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                                         สทน.ชวนคุณเปิดประสบการณ์ใหม่ ตื่นตาตื่นใจไปกับโลก   
ของนิวเคลียร์กับสุดยอดเทคโนโลยีแห่งการสร้างสรรค์คุณค่าส่ิงดีๆสู่ชีวิตเรา 

 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. จัดงาน “1 วันอัศจรรย์กับ

นิวเคลียร์ Nuclear in your life” ขึน้ เพ่ือต้องการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ตลอดจนน าเสนอ
ผลงานวิจยั ของ สทน.ท่ีประสบความส าเร็จ และน าไปใช้ประโยชน์หลากหลายด้านในชีวิต อาทิ ด้านการแพทย์  
การเกษตร  อุตสาหกรรม และด้านอาหาร ทัง้นี ้เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปเกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง                
อันน ามาซึ่งทัศนคติท่ีดีต่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์  ท่ีปัจจุบันถือว่ามีบทบาทส าคัญต่อการ
พฒันาประเทศเป็นอยา่งมาก  

 

งานหนึง่วนัอศัจรรย์กบันิวเคลียร์ฯ จดัขึน้ในวนัเสาร์ท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2553 เวลาตัง้แต ่11.00 – 20.00 น.  
ณ ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 1 ลานจดัแสดง EDEN  ผู้มาเท่ียวชมงานจะได้สมัผสักบัสาระความรู้ และความ
บนัเทิงตลอด 1 วนัเต็ม  ได้แก่ อัศจรรย์แห่งการเรียนรู้เร่ืองนิวเคลียร์ ซึ่งได้มีการจดัแสดงนิทรรศการองค์
ความรู้เร่ืองเทคโนโลยีนิวเคลียร์นบัแตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั   พร้อมพบผลงานวิจยัท่ีน่าสนใจมากมาย อาทิ ครัง้แรก
กบัการเปิดตวับวัสามสีสายพนัธุ์แรกของโลก (จนัทร์โกเมน)หนึ่งความส าเร็จของการใช้รังสีในการปรับปรุงพนัธุ์
พืช ชมความงามอัครศิลป์บังแทรก ประดบัด้วยทองเหลืองฉลลุายทองค าเปลว คริสตลักว่า 4,000 พนัชิน้ และ
ลอนดอนบลโูทแพซ มลูคา่ตอ่ชิน้นบัล้านบาท ซึง่จะน ามาจดัแสดงเป็นแห่งแรกและครัง้แรกในประเทศไทย ต่ืนตา
กับชุดเคร่ืองประดบัจากบลูโทแพซ อัญมณีท่ีผ่านกระบวนการเพิ่มคุณภาพจากการฉายรังสีกว่า 10 ชุด   และ
โอกาสเดียวท่ีจะได้สัมผัสแบบจ าลองเตาปฏิกรณ์ปรมาณูอย่างใกล้ชิด  ,อัศจรรย์เร่ืองราวประโยชน์ของ
นิวเคลียร์  การเสวนาเร่ืองนา่รู้ประโยชน์หลากหลายด้านของเทคโนโลยีนิวเคลียร์  ท่ีน ามาถ่ายทอดให้ทกุท่านได้
รู้ถึงความอศัจรรย์ ด าเนินการเสวนาโดยพิธีกรช่ือดงั จอย รินลณี, เป้ ภานุพงศ์ กรรณาธิกรณ์, นุ้ย สุจิรา และ             
ซนั พิชยดนย์ พบกบัวิทยากรผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน อาทิ  อศัจรรย์เทคโนโลยีนิวเคลียร์กับการรักษาโรคมะเร็ง           
ท่ีได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.ชนิสา โชติพานิช ผู้ เช่ียวชาญด้านรักษาโรคมะเร็ง จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ 
ดารานักแสดงช่ือดังคุณเป้ิล ภารดี อยู่ผาสุข กับประสบการณ์คุณแม่เผชิญปัญหาโรคมะเร็งร้ายท่ีมาให้
ค าแนะน าดีๆกบัการดแูลสขุภาพ พร้อมความอศัจรรย์ของรังสีท่ีชนะมะเร็งร้ายได้  ,อศัจรรย์เทคโนโลยีนิวเคลียร์
กบัผงไหม หนึ่งความส าเร็จของการน าคณุคา่ของโปรตีน และกรดอะมิโนท่ีส าคญักว่า 18 ชนิดท่ีมีอยู่ในผงไหม 
มาสกดัด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ น าไปใช้ประโยชน์ได้อยา่งนา่อศัจรรย์ในด้านการเกษตร  และด้านอาหาร เป็นต้น  
อัศจรรย์ผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพลิดเพลินกบัโซนจบัจ่ายซือ้ของผลิตภณัฑ์คณุภาพหลากหลาย
ชนิดท่ีได้จากกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ อาทิ อาหารแปรรูปแหนม หมูยอ และผลไม้ ท่ีผ่านการ
ฉายรังสีในการฆา่เชือ้โรค ท่ีสะอาด และปลอดภยั  ,ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางผงไหมมหศัจรรย์  ,อญัมณีบลโูทแพซ  
ฯลฯ  อัศจรรย์การแสดงจากศิลปินช่ือดัง พบกบัการแสดงจากนกัร้องช่ือดงั นัททิว และลูกโป่ง AF ขึน้เวที
ประชนัความนัส์กบั รุจ เดอะสตาร์   และไฮไลท์กับการแสดงแฟช่ันโชว์ตระการตาชุด Nuclear new look 
for your life  ที่ได้แรงบันดาลใจจากการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับชีวิต แต่งแต้มสีสันลงบนเสือ้ผ้ากว่า 38 ชุดในรูปแบบสไตล์แฟนซี อาท ิชุดบัว 3 สีจันทร์โกเมน,                  
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ชุดมหัศจรรย์รังไหม, ชุดเอ็กซเรย์, ชุดอัญมณีบลูโทแพซ ฯลฯ  
ถ่ายทอดแนวคิดผ่านการแสดงแบบโดยเหล่านางแบบช่ือดัง อาท ิ 

