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ตำาบลละ	 ๒	 โครงการ	 ต้องขายได้จริง

มีคนอยากจะซื้อจริง 	 พร้อมสร้าง

เครือข่ายการทำางานร่วมกันขนาดใหญ่	

ที่ครอบคลุมไปทั้งประเทศ		

	 เมื่อวันที่	 ๑	 ก.ค.	 กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (อว)	 เปิดตัวโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำาบล	 U2T	

for	BCG	ผ่านระบบออนไลน์	โดยมี	ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

เป็นประธาน	พร้อมกับ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผช.รมว.อว. พร้อมด้วยอธิการบดีและผู้บริหาร

ของ อว.	และมีผู้เข้าร่วมโครงการ	U2T	for	BCG		จำานวน	๖๘,๓๕๐	คน	เข้าร่วม	ซึ่งมีทั้งบัณฑิตจบใหม่และประชาชนที่จะลงไปทำางาน

กับชุมชน	เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเป็นรายตำาบลใน	๗,๔๓๕	ตำาบล	ครอบคลุม	๗๗	จังหวัดทั่วประเทศ			

 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า	โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำาบล	U2T	for	BCG	เป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอย	หลังจากโครงการมหาวิทยาลัย

สู่ตำาบล	 สร้างรากแก้วให้ประเทศ	 หรือ	 U2T	 เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อช่วงต้นปีท่ีผ่านมา	 ต้องขอขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรีและรัฐบาล	ที่ผลักดันงบกลางมาให้	อว.	ได้ดำาเนินโครงการนี้ในระยะเวลา	๓	เดือน	ตั้งแต่	ก.ค.	-	ก.ย.	๒๕๖๕	โดย	U2T	

for	BCG	 เป็นการสานต่อโครงการ	U2T	แต่จะแตกต่างตรงที่โฟกัสและชูในเรื่องของ	BCG	 เป็นหลัก	ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ของไทย

ที่สามารถนำาไปยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	 เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน	 BCG

ในพื้นที่ได้	และยังเป็นวาระสำาคัญของประเทศไทยที่จะเชื่อมโยงไปถึงการประชุมเอเปคที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือน	พ.ย.	นี้		

 “หมู่บ้านไหนตำาบลใดมีอะไรที่น่าสนใจ อว. ก็จะเสนอรัฐบาลให้พาแขกต่างประเทศมาเยี่ยมชม ที่สำาคัญ U2T for BCG จะทำาให้

ตลอด ๓ เดือนของโครงการ เป็นช่วงเวลาที่จะทำาให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน  เป็นคนที่นอกจากจะเก่งและดีแล้ว ยังเป็นคนที่สามารถ 

หลุดจากการเป็นแค่นักศึกษาให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ ที่พร้อมทั้งการศึกษา สติปัญญา ประสบการณ์ เป็นคนโชคดีที่ได้มีโอกาสเรียนรู้กับ

ประชาชน” รมว.อว.กล่าว	

	 ขณะที่	 ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ กล่าวว่า	 ระบบเศรษฐกิจแบบ	 BCG	 จะเป็นฐานที่ทำาให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยฟื้นตัวขึ้น

จากโควิด-๑๙	แล้วเติบโตอย่างยั่งยืน	โดย	U2T	for	BCG	จะขยายครอบคลุมไปถึง	๗,๔๓๕	ตำาบล	ก็คือทุกตำาบล	ทุกแขวง	ในทุกจังหวัด

ของประเทศไทย	 รวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วย	 โดย	 อว.	 จะมุ่งนำากำาลังของมหาวิทยาลัยทุกแห่งและสถาบันวิจัยไปทำางานร่วมกับพื้นที่	

ทำาให้เกิดผลงาน	 เกิดชิ้นงานหรือเกิดสินค้า	 ที่สามารถขายได้จริง	 มีคนอยากจะซื้อจริง	 และถ้าเป็นการบริการก็เป็นการบริการที่สามารถ

เอามาใช้งานได้จริง	 มีคนที่อยากจะรับบริการจริง	 ๆ	 โดยเราตั้งเป้าว่าแต่ละตำาบลจะมีสินค้าหรือช้ินงานอย่างน้อยก็ตำาบลละ	 ๒	 ชิ้น

รวมแล้วประมาณ	 ๑๕,๐๐๐	 ชิ้น	 ส่งผลให้มูลค่าต่าง	 ๆ	 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างน้อย	 10%	 ที่สำาคัญ	 คนที่ร่วมโครงการ	 ๖๘,๓๕๐	 คน	

จะได้ทำางานร่วมกับประชาคมของ	 อว.	 ซึ่งมีทั้งมหาวิทยาลัย	 สถาบันวิจัย	 ตลอดจนทำางานร่วมกับ	 ทางอำาเภอและจังหวัด	 ซึ่งรวมแล้ว

