
	 กระทรวง	 อว.	 เตรียมยกระดับอาหารพื้นถิ่นในภาคเหนือสู่นวัตกรรม

อาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการฉายรังสี	 เพื่อเพิ่มโอกาสการตลาด													

ผ่านความร่วมมือของ	 ๕	 หน่วยงานหลัก	 นำาโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์

แห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	หรือ	สทน.	พร้อมด้วย	สำานักงานการวิจัยแห่งชาติ	

(วช.)	และ	๓	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	(มรภ.)	โดยมีจังหวัดเป้าหมาย	คือ	เชียงใหม่	

เชียงรายและกำาแพงเพชร

	 ๒๒	 ส.ค.	 ๖๕	 ณ	 อาคารพระจอมเกล้า	 ช้ัน	 ๑	 สำานักงานปลัด

กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	ศาสตราจารย์พิเศษ	

ดร.เอนก	เหล่าธรรมทัศน์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	

วิจัยและนวัตกรรม	 (รมว.อว.)	 เป็นประธานใน	 “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ	 เรื่อง	 การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย	 พัฒนานวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ 

โดยมี	 รศ.ดร.ธวัชชัย	 อ่อนจันทร์	 ผู้อำานวยการ	 สทน.	 นายเอนก	 บำารุงกิจ

รองผู้อำานวยการ	 วช.	 และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 ๓	 แห่ง	 ได้แก่															

มรภ.เชียงใหม่		มรภ.เชียงราย	และ	มรภ.กำาแพงเพชร	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	

สทน.	วช.	และ	มรภ.	เข้าร่วมงาน

ต่อหน้า	๑

ปีที่ ๑๔  ฉบับที่ ๖๕๑ ประจำ�วันที่ ๒๙ สิงห�คม ๒๕๖๕



ต่อจากหน้า	๑

	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง	อว.	เปิดเผยว่า	จากการรวมกระทรวงต้องเข้าใจว่าตอนนี้ไม่เหมือน	๓	ปีก่อนที่ผ่านมา	วันน้ีกระทรวงเรา

มีเครื่องมืออะไรที่สามารถสร้างประโยชน์ได้ต้องใช้ให้เต็มที่ที่สุด	 ช่วงชิงโอกาสให้เต็มที่	 อย่าทำาอะไรแบบช้าๆ	 โดยไม่มีเป้าหมาย	 วันนี้จึง

เป็นเรื่องดีที่ทาง	สทน.	และ	วช.	จะนำาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เข้าไปช่วยพัฒนาเรื่องต่างๆ	หลายอย่างให้กับชาวบ้าน	ชุมชน	ท้องถิ่น	โดยร่วม

กับมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่อย่างราชภัฏ	 สำาหรับเรื่องเทคโนโลยีนิวเคลียร์	 อยากให้ทางผู้บริหารช่วยกันคิดหาวิธีการนำาไปทำาเป็นหลักสูตร

การสอน	เพราะเป็นเรื่องที่น่าสนใจ	รวมถึงเรื่องของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ควรจะคิดและทำาอย่างจริงจัง

	 ด้าน	 รศ.ดร.ธวัชชัย	 อ่อนจันทร์	 ผู้อำานวยการ	 สทน.	 กล่าวเพิ่มเติมว่า	 การยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น	 เพื่อให้ผู้บริโภค	

มีความม่ันใจในคุณภาพและมาตรฐาน	 ด้วย	 “เทคโนโลยีและนวัตกรรม”	 เป็นส่ิงท่ีรัฐบาลให้ความสำาคัญ	 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ	 ในวันน้ี

จึงเกิดขึ้นเพื่อให้การฉายรังสีในอาหารเป็นที่ยอมรับและมีการใช้ประโยชน์แพร่หลายมากขึ้น	 โดยในปี	 ๒๕๖๔	 -	 ก.ค.	 ๒๕๖๕	 ที่ผ่านมา	