ศรีริต้า เจนเซ่น,นาตาชา เปล่ียนวิถี, ปอย ตรีชฎา,ฟ้ารุ่ง ยุตธิรรม, โดยมีผู้ก ากับช่ือดัง 
อย่างคุณต้อ มารุต สาโรวาท เป็นผู้ควบคุมการแสดง และกิจกรรมอ่ืนๆอีกมากมายตลอดวัน  

ที่จะท าให้ช่วงเวลา 1 วันของเตม็ไปด้วยความอัศจรรย์ใจกับโลกของเทคโนโลยีนิวเคลียร์อย่างไม่รู้ลืม..   
 
สทน.หวงัว่า การจดังาน “1 วันอัศจรรย์กับนิวเคลียร์ : Nuclear in your life” ในครัง้นีจ้ะเป็นส่ือกลาง

เช่ือมโยงไปสู่ประชาชน ให้รู้จักเทคโนโลยีนิวเคลียร์มากขึน้ และเกิดทัศนคติใหม่ ท่ีดีต่อประโยชน์จากการใช้
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ซึ่งไม่ได้มีแต่ภาพของความอันตรายอย่างท่ีหลายคนเข้าใจ  แต่เก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันของทุกคน ที่ใน 1 วันต้องสัมผัสกับสิ่งท่ีเรียกว่านิวเคลียร์อย่างแน่นอน.. 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิท่ีศนูย์ประสานงานโครงการฯ  โทรศพัท์ 0 2503 9850 – 1 โทรสาร 0 2503 
9826 หรือเวปไซต์ www.tint.or.th E-mail: miracle.nuclear@gmail.com 
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ก าหนดการ 
“ 1 วันอัศจรรย์กับนิวเคลียร์ Nuclear In Your Life ” 

