
ระเบียบวาระการประชุม 
คณะท างานพิจารณาความปลอดภัยของสถานที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒   
วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๓๐ น.  

ณ ห้องประชุม ๑๐๓  ชั้น ๑ อาคาร ๔ ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๓.๑ กฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ 

   ๓.๒ กระบวนการพิจารณาใบอนุญาตใช้ พ้ืนที่เ พ่ือตั้งสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา 

   ๔.๑ การพิจารณารายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 ๔.๑.๑ การพิจารณาความปลอดภัยด้านธรณีวิทยา 

 ๔.๑.๒ การพิจารณาความปลอดภัยด้านน้ าบาดาล 

 ๔.๑.๓ การพิจารณาความปลอดภัยด้านน้ าผิวดิน 

 ๔.๑.๔ การพิจารณาความปลอดภัยด้านโยธา 

 ๔.๑.๕ การพิจารณาความปลอดภัยด้านอุตุนิยมวิทยา 

 ๔.๑.๖ การพิจารณาความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 

 ๔.๑.๗ การพิจารณาด้านการประกันคุณภาพ 

๔.๒ การพิจารณาความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 



ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ จึงมีการปรับเปลี่ยน
ค าสั่งส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ที่ ๒๗/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความปลอดภัยของสถาน
ที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบหน้าที่
ของหน่วยงานภายใน  
 

  



ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความปลอดภัยของ 
สถานที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
........................................................................ 

ผู้มาประชุม   

๑. นางสาวอัจฉรา  วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ            ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววิไลวรรณ  ตันจ้อย รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ   กรรมการ 
๓. นายพงศ์กฤษณ์  ศิริภิรมย์  รักษาการผู้อ านวยการส านักก ากับดูแล   กรรมการ                  
             ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
๔. นางสาวอัคปศร  อัคราช ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ าบาดาล   กรรมการ 
๕. นายปฐมพงศ์  สิรภูริพัฒน์  ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ า กรรมการ 
๖. นายธีระพล  วงษ์ประยูร    ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี  กรรมการ                       
๗. นายปฏิญญา  พรโสภิณ     ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา  กรรมการ 
๘. นายนิเวศน์  ล้ าเลิศลักษณชัย  ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง  กรรมการ 
๙. นางสาวรุ่งอรุณ  ญาติบรรทุง ผู้แทนส านักงานนโยบายและแผน 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
๑๐. นางวราภรณ์  วชัรสุรกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ กรรมการ 
๑๑. นายสมเจตน์  สุดประเสริฐ วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๒. นายภานุพงศ์  พินกฤษ วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นางสาวนิราวรรณ  ปวีณะโยธิน วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม  

๑. นางสาวตวงพร  เอ็งวงษ์ตระกูล วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ                             กรรมการ 
๒. นายวีรชน  ตรีนุสนธิ ์ วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ      ผู้ช่วยเลขานุการและกรรมการ     

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวปานทิพย์  อัมพรรัตน์  วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการ 
๒. นายพีรวุฒิ  บุญสุวรรณ วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ 
๓. นายชลกานต์  เอ่ียมส าอางค์ วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ 



เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ประธานแจ้งที่ให้ที่ประชุมทราบถึงค าสั่งส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติที่แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาความปลอดภัยของสถานที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ และกล่าวขอบคุณกรรมการจาก
หน่วยงานต่าง ๆ จากนั้นคณะกรรมการแนะน าตัว เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก 
  ต่อมา ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มีผลใช้บังคับแล้ว และมีบทก าหนดให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ต้องขออนุญาตสถานที่เพ่ือตั้งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์เป็นขั้นตอนแรกการขออนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ซึ่งรายละเอียดของ
การขออนุญาตสถานที่ตั้งนี้อยู่ในกฎกระทรวงที่อยู่ระหว่างข้ันตอนการร่าง และคาดว่าจะแล้วเสร็จและมีผลใช้
บังคับในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ และ ปส. ต้องเตรียมพร้อมต่อการก ากับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
แห่งใหม่ คือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และท่ีอยู่ในโครงการของ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งยังคงถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาพลังงาน
ปี ๒๕๕๘ โดยในขั้นตอนการอนุญาตสถานที่ตั้ง จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการทั้งหมด
เนื่องจากต้องใช้ความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชา 
  ประธานได้แนะน า รอง ลปส. พงศ์กฤษณ์ ศิริภิรมย์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลการ
พิจารณาสถานที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ของคณะกรรมการคณะนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  ๓.๑ พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ๒๕๕๙  
และกฎหมายล าดับรองท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาตให้ใช้สถานที่ตั้ง 

หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรฐานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ( IAEA) ได้ก าหนดให้การ

ก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ต้องมีการประเมินและวิเคราะห์ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง โดย
เจ้าของโครงการจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลของสถานที่ตั้ง เพ่ือให้ทราบข้อดีและข้อด้อยของสถานที่ตั้ง
และน าข้อมูลของสถานที่ตั้งมาประกอบในการออกแบบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ เพ่ือเสริมข้อดีและลด
ข้อด้อยของสถานที่ตั้ง ซึ่งข้อมูลการวิเคราะห์สถานที่ตั้งดังกล่าว IAEA ได้เผยแพร่เอกสารมาตรฐาน IAEA 
Nuclear Safety Requirement NS-R-3 Rev.1: Site Evaluation for Nuclear Installationได้ก าหนดการ
ประเมินเหตุการณ์และปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่สามารถส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ โดยมีการพิจารณาเป็น ๒ ส่วน คือ  



- ผลกระทบจากเหตุการณ์ภายนอกจากภัยธรรมชาติ (natural external event) 
- ผลกระทบจากเหตุการณ์ภายนอกจากการด าเนินกิจกรรมของมนุษย์ (human-

induced external event) 

 ข้อเท็จจริง 
ดังนั้น ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ ๒๕๕๙ มาตรา ๔๕ ที่กล่าวมาแล้ว

ข้างต้น และในมาตรา ๕๑ ระบุว่า “ในการก่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ผู้ประกอบการทางนิวเคลียร์
ต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์จากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการในการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับอนุญาตพร้อมด้วย
รายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์”  

  การจัดท ารายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ให้
เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนดซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายละเอียดของเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) ผลกระทบจากเหตุการณ์ภายนอกต่อพ้ืนที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
ทั้งในส่วนที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ 

(๒) ลักษณะของพ้ืนที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
(๓) รายงานด้านสิ่งแวดล้อม  
(๔) การกระจายตัวของประชากรบริ เวณโดยรอบพ้ืนที่ ตั้ งสถานประกอบการ 

ทางนิวเคลียร์ 
(๕) เส้นทางการอพยพประชาชนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
(๖) การป้องกันและระงับอันตรายที่อาจเกิดข้ึนแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

 

จึงสรุปได้ว่านอกเหนือจากพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ ๒๕๕๙ แล้วยังมี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องการการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ อีก ๒ 