่ องน่ารู้ประโยชน์หลากหลายด้ านของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ที่นามาถ่ายทอดให้ ทกุ ท่านได้
รู้ ถึงความอัศจรรย์ ดาเนินการเสวนาโดยพิธีกรชื่อดัง จอย ริ นลณี, เป้ ภานุพงศ์ กรรณาธิ กรณ์ , นุ้ย สุจิรา และ
ซัน พิชยดนย์ พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน อาทิ อัศจรรย์เทคโนโลยีนิวเคลียร์ กับการรักษาโรคมะเร็ ง
ที่ได้ รับเกียรติจาก รศ.พญ.ชนิสา โชติพานิช ผู้เชี่ยวชาญด้ านรักษาโรคมะเร็ ง จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ
ดารานัก แสดงชื่ อดัง คุ ณ เปิ ้ ล ภารดี อยู่ ผ าสุ ข กับประสบการณ์ คุณแม่เผชิ ญปั ญหาโรคมะเร็ ง ร้ ายที่ ม าให้
คาแนะนาดีๆกับการดูแลสุขภาพ พร้ อมความอัศจรรย์ของรังสีที่ชนะมะเร็ งร้ ายได้ ,อัศจรรย์เทคโนโลยีนิวเคลียร์
กับผงไหม หนึ่งความสาเร็ จของการนาคุณค่าของโปรตีน และกรดอะมิโนที่สาคัญกว่า 18 ชนิดที่มีอยู่ในผงไหม
มาสกัดด้ วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ นาไปใช้ ประโยชน์ได้ อย่างน่าอัศจรรย์ในด้ านการเกษตร และด้ านอาหาร เป็ นต้ น
อัศจรรย์ ผลิตภัณฑ์ จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพลิดเพลินกับโซนจับจ่ายซื ้อของผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพหลากหลาย
ชนิดที่ได้ จากกระบวนการผลิตด้ วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ อาทิ อาหารแปรรู ปแหนม หมูยอ และผลไม้ ที่ผ่านการ
ฉายรังสีในการฆ่าเชื ้อโรค ที่สะอาด และปลอดภัย ,ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางผงไหมมหัศจรรย์ ,อัญมณีบลูโทแพซ
ฯลฯ อัศจรรย์ การแสดงจากศิลปิ นชื่อดัง พบกับการแสดงจากนักร้ องชื่อดัง นัททิว และลูกโป่ ง AF ขึ ้นเวที
ประชันความันส์กบั รุ จ เดอะสตาร์ และไฮไลท์ กับการแสดงแฟชั่นโชว์ ตระการตาชุด Nuclear new look
for your life ที่ได้ แรงบันดาลใจจากการใช้ ประโยชน์ ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ในด้ านต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับชีวิต แต่ งแต้ มสีสันลงบนเสือ้ ผ้ ากว่ า 38 ชุดในรู ปแบบสไตล์ แฟนซี อาทิ ชุดบัว 3 สีจันทร์ โกเมน,
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ชุดมหัศจรรย์ รังไหม, ชุดเอ็กซเรย์ , ชุดอัญมณีบลูโทแพซ ฯลฯ
ถ่ ายทอดแนวคิดผ่ านการแสดงแบบโดยเหล่ านางแบบชื่อดัง อาทิ
ศรีริต้า เจนเซ่ น,นาตาชา เปลี่ยนวิถี, ปอย ตรีชฎา,ฟ้ารุ่ง ยุตธิ รรม, โดยมีผ้ ูกากับชื่อดัง
อย่ างคุณต้ อ มารุ ต สาโรวาท เป็ นผู้ควบคุมการแสดง และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายตลอดวัน
ที่จะทาให้ ช่วงเวลา 1 วันของเต็มไปด้ วยความอัศจรรย์ ใจกับโลกของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ อย่ างไม่ ร้ ู ลืม..
สทน.หวังว่า การจัดงาน “1 วันอัศจรรย์ กับนิวเคลียร์ : Nuclear in your life” ในครัง้ นี ้จะเป็ นสื่อกลาง
เชื่อมโยงไปสู่ประชาชน ให้ ร้ ู จักเทคโนโลยี นิวเคลี ยร์ มากขึน้ และเกิ ดทัศนคติใหม่ ที่ดีต่อประโยชน์ จากการใช้
เทคโนโลยี นิ ว เคลี ย ร์ ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ มี แ ต่ ภ าพของความอั น ตรายอย่ า งที่ ห ลายคนเข้ าใจ แต่ เกี่ ยวข้ องกั บ
ชีวิตประจาวันของทุกคน ที่ใน 1 วันต้ องสัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่ านิวเคลียร์ อย่ างแน่ นอน..
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศนู ย์ประสานงานโครงการฯ โทรศัพท์ 0 2503 9850 – 1 โทรสาร 0 2503
9826 หรื อเวปไซต์ www.tint.or.th E-mail: miracle.nuclear@gmail.com
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กาหนดการ
“ 1 วันอัศจรรย์ กับนิวเคลียร์ Nuclear In Your Life ”
วันเสาร์ ท่ ี 20 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ลเวิลด์ กรุ งเทพฯ
11.00 น.