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553   ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 
 
11.00 น.  เปิดตัวพธีิกร ชุดที่ 1 
   - คุณรินลณี  ศรีเพญ็  (จอย) 

- คุณภาณุพงศ์  กรรณาธิกรณ์ (เป้) 

11.05 น.  พธีิเปิดงานอย่างเป็นทางการ  
   - กล่าวรายงาน โดย  ดร.สมพร จองค า  

  ผู้อ านวยการสถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียร์แหง่ชาต ิ(องค์การมหาชน)   
  หรือ สทน. 

   - กล่าวเปิดงาน  โดย  ประธานคณะกรรมการบริหาร สทน.    
   และไฮไลท์พธีิเปิด  

11.20 น.   เสวนาช่วงที่ 1  หัวข้อ“อัศจรรย์เทคโนโลยีนิวเคลียร์กับโอกาส 
   ทางการศึกษา”   โดย 
   -  ดร.ชนาธิป  ทพิยกุล            วิศวกรนิวเคลียร์  (สทน.) 
   -  ผศ.ดร.ธวัธชัย  อ่อนจันทร์  สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
   -  รศ.นเรศร์  จันทน์ขาว          อาจารย์ประจ าภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี  
                                               คณะวิศวกรรมศาสตร์  จฬุาลงกรณ์ 
       มหาวิทยาลยั 
   -  คุณธนัญชัย  พิรุณพันธ์       ตวัแทนนิสิตปริญญาเอกด้านนิวเคลียร์ 

11.50 น.  เกมส์และกิจกรรมสนัทนาการ แจกของรางวลัและของท่ีระลกึ 

12.05 น.   เสวนาช่วงที่ 2  หัวข้อ “อัศจรรย์เทคโนโลยีนิวเคลียร์กับโรคมะเร็ง” โดย 

   - รศ.พญ.ชนิสา  โชตพิานิช    แพทย์ผู้ เช่ียวชาญจากโรงพยาบาลจฬุาภรณ์ 
- (เป้ิล) ภารดี อยู่ผาสุข    นกัแสดงผู้ผา่นมรสมุโรคมะเร็งร้ายของคณุแม่  

12.30 น.   เลน่เกมส์ ร่วมลุ้นแพ็คเกจตรวจสขุภาพฟรี  จากโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 

12.45 น.  เสวนาช่วงที่ 3  หัวข้อ “อัศจรรย์เทคโนโลยีนิวเคลียร์รังสีด้านอาหาร”  

โดย 

- คุณยุทธพงศ์  ประชาสิทธิศักดิ์        ผู้จดัการศนูย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สทน. 

   - คุณภาคภูมิ   หอมสุวรรณ           เจ้าของแบรนด์ “แหนมสทุธิลกัษณ์”  
 

13.30 น.   การแสดงจากศิลปินเอเอฟ  นัททวิ และ ลูกโป่ง ศิลปิน AF 
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14.00 น.  เปิดตัวพธีิกร ชุดที่ 2 
   - คุณสุจิรา   อรุณพิพัฒน์ (นุ้ย) 

- คุณพชิยดนย์   พึ่งพันธ์ุ  (ซัน) 

14.05 น.  สาธิตการท าอาหารสไตล์อินดี ้จาก อิก๊ บรรณ บริบูรณ์   

14.45 น.  เกมส์และกิจกรรมสนัทนาการ  แจกของรางวลัและของท่ีระลกึ 

15.00 น.  เสวนาช่วงที่ 4 หัวข้อ “อัศจรรย์เทคโนโลยีนิวเคลียร์กับผงไหม” 
   - คุณชนะพล โห้หาญ      ตวัแทนผู้ใช้ผงไหมด้านการเกษตร 
   - คุณสมุทร  ค าพระ   ตวัแทนผู้ใช้ผงไหมด้านการเกษตร 
   - คุณสุชาดา  สิงห์สถติ   ตวัแทนผู้ใช้ผงไหมด้านอาหาร 

- คุณวไลลักษณ์  แพทย์วิบูลย์            ผู้ เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์  
                                                                                                 กลุม่วิจยัและพฒันานิวเคลียร์ (สทน.) 