หลายแสนคน	ทำาให้เกิดเครือข่ายการทำางานร่วมกันขนาดใหญ่ที่ครอบคลุม	ไปทั้งประเทศ		

	 	ปลัด	อว.	กล่าวเพิ่มเติมว่า	 โครงการ	U2T	 for	BCG	 	 เป็นการสร้างปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกครั้งของ	อว.	 ในการเตรียม

ความพร้อมและพัฒนาทักษะให้กับประชาชนเพ่ือรองรับการฟื้นตัวของประเทศหลังสถานการณ์โควิด	 โดยใช้โมเดลเศรษฐกิจ	 BCG	

ในการขับเคลื่อน	 ควบคู่ไปกับการจัดทำา	 Thailand	 Community	 Data	 (TCD)	 หรือข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน

ในทุกพื้นที่อีกด้วย

จากหน้า ๑



 ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลง	(MOU)	ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	กระทรวง

สาธารณสุข	 และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่	 ในการขับเคลื่อนการดำาเนินงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

ในสังกัดและกำากับกระทรวง	 จำานวน	 ๑๕๕	 แห่ง	 ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่	 ณ	 ห้องแถลงข่าว	 ชั้น	 ๑	 อาคารพระจอมเกล้า	

สำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม

 รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เผยว่า	อว.	มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อน		การดำาเนินงาน	ทั้งเชิง

นโยบายและการปฏิบัติงาน	เพื่อให้เกิด	“สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่”	โดย	อว.	และสถาบันอุดมศึกษา	จะร่วมมือขับเคลื่อนงาน	ดังนี้

	 ๑.	 ประกาศนโยบายเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่	 พร้อมท้ังให้มีการจัดสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

	 ๒.		ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดระบบหรือกิจกรรมการให้บริการคัดกรอง	บำาบัด	ฟื้นฟู	 หรือส่งต่อผู้สูบบุหรี่	 ที่ต้องการเลิก

สูบบุหรี่ทุกรูปแบบตามความเหมาะสม

	 ๓.	 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	 นิสิตนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่และปลอดปัจจัยเสี่ยงต่าง	 ๆ	 รวมทั้ง	 ให้มีการสอดแทรกเนื้อหาหรือหลักสูตรการเรียนการสอน	 การจัดการ

ความรู้	งานวิจัย	หรือนวัตกรรม	เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ต่อหน้า	๔
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	 ๔.		ปฏิเสธการรับทุนอุปถัมภ์	หรือการสนับสนุนใด	ๆ	จากผู้ประกอบธุรกิจยาสูบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจยาสูบในรูปแบบ

ต่าง	 ๆ	 สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งพร้อมจะให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานอย่างเต็มท่ี	 เพ่ือคุณภาพชีวิตของนิสิตนักศึกษา	 และ

สิ่งแวดล้อมที่ดีในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป

	 ด้าน	นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า	 เมื่อพิจารณาอัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชนอายุ	

๒๐	-	๒๔	ปี	ซึ่งเป็นกลุ่มที่กำาลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา	พบว่า	ปี	พ.ศ.	๒๕๖๔	มีเยาวชนที่สูบบุหรี่	จำานวนเกือบ	๙๐๐,๐๐๐	คน	คิดเป็น

อัตราการสูบบุหรี่	 ร้อยละ	๑๘.๕	ซึ่งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการสูบบุหรี่	 	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	ที่มีอัตราการสูบบุหรี่	 เท่ากับร้อยละ	

๒๐.๗	แม้ทิศทางการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทยจะลดลง	แต่เมื่อพิจารณากลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจยาสูบ	จะพบว่าปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์

ยาสูบรูปแบบใหม่ๆ	 ที่พยายามเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน	 และยังมีการโฆษณาสื่อสารการตลาดและการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ

รูปแบบใหม่ในช่องทางที่หลากหลาย	 โดยเฉพาะการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งยากต่อการควบคุม	 ดังนั้น	 หากขาด

การดำาเนินมาตรการควบคุมยาสูบในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง	 อาจส่งผลให้เยาวชนเหล่านี้กลายเป็นนักสูบหน้าใหม่

ในอนาคตได้	 และนั่นแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นพื้นท่ีเสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบจากควันบุหรี่มือสองของนิสิต/

นักศึกษา	อาจารย์และบุคลากรของสถานศึกษา	ซึ่งนำาไปสู่	การเกิดผลกระทบต่อสุขภาพในอนาคตได้ไม่แตกต่างจากการสูบบุหรี่อีกด้วย
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