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วิสัยทัศน์ (ปส.)
เป็นองค์กรน ำที่มีควำมพร้อมด้ำนกำรก ำกับดูแลและกำรพัฒนำเครือข่ำยด้ำน

นิวเคลียร์และรังสีในกลุ่มประเทศอำเซียน เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยแก่ประชำชน
และสิ่งแวดล้อม

5. เผยแพร่ควำมรู้และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และ
รังสีให้แก่ประชำชน

1. ก ำกับดูแลกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตำมกฎหมำย หลักเกณฑ์ด้ำนควำม
ปลอดภัย ควำมมั่นคงปลอดภัย และกำรพิทักษ์ควำมปลอดภัย

2. เฝ้ำระวังภัย เตรียมพร้อมและรับมือเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสีอย่ำงมีประสิทธิภำพ

4. เสริมสร้ำงเครือข่ำย พันธกรณี และควำมตกลงระหว่ำงประเทศด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์และรังสี

3. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรวิจัยทำงนิวเคลียร์และรังสีเพื่อสนับสนุนกำรก ำกับดูแลควำม  
ปลอดภัยและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ

พันธกิจ



SMART OAP

พัฒนำกฎหมำยให้ทันสมัย โครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เพียงพอ บุคลำกรที่มีคุณภำพ
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แผนที่น ำทำงส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2562 – 2566
Vision : เป็นองค์กรน ำที่มีควำมพร้อมด้ำนกำรก ำกบัดูแล และกำรพัฒนำเครือข่ำยด้ำนนิวเคลียร์และรังสีในกลุม่ประเทศอำเซียน

เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยแก่ประชำชนและสิ่งแวดล้อม

SMART 
OAP

ระยะกลำง 2-3 ปี
2563 - 2564

ระยะสั้น 1 ปี
2562

ระยะยำว 3 - 5 ปี
2564 - 2566

พัฒนาด้าน Safety ให้
สอดคล้องตาม พ.ร.บ.พลังงาน
นิวเคลียร์ฯ และมาตรฐานสากล 

ด าเนินการตามพันธกรณีตาม
พันธกรณีต่างๆ ครบถ้วน

พัฒนาการบริการด้วยระบบ
ดิจิทัล

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
นิวเคลียร์และรังสี

R&D ด้านก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

พัฒนาด้าน Security ร่วมกับ
เครือข่ายความม่ันคงของ
ประเทศและนานาชาติ 

พัฒนาห้องปฏิบัติการเข้าสู่
มาตรฐาน ISO-17025

Regional Training center 
ด้านนิวเคลียร์และรังสี

ระบบเฝ้าระวัง เตรียมพร้อม
ระงับ และฟ้ืนฟูเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสีครบวงจร

เสริมสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยแก่บุคลากรด้าน
นิวเคลียร์และรังสี

การก ากับดูแลเทคโนโลยีแห่ง
อนาคตตามมาตรฐานสากล

ยกระดับมาตรวิทยารังสีสู่ระดับ
ปฐมภูมิ

IAEA Collaborating center 
ด้าน nuclear forensics  

R&D ด้านความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีของภูมิภำค

Technology Provider แก่
ประเทศอาเซียน

องค์กรอัจฉริยะ (SMART OAP)
“โปร่งใส ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย”
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กำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้ประโยชน์จำก
พลังงำนนิวเคลียร์ในประเทศไทย

แผนปฏิบัติกำรของนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ ด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ของประเทศ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

กำรเฝ้ำระวัง และเตรียมควำมพร้อมในกำรระงับ
เหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี ของประเทศ

พันธกรณีระหว่ำงประเทศ ภำยหลังกำรบังคับใช้ 
พ.ร.บ. และข้อตกลงควำมร่วมกับทบวงกำรปรมำณู
ระหว่ำงประเทศ (IAEA)

มำตรวิทยำรังสีเพื่อสนับสนุนโครงสรำ้งพื้นฐำนทำง
คุณภำพของประเทศ( NQI) ด้ำนนิวเคลียร์และรังสี 

1
2
3

9

ภำยใต้กำรบังคับใช้ พรบ. พลังงำนนวิเคลยีร์เพือ่สันติ พ.ศ. 2559

4

ส ำนักงำนปรมำณูเพือ่สันติ (ปส.)

บทบำทของ 
ปส.