15.40 น.  เลน่เกมส์ ร่วมสนกุรับของรางวลัผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางผงไหม 

16.00 น.  การแสดงจากศิลปิน   รุจ  เดอะสตาร์ 

16.45 น.  เสวนาช่วงที่ 5  หัวข้อ“อัศจรรย์เทคโนโลยีนิวเคลียร์ด้านอุตสาหกรรม” 
   -   คุณธนพล  คงชล นกัธุรกิจไทยรายแรกท่ีน าอญัมณีโทแพสสีขาวใส  

      มาฉายรังสีนิวตรอนกลายเป็น บลโูทแพส  
-   คุณอารีรัตน์  คอนดวงแก้ว  ผู้จดัการศนูย์ฉายรังสีอญัมณี สทน. 

17.15 น.   เกมส์และกิจกรรมสนัทนาการ แจกของรางวลัและของท่ีระลกึ 

17.30 น.  พธีิมอบรางวัลประกวดค าขวัญ 

18.00 น.  การแสดงแฟช่ันโชว์ ชุด “Nuclear New Look For your Life” 
โดยนางแบบช่ือดัง นาตาชา เปล่ียนวิถี  ศรีริต้า เจนเซ่น    
ฟ้ารุ่ง  ยุตธิรรม ปอย ตรีชฎา  ต่าย ชัชฎาภรณ์  และเป้ิล ภารดี   

19.15 น.  เกมส์และกิจกรรมสนัทนาการ แจกของรางวลัและของท่ีระลกึ   

20.00 น.  จบงาน 
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HIGH LIGHT  
 

1.  สุดยอดเคร่ืองสูงบูชาพระและกษัตริย์ หรือ(บังแทรก) ประดับด้วย 
ทองเหลืองฉลุลายทองค าเปลว คริสตัลกว่า 4,000 พันชิน้ และบลูโทแพซ 

ซึ่งผ่านการฉายรังสีนิวตรอนโดยเทคโนโลยีนิวเคลียร์จากพลอยสีขาวใส เป็นสีน า้เงนิทรงคุณค่า  
          บังแทรกที่น ามาจัดแสดงครัง้แรกของเมืองไทยนี ้มีมูลค่าชิน้ละ 2 ล้านบาท    รวมมูลค่าทัง้สิน้  
          8 ล้านบาท ซึ่งหาชมยากที่สุด   

                     
 
2.  บัวสามสีสายพันธ์ุแรกของโลก (จันทร์โกเมน)  เปล่ียนสามสีในสามวัน หน่ึงความส าเร็จของการใช้  
    รังสีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช   ดอกบวัพนัธุ์ใหมข่องโลกนีเ้กิดจากการน าดอกบวัหลวงสีเหลืองสายพนัธุ์ 
     อเมริกาท่ีผา่นการปรับปรุงพนัธุ์ด้วยการฉายรังสีแกมมา มาผสมกบัดอกบวัหลวงสีชมพขูองไทย จนได้ดอกบวั 
     พนัธุ์ใหม่ ท่ีสามารถเปล่ียนสีได้ คือ มีสีเขียวเม่ือยงัเป็นดอกตมู เม่ือบานออกจะกลายเป็นสีชมพ ูและก่อนจะ 
     ร่วงโรยก็กลบัมีสีเหลือง   
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3.  การแสดงแฟช่ันโชว์ตระการตาชุด Nuclear new look for your life   

                   ที่ได้แรงบันดาลใจจากการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านต่างๆที่เก่ียวข้อง  
            กับชีวิตประจ าวัน 

 

 
 

           
 