11.05 น.

เปิ ดตัวพิธีกร ชุดที่ 1
- คุณรินลณี ศรีเพ็ญ (จอย)
- คุณภาณุพงศ์ กรรณาธิกรณ์ (เป้)
พิธีเปิ ดงานอย่ างเป็ นทางการ
- กล่ าวรายงาน โดย ดร.สมพร จองคา
ผู้อานวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
หรื อ สทน.
- กล่ าวเปิ ดงาน โดย ประธานคณะกรรมการบริหาร สทน.
และไฮไลท์ พธิ ีเปิ ด

11.20 น.

เสวนาช่ วงที่ 1 หัวข้ อ“อัศจรรย์ เทคโนโลยีนิวเคลียร์ กับโอกาส
ทางการศึกษา” โดย
- ดร.ชนาธิป ทิพยกุล
วิศวกรนิวเคลียร์ (สทน.)
- ผศ.ดร.ธวัธชัย อ่ อนจันทร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
- รศ.นเรศร์ จันทน์ ขาว
อาจารย์ประจาภาควิชานิวเคลียร์ เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- คุณธนัญชัย พิรุณพันธ์
ตัวแทนนิสิตปริญญาเอกด้ านนิวเคลียร์

11.50 น.

เกมส์และกิจกรรมสันทนาการ แจกของรางวัลและของที่ระลึก

12.05 น.

เสวนาช่ วงที่ 2 หัวข้ อ “อัศจรรย์ เทคโนโลยีนิวเคลียร์ กับโรคมะเร็ง” โดย
- รศ.พญ.ชนิสา โชติพานิช แพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
- (เปิ ้ ล) ภารดี อยู่ผาสุข
นักแสดงผู้ผา่ นมรสุมโรคมะเร็งร้ ายของคุณแม่

12.30 น.

เล่นเกมส์ ร่วมลุ้นแพ็คเกจตรวจสุขภาพฟรี จากโรงพยาบาลบารุงราษฎร์

12.45 น.

เสวนาช่ วงที่ 3 หัวข้ อ “อัศจรรย์ เทคโนโลยีนิวเคลียร์ รังสีด้านอาหาร”
โดย

13.30 น.

- คุณยุทธพงศ์ ประชาสิทธิศักดิ์

ผู้จดั การศูนย์บริ การเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สทน.

- คุณภาคภูมิ หอมสุวรรณ

เจ้ าของแบรนด์ “แหนมสุทธิลกั ษณ์”

การแสดงจากศิลปิ นเอเอฟ นัททิว และ ลูกโป่ ง ศิลปิ น AF
3

14.00 น.

เปิ ดตัวพิธีกร ชุดที่ 2
- คุณสุจิรา อรุณพิพัฒน์ (นุ้ย)
- คุณพิชยดนย์ พึ่งพันธุ์ (ซัน)

14.05 น.

สาธิตการทาอาหารสไตล์ อินดี ้ จาก อิก๊ บรรณ บริบูรณ์

14.45 น.

เกมส์และกิจกรรมสันทนาการ แจกของรางวัลและของที่ระลึก

15.00 น.