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

5



ก ำกบัดแูลควำมปลอดภยัทำงนิวเคลยีรแ์ละรงัสี

ใบอนุญำตเกี่ยวกับเครื่องก ำเนิดรังสี 

ด้ำนอุตสำหกรรม ด้ำนศึกษำวิจัย

ด้ำนรักษำควำมปลอดภัย

2. ใบอนุญำตผลติ มไีวใ้นครอบครอง 

หรอืใชเ้คร ือ่งก ำเนิดรงัสี

1. ใบอนุญำตเกีย่วกบัวสัดนิุวเคลยีรแ์ละวสัดุ

พลอยได ้ทัง้กำรครอบครอง น ำเขำ้ และส่งออก

ใบอนุญำตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้

ด้ำนอุตสำหกรรม ด้ำนศึกษำวิจัย 

ด้ำนอื่นๆ

กำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้ประโยชน์จำก
พลังงำนนิวเคลียร์ในประเทศไทย



งำนตรวจสอบทำงนิวเคลยีรแ์ละรงัสี

ด ำเนินกำรด้ำนกำรพิทักษ์ควำม
ปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์ และกำร

ไม่แพร่ขยำยอำวุธนิวเคลียร์

ตรวจสอบและประเมินกำรด ำเนินงำนด้ำนควำม
ปลอดภัยและควำมมั่นคงปลอดภัยของสถำน

ประกอบกำรทำงนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือให้ควำมเห็น
ประกอบกำรอนุญำตทำงนิวเคลียร์และรังสี

ตรวจติดตำมกำรด ำเนินกำรของสถำน
ประกอบกำรทำงนิวเคลียร์และรังสี เพื่อให้กำร
ด ำเนินกำรเป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ

มำตรฐำนและแนวทำงปฏิบัติ 
รวมทั้งเงื่อนไขในใบอนุญำต

ก ำกบัดแูลควำมปลอดภยัทำงนิวเคลยีรแ์ละรงัสี



งำนตรวจสอบทำงนิวเคลยีรแ์ละรงัสี
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นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์
ของประเทศ (พ.ศ. 2560 – 2569)

นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำด้ำนพลงังำนนวิเคลียร์

ของประเทศ (พ.ศ. 2560 – 2569)
Timeline

รัฐบำล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี ได้ให้ควำมเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 14 มีนำคม พ.ศ. 2560

1

จัดท ำแผนปฏิบัติกำรภำยใต้
ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภำครัฐและเอกชน

2

ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ใน 4 ภูมิภำค ร่วมกับหน่วยงำน
ต่ำงๆ ในระดับภูมิภำค

3

ประโยชน์ เป็นเครื่องมือที่ส ำคัญในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำด้ำนนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ สนับสนุนให้เกิดกำร
เจริญเติบโต ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจและสังคม อย่ำงมั่นคง ปลอดภัย สอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกล

แผนปฏิบัติกำรของนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)



แผนท่ีสถำนีเฝ้ำระวังภัยทำงรังสีของประเทศสถำนีเฝ้ำระวังภัยทำง
อำกำศ 17 สถำนี
1. กรุงเทพฯ
2. เชียงใหม่
3. สงขลำ
4. ขอนแก่น
5. อุบลรำชธำนี
6. ตรำด
7. ระนอง
8. พะเยำ
9. ตำก
10. กำญจนบุรี
11. สกลนคร
12. ระยอง
13. เชียงรำย
14. หนองคำย
15. ภูเก็ต
16. เพชรบุรี
17. บุรีรัมย์

สถำนีเฝ้ำระวังภัย
ทำงน้ ำ 5 สถำนี
1. ระยอง
2. ภูเก็ต
3. สงขลำ
4. ระนอง 
5. ชุมพร

ด ำเนินกำรเฝ้ำระวังภัยตลอด 24 ชั่วโมง

สถำนีเฝ้ำตรวจควำมสั่นสะเทือนของพิภพ (จ.เชียงใหม่) 
และ สถำนีเฝ้ำตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (จ.นครปฐม) ซึ่ง
ได้รับกำรสนับสนุนจำก CTBTO

14

กำรเฝ้ำระวังและเตรียมควำมพร้อมฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี



ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ (ปส.)