สทน.	ได้รว่มกับ	๓	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	ในภาคกลาง	และภาคใต้	ประกอบด้วย	มรภ.พระนครศรีอยุธยา	/มรภ.ธนบุรี/	มรภ.ราชนครินทร์	/

มรภ.สุราษฎร์ธานี	/	มรภ.สงขลา	/มรภ.ภูเก็ต	ร่วมกันจัดฝึกอบรมให้ความรู้	ความเข้าใจ	สร้างการยอมรับ	โดยมีอาหารพื้นถิ่นที่ส่งเข้าร่วม

โครงการฯ	รวมทั้งสิ้น	๓๐๑	ผลิตภัณฑ์

	 สำาหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้		เป็นการดำาเนินงานในพื้นที่	“ภาคเหนือ”	โดยมีจังหวัดเป้าหมาย	คือเชียงใหม่	เชียงราย	

กำาแพงเพซร	 โดยในส่วนของ	 สทน.	 กับ	 วช.	 และ	 มรภ.ทั้ง	 ๓	 แห่ง	 จะทำางานร่วมกันทั้งในเรื่อง	 การจัดฝึกอบรมให้ความรู้	 การสร้าง

การยอมรับเรื่องประโยชน์ของการฉายรังสีผลิตภัณฑ์	 และอำานวยความสะดวก	 มีศูนย์ประสานงาน	 ในการส่งผลิตภัณฑ์เพื่อมาฉายรังสี

มีการใช้พื้นที่และทรัพยากรต่าง	ๆ	ร่วมกัน	 เพื่อนำาวิจัยและพัฒนาตัวสินค้า	จนสามารถขยายไปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่	ๆ	ที่จะนำาไปจำาหน่าย

ในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ

	 “การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้กับอาหารพื้นถิ่นในแต่ละภูมิภาคของไทย	 ด้วยการฉายรังสี	 เป็นหนึ่งในเป้าหมาย

สำาคัญของ	 สทน.	 โดยนอกเหนือจากความปลอดภัยในการบริโภคของคนไทยแล้ว	 สทน.	 ยังต้องการให้อาหารพื้นถิ่นของไทย	 เป็นที่รู้จัก

ในกลุ่มผู้บริโภคต่างประเทศด้วย	 เพราะประเทศไทยของเรายังมีอาหารพื้นถ่ินท่ีนำาสนใจอีกมากมาย	 โอกาสนี้	 จึงอยากขอเชิญชวน

ผู้ประกอบการอาหารพื้นถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือ	 โดยเฉพาะกลุ่มอาหารแปรรูป	 สมัครเข้ามาร่วมโครงการฯ	กับ	 สทน.ผมมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์

ท่านจะมีโอกาสในการทำาตลาดเพิ่มมากขึ้นครับ”	ผอ.สทน.กล่าวทิ้งท้าย

จากหน้า	๑



	 อว.	 ประกาศ	 ๔	 สดุยอดแชมปป์ระเทศไทยแข่ง	 U2T	 for	 BCG	 National	 Hackathon	 2022	 ดา้น	“ศ.ดร.นพ.สริฤิกษ”์

ช้ีนี่คือการใช้พลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่มาร่วมพัฒนาประเทศผ่านการระดมสมองของเยาวชน	 อาจารย์	 นักวิชาการ	 และประชาชน

จากการลงพื้นที่ทำางานกับชุมชนจริง	เผยแพ้	-	ชนะไม่สำาคัญ	เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงชุมชนที่เราอยู่

	 ๒๑	สิงหาคม	๒๕๖๕	ที่สามย่านมิตรทาวน์	โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำาบล	“U2T	for	BCG”	กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	

วิจัยและนวัตกรรม	 (อว.)	 จัดการแข่งขันชิงแชมป์	U2T	 for	BCG	National	Hackathon	2022	ระดับประเทศ	รอบชิงชนะเลิศ	ซึ่งเป็น

หนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาทักษะในโครงการ	 “U2T	 for	 BCG”	 ซึ่งเปิดโอกาสให้ทีม	 อว.	 ประมาณ	๖.๕	หมื่นคน	 มาร่วมระดมความคิด

สร้างสรรค์หรือสร้างนวัตกรรมแบบเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับ	 BCG	 หลังจากได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำาเป็นต่อการประกอบอาชีพ

ตามความต้องการในพื้นที่จริงกว่า	 ๗,๔๓๕	 ตำาบล	 เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ให้กับพื้นที่และสามารถปฏิบัติ

ได้จริงเป็นรูปธรรมใน	 ๔	 ด้าน	 ได้แก่	 ๑.ด้านเกษตรและอาหาร	 ๒.ด้านสุขภาพและการแพทย์	 ๓.ด้านพลังงานและวัสดุ	 และ	

๔.ด้านพลังงานและการท่องเที่ยว

	 ทั้งนี้	ในรอบชิงชนะเลิศมี	๓๖	ทีมสุดท้ายเข้าแข่งขัน	หลังฝ่าฟันจากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด	๓๐๘	ทีมจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 

โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก	 ในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของทั้ง	 ๓๖	 ทีมและมีผู้สนใจมาชมนิทรรศการและร่วมลุ้นผล

การแข่งขันเป็นจำานวนมาก

ต่อหน้า	๔



	 ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์	 ทรงศิวิไล	 ปลัด	 อว.	 ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ

ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำาบลแบบบูรณาการ	 หรือ	 มหาวิทยาลัยสู่ตำาบล	 U2T	 for	 BCG	

กล่าวเปิดงานว่า	 กิจกรรม	 U2T	 for	 BCG	 National	 Hackathon	 คือ	 การเปิดโอกาสให้ผู้ร่วม

โครงการ	U2T	for	BCG	กว่า	๖๕,๐๐๐	คน	ได้เข้าร่วมระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์บนปัญหาและ

ความต้องการในพื้นที่จริงกว่า	๗,๔๓๕	ตำาบล	เพื่อให้ได้มาซึ่งสุดยอดสินค้าและบริการ	U2T	for	BCG	

ผ่านกระบวนการ	Hackathon	โดยอาศัยกลไกของ	อว.	ส่วนหน้า	คัดเลือกจากผลงานกว่า	๑๕,๐๐๐	

สินค้าและบริการใน	 ๗,๔๓๕	 ตำาบล	 ซ่ึงมีผู้สนใจสมัครมาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำานวนมาก	 และมีทีมท่ี

ผ่านเข้ารอบระดับภูมิภาคจำานวน	 ๓๐๘	 ทีม	 จากนั้นคัดเหลือ	 ๓๖	 ทีมสุดยอดผ่านเข้ารอบสุดท้าย

โดยได้มีการจับคู่กับหน่วยงานใน	 อว.	 ทำาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและให้คำาปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

และบริการ	เพื่อเข้าสู่การแข่งขันชิงแชมป์ระดับประเทศ

“กิจกรรมนี้ถือเป็นการใช้พลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่มาร่วมพัฒนาประเทศ	 ผ่านการระดมสมอง

ของเยาวชน	 อาจารย์	 นักวิชาการ	 และประชาชน	 จากการลงพ้ืนท่ีทำางานกับชุมชนจริง	 ผลแพ้ชนะ

ไม่ใช่ เรื่องสำาคัญ	 เพราะทุกไอเดียของการพัฒนาที่ทุกคนนำาเสนอจะเป็นส่วนสำาคัญของ

การเปลี่ยนแปลงชุมชนที่เราอยู่อย่างแน่นอน”	ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์	กล่าว

	 จากนั้นได้เปิดการแข่งขัน	U2T	for	BCG	National	Hackathon	โดย	๓๖	ทีมต่างนำาเสนอผลงานกันอย่างเต็มท่ีเพ่ือให้ได้เป็น	๑	ใน	๔	ทีม