เสวนาช่ วงที่ 4 หัวข้ อ “อัศจรรย์ เทคโนโลยีนิวเคลียร์ กับผงไหม”
- คุณชนะพล โห้ หาญ
ตัวแทนผู้ใช้ ผงไหมด้ านการเกษตร
- คุณสมุทร คาพระ
ตัวแทนผู้ใช้ ผงไหมด้ านการเกษตร
- คุณสุชาดา สิงห์ สถิต
ตัวแทนผู้ใช้ ผงไหมด้ านอาหาร
- คุณวไลลักษณ์ แพทย์ วิบูลย์
ผู้เชี่ยวชาญด้ านวิทยาศาสตร์ นิวเคลียร์
กลุม่ วิจยั และพัฒนานิวเคลียร์ (สทน.)

15.40 น.

เล่นเกมส์ ร่วมสนุกรับของรางวัลผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางผงไหม

16.00 น.

การแสดงจากศิลปิ น รุจ เดอะสตาร์

16.45 น.

เสวนาช่ วงที่ 5 หัวข้ อ“อัศจรรย์ เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ด้านอุตสาหกรรม”
- คุณธนพล คงชล นักธุรกิจไทยรายแรกที่นาอัญมณีโทแพสสีขาวใส
มาฉายรังสีนิวตรอนกลายเป็ น บลูโทแพส
- คุณอารีรัตน์ คอนดวงแก้ ว ผู้จดั การศูนย์ฉายรังสีอญ
ั มณี สทน.

17.15 น.

เกมส์และกิจกรรมสันทนาการ แจกของรางวัลและของที่ระลึก

17.30 น.

พิธีมอบรางวัลประกวดคาขวัญ

18.00 น.

การแสดงแฟชั่นโชว์ ชุด “Nuclear New Look For your Life”
โดยนางแบบชื่อดัง นาตาชา เปลี่ยนวิถี ศรีริต้า เจนเซ่ น
ฟ้ารุ่ง ยุตธิ รรม ปอย ตรีชฎา ต่ าย ชัชฎาภรณ์ และเปิ ้ ล ภารดี

19.15 น.

เกมส์และกิจกรรมสันทนาการ แจกของรางวัลและของที่ระลึก

20.00 น.

จบงาน
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HIGH LIGHT
1. สุดยอดเครื่ องสูงบูชาพระและกษัตริ ย์ หรื อ(บังแทรก) ประดับด้ วย
ทองเหลืองฉลุลายทองคาเปลว คริสตัลกว่ า 4,000 พันชิน้ และบลูโทแพซ
ซึ่งผ่ านการฉายรังสีนิวตรอนโดยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ จากพลอยสีขาวใส เป็ นสีนา้ เงินทรงคุณค่ า
บังแทรกที่นามาจัดแสดงครัง้ แรกของเมืองไทยนี ้ มีมูลค่ าชิน้ ละ 2 ล้ านบาท รวมมูลค่ าทัง้ สิน้
8 ล้ านบาท ซึ่งหาชมยากที่สุด

2. บัวสามสีสายพันธุ์แรกของโลก (จันทร์ โกเมน) เปลี่ยนสามสีในสามวัน หนึ่งความสาเร็จของการใช้
รังสีในการปรับปรุงพันธุ์พืช ดอกบัวพันธุ์ใหม่ของโลกนี ้เกิดจากการนาดอกบัวหลวงสีเหลืองสายพันธุ์
อเมริกาที่ผา่ นการปรับปรุงพันธุ์ด้วยการฉายรังสีแกมมา มาผสมกับดอกบัวหลวงสีชมพูของไทย จนได้ ดอกบัว
พันธุ์ใหม่ ที่สามารถเปลี่ยนสีได้ คือ มีสีเขียวเมื่อยังเป็ นดอกตูม เมื่อบานออกจะกลายเป็ นสีชมพู และก่อนจะ
ร่วงโรยก็กลับมีสีเหลือง
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3. การแสดงแฟชั่นโชว์ ตระการตาชุด Nuclear new look for your life
ที่ได้ แรงบันดาลใจจากการใช้ ประโยชน์ ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ในด้ านต่ างๆที่เกี่ยวข้ อง
กับชีวิตประจาวัน
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