รถระงับ
เหตุฉุกเฉิน
ทำงรังสี



ดำ้นกำรตำ่งประเทศ4
ประเทศไทยเป็นสมำชิก ของทบวงกำรพลังงำนปรมำณูระหว่ำงประเทศ 
(International Atomic Energy Agency : IAEA)  ล ำดับท่ี 58 ของโลก ปัจจุบันมี
ประทศสมำชิก 169 ประเทศ 



โครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้นมำตรวทิยำรงัสี

- ปัจจุบัน ปส. อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงอำคำรมำตรวิทยำรังสี ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ถึง 2562 ใช้งบประมำณทั้งสิ้น 
518.0000 ล้ำนบำท

- อำคำรปฏิบัติกำรด้ำนนิวเคลียร์และรังสี เป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญในกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนมำตรวิทยำรังสีและ
สำรกัมมันตรังสขีองประเทศ พัฒนำระบบมำตรฐำนกำรวัดปริมำณรังสีและสำรกัมมันตรังสีให้ได้มำตรฐำนสำกล 
วิจัยและพัฒนำกำรสอบเทียบเครื่องมือวัดทำงรังสีเป็นมำตรฐำนอ้ำงอิงของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำง
มำตรวิทยำทำงรังสีและเป็นผู้น ำด้ำนกำรทดสอบ สอบเทียบ เครื่องมือตรวจวัดทำงรังสีในภูมิภำคอำเซียน
ซึ่งมีควำมส ำคัญต่อผู้ปฏิบัติงำนและสถำนประกอบกำร ทั้งด้ำนกำรแพทย์ อุตสำหกรรม และกำรวิจัยทำงรังสี
ทั่วประเทศ

ควำมส ำคญัของอำคำรปฏบิตักิำรดำ้นนิวเคลยีรแ์ละรงัสี

กำรด ำเนินงำน.



สถานที่ตั้งศูนยป์รมาณูเพื่อสันติประจ าภูมภิาค

16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ศูนย์ปรมำณูเพ่ือสันติประจ ำภูมิภำค 
ส่วนกลำง (กรุงเทพมหำนคร)

อาคาร B2 ชั้น 2 อุทยานวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค 
ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค 
ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)

ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ 

(อาคาร 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ห้อง NESP-208 ชั้น 2 อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(จังหวัดขอนแก่น)

ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค 
ภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง)

ชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดระยอง (มุขหลัง) 

ศูนย์ปรมำณูเพื่อสันติประจ ำภูมิภำค (ศปส.)



- สร้ำงควำมตระหนักในกำรใช้ประโยชน์
จำกพลังงำนนิวเคลียรแ์ละรังสี อย่ำง
ปลอดภัยต่อประชำชนในพ้ืนที่ 
- สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและพัฒนำ
ศักยภำพให้มีทักษะควำมสำมำรถในกำร
ป้องกันและระงับเหตุ

บริหำรจัดกำรก ำกับดูแลกำรใช้ประโยชน์
จำกพลังงำนนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 
(พรบ.พลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 
2559) แบบ One Stop Service

ประชำสัมพันธ์บทบำทภำรกจิของ ปส. 
แก่ผู้ประกอบกำรและประชำชนในพื้นที่ 
สนับสนุนกำรมีสว่นร่วมของภำค
ประชำชน

วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้ง ศปส.

ศูนย์ปรมำณูเพื่อสันติประจ ำภูมิภำค (ศปส.)



ส ำนกังำนปรมำณเูพ่ือสนัติ

โครงสร้างศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติ

นางสาวสิริวรรณ เรืองรอง
หัวหน้าศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค

นางสาวกุลนงค์ เตชะสุริยวรกุล
นวค.ปก.

ศปส. ส่วนกลาง ศปส. ภาคตะวันออกศปส. ภาคเหนือ ศปส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาวยุวันดา สุดสม 
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอังขณา ตาพรม
จนท.บริหารและประสานงานทั่วไป

นางมัลลิกา วงศ์รัตนธรรม
นจก.งานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาววิลาสินี พริม้พราย
จนท.บริหารงานทั่วไป

นายวิทยา ไชยอ ามาตย์
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายพัฒนวิทย์ ซ่อนบุญ
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววราภรณ์ วิชาชัย
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายเกษม ดีศรี
นายช่างไฟฟ้าช านาญการ

นายพิศิษฎ์ สุวรรณ์ดวง
จนท.บริหารงานและประสานงานทั่วไป

นางศรีสวรรค์ สมคิด
นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน

นายธีระพงษ์  สีทอง
จนท.บริหารและประสานงานทั่วไป

ศปส. ภาคใต้

นางสาวสราญรัตน์ พิทักษ์ปฐมพงศ์
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวปิยวรรณ กิตติประโยค
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

นำงสำวโมรีพัฐฐ์ ล ำเจียกเทศ
นักฟิสิกส์ช ำนำญกำรพิเศษ



กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ

ภำรกิจ: กำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงรังสจีำกกำรใช้พลงังำนปรมำณู

OAP Mobile Unit
โครงกำรให้ค ำปรึกษำและรับค ำขออนุญำตด้ำนนิวเคลียร์และรังสี 

กำรเข้ำร่วมตรวจสอบสถำนปฏิบัติกำรทำงรงัสีในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
ศูนย์ปรมำณูเพื่อสันติภูมิภำค ร่วมกับกองตรวจสอบทำงนิวเคลียร์และรังสี

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมกรณเีหตุฉุกเฉินทำงรังสี

กำรจัดอบรมให้ควำมรูด้้ำนพลังงำนนิวเคลียร์และรังสี

1.