สุดท้ายชนะเลิศได้แชมป์	 U2T	 for	 BCG	National	 Hackathon	 2022	ปรากฎว่าหลังการแข่งขัน	 คณะกรรมการได้ประกาศรายชื่อทีมที่ชนะเลิศ

จำานวน	 ๔	 ทีมท่ามกลางการลุ้นระทึกของกองเชียร์	 โดยทีมที่	 ๑	 ด้านเกษตรและอาหาร	 ได้แก่	 ทีมแซ่บอีรี่	 ของ	 ต.ทัพเสด็จ	 จ.สระแก้ว	 โดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์	 จากผลงาน	 “เส้นบะหมี่อบแห้งผสมโปรตีนจากดักแด้ไหมอีรี่”	 ที่เป็นการลดขยะ

จากกระบวนการเลี้ยงไหมอีรี่ให้เป็นศูนย์	 โดยนำาเอาดักแด้ที่เป็นเศษเหลือทิ้งจากกระบวนการเลี้ยงไหมอีรี่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง

และใช้เทคโนโลยีไม่ซับซ้อน	สร้างผลิตภัณฑ์ชุุมชน	โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	โดยไม่เหลือส่วนที่เป็นขยะทิ้งไว้ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม	ทีมที่	๒

ด้านสุขภาพและการแพทย์	 ได้แก่	 ทีมแฟรี่แลนด์จรเข้ใหญ่	 ของ	 ต.จรเข้ใหญ่	 จ.สุพรรณบุรี	 โดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	 จากผลงาน

“ผงโปรตีนปรุงรส	 จากชิ้นส่วนของปลาผสมกาบา”	 ซึ่งเป็นการลดขยะที่เกิดจากเศษซากปลาที่เหลือในชุมชน	 เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

โดยการนำาส่วนประกอบของปลาที่เหลือมาสกัดสารออกมาโดยเฉพาะโปรตีนผสมกับกาบาที่มีอยู่ในข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจในชุมชน	 มาสร้างเป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	เพื่อให้ได้ผงปรุงรสที่มีคุณค่าทางสารอาหารสำาหรับผู้ป่วย	NCD	และบุคคลทั่วไป

	 ทีมที่	 ๓	 ด้านพลังงานและวัสดุ	 ได้แก่	 ทีมเชียงคานสตอรี่	 ของ	 ต.เชียงคาน	 จ.เลย	 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	 จากผลงาน

“เปลือกและกะลามะพร้าวมาแปรรูปเป็นปุ๋ย”	 ที่นำาเปลือกและกะลามะพร้าวจากการผลิตมะพร้าวแก้วจำานวนมากในชุมชนมาแปรรูปเป็นวัสดุ

เพาะปลูก	 เพื่อลดขยะ	 รักษาระบบนิเวศ	 อีกทั้งยังสร้างรายได้ในชุมชน	 และทีมที่	 ๔	 ด้านท่องเที่ยวและบริการ	 ได้แก่	 ทีมการท่องเที่ยวสีเขียว

เชิงสร้างสรรค์คลองปากปิด	 ของ	 ต.พงศประศาสน์	 จ.ประจวบคีรีขันธ์	 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	 จากผลงาน

“การท่องเท่ียวสีเขียวเชิงสร้างสรรค์คลองปากปิด”	 ท่ีใช้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมาช่วยแก้ปัญหาของชุมชน	 ทั้งเรื่องนำ้าท่วมซำ้าซาก	 ขยะจำานวน

มหาศาล	 ป่าชายเลนถูกทำาลาย	 โดยให้นักท่องเที่ยวร่วมทำากิจกรรมเก็บขยะและปลูกป่าร่วมกับคนในชุมชน	 พร้อมได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ

ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน	ที่เกิดจากคนสองวัฒนธรรมไทยพุทธและไทยมุสลิม	ซึ่งถือเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ

ของชุมชนและยังเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลกและสร้างความสุขให้ชุมชนและนักท่องเที่ยวอีกด้วย

จากหน้า	๓
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