2.

3.

4.



ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561

OAP Mobile Unit
โครงกำรให้ค ำปรึกษำและรับค ำขออนุญำตด้ำนนิวเคลียร์และรังสี 

1.

ภำคเหนือ ภำคตะวันออก ภำคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4+9=12 หน่วยงำน11 หน่วยงำน
4 หน่วยงำน 3 หน่วยงำน

จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัระยอง จงัหวดัสงขลำ



กำรเข้ำร่วมตรวจสอบสถำนปฏิบัติกำรทำงรงัสีในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
ศูนย์ปรมำณูเพื่อสันติภูมิภำค ร่วมกับกองตรวจสอบทำงนิวเคลียร์และรังสี2.

ประจ ำปีงบประมำณ 2561



โครงกำรเตรียมควำมพร้อมกรณเีหตุฉุกเฉินทำงรังสี3.

กำรตรวจวัดปริมำณรังสีในสิ่งแวดล้อม

กำรปรับเทียบและซ่อมบ ำรุงรักษำสถำนี
เฝ้ำระวังภัยทำงรังสี

กำรเก็บตัวอย่ำงอำหำรสดในส่วนภูมิภำค

เก็บตัวอย่ำงน้ ำฝน และฝุ่นละอองในอำกำศ



การตรวจวดัปรมิาณรงัสแีกมมาในสิง่แวดลอ้ม ในสว่นภูมภิาค

วัตถปุระสงค์

1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ ศปส. กรณีเหตุฉุกเฉินทางรังสี
2. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลปริมาณรังสีพื้นฐานกรณีเหตุฉุกเฉินทางรังสีและสามารถ วิเคราะห์ความเสี่ยงจาก

โอกาสการเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีในพื้นที่โดยรอบสถานประกอบการทางรังสีโดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ
ศปส. ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาค  ใต้ ได้ท าการตรวจวัดปริมาณรังสีแกมมา

ในสิ่งแวดล้อมตามแผนที่ที่ก าหนดจุดไว้ในระยะรัศมี 1, 3 และ 5 กิโลเมตร โดยก าหนดให้สถานที่ตั้ง ศปส. ของแต่ละ

ภูมิภาคเป็นจุดศูนย์กลาง ท าการวัดด้วยเครื่องมือวัดรังสีระดับต่ าเพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลปริมาณรังสี พื้นฐานของจังหวัด

ที่รับผิดชอบซึ่งในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีขึ้นในพื้นที่ข้อมูลดังกล่าวสามารถน ามาใช้ประโยชน์ ในการเปรียบเทียบ

ปริมาณรังสีพื้นฐานได้

ภ า ค เหน อื

ภ า ค ะวัน อ อ กเฉ ยี งเหน อื

ภ า ค ต ะวัน อ อ กภ า คใต้



ศปส. ภูมิภำค

ค่ำมำตรฐำน 0.10 – 0.20 (uSv)/ช่ัวโมง

ค่ำที่ตรวจวัดได้

1 กิโลเมตร 3 กิโลเมตร 5 กิโลเมตร

ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 0.11 - 0.15 0.01 - 0.16 0.09 - 0.16

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จังหวัดขอนแก่น 0.05 - 0.06 0.04 - 0.07 0.01 - 0.06

ภาคใต)้จังหวัดสงขลา 0.08 - 0.17 0.02 - 0.18 0.10 - 0.20

ภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง)

3 กิโลเมตร 5 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร

0.10 –

0.27

0.10 –

0.30

0.09 –

0.20

สรุปผลการตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม (Dose Rate) พบว่า ปริมาณรังสี
บริเวณจุดทีส ารวจอยู่ในเกณฑ์ปกติ และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ดังนี้



กา รบ า รงุรกัษ า ส ถ า น เีฝ า้ ระว งัภ ยั ท า งรงัส ี

ศปส. ส่วนภูมิภาคได้รับมอบหมายให้ด าเนินการตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประจ าสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี และด าเนินการ
ตรวจเช็คปรับเทียบการท างานของสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี ในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นประจ าทุกๆ 2 เดือน ดังน้ี

ภ า ค เหน อื  : สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศประจ าจังหวัด
เชียงใหม่
ณ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ภ า ค ต ะวัน อ อ กเฉ ยี งเหน อื  : สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี
ในอากาศประจ าจังหวัดขอนแก่น ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ภ า ค ต ะวัน อ อ ก : สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศ
ประจ าจังหวัดระยอง ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยองจังหวัด
ระยอง จังหวัดระยอง

ภ า คใต  ้ : สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศประจ าจังหวัด
สงขลา ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา



รา ย งา น ป รมิ า ณ รงัส ปีระจ า ส ปั ด า ห ์

ศปส. ภูมิภำค จัดท ำรำยงำนอัตรำปริมำณรังสีแกมมำในอำกำศ จ ำนวนสถำนี

ภาคเหนือ สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี ในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลาง 7

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

ภาคใต้ สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี ในเขตภาคใต้ 3

ภาคตะวันออก สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี ในเขตภาคตะวันออก 2

วัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำน
1. เพื่อจัดท าข้อมูลอัตราปริมาณรังสีแกมมาในสิ่งแวดล้อม

รวบรวมเป็นข้อมูลเชิงสถิติส าหรับใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานทางรังสี
2. เพื่อน าข้อมูลพื้นฐานทางรังสี น ามาใช้เปรียบเทียบในกรณี

เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี หรือเหตุไม่ปกติทางรังสี ทั้งเหตุที่เกิด
ภายในประเทศและต่างประเทศ



กา รเกบ็ต วั อ ย า่ งอ า ห า รส ด

การด าเนินการเก็บตัวอย่างอาหารสดเพ่ือตรวจวัดสารกัมมันตภาพรังสีใน
สิ่งแวดล้อม โดยเป็นการเฝ้าระวังปริมาณรังสีที่อาจเพิ่มข้ึนในสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทยในพื้นที่ 3 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ภา
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และภาคใต้ จังหวัดสงขลา การซื้อ
ตัวอย่างอาหารนั้นประกอบด้วย เนื้อหมู เนื้อไก่ ปลาทับทิม อย่างละ 5
กิโลกรัม ผักกาดหอม และผักท้องถิ่น อย่างละ 10 กิโลกรัม

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
1. เพื่อเก็บตัวอย่างอาหารสดในส่วนภูมิภาค น ามาตรวจสอบ

ปริมาณกัมมันตภาพรังสีในอาหาร
2. เพื่อเฝ้าระวังปริมาณกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างจาก

สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ



ผลการด าเนินงาน ศปส.ภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 2561

❖ การตรวจสถานปฏิบัติการทางรังสี ปีงบประมาณ 2561

งำนธนำคำรเลือด

โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่

หน่วยรังสีรักษำ และมะเร็ง 

(วัสดุกัมมันตรังสี)

โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่

หน่วยรังสีรักษำ และมะเร็ง

(เคร่ืองก ำเนิดรังส)ี

โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่

1. การก ากบัดูแลความปลอดภยัทางรังสี



ภำควิชำฟิสิกส์และวัสดุ
ศำสตร์

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย

กรมควบคุมโรค 

ศูนย์วัณโรคเชียงใหม่

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด มีสุขโกลด์
ไมนิ่ง

จังหวัดเชียงใหม่

กรมวิชำกำรเกษตร

ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำร
เกษตร

บริษัทไซแอมโทแบคโค

เอกซ์ปอร์ตคอร์ปอเรชั่น
จ ำกัด

❖ การตรวจสถานปฏิบัติการทางรังสี ปีงบประมาณ 2561



❖การให้ค าปรึกษาในการขออนุญาตทางรังสี

คลินิกดบัเบิล้ยู
ออนไลน์

โรงพยำบำล
มะเร็งล ำปำง

บริษัท ไซแอมโท
แบคโค จ ำกดั

โรงพยำบำล
กรุงเทพเชียงใหม่

1.การก ากบัดูแลความปลอดภยัทางรังสี



❖การวดัปริมาณรังสีแกมมาในส่ิงแวดล้อม

2. การเฝ้าระวงัภยัทางรังสี



สัปดาห์วทิยาศาสตร์ 
ม.แม่โจแ้พร่เฉลิมพระเกียรติ

อบรมสร้างความรู้ความ
ตระหนกัดา้นนิวเคลียร์และรังสี

คาราวานวทิยาศาสตร์ 
จ.แม่ฮ่องสอน

คาราวานวทิยาศาสตร์ 
จ.ตาก

3. การเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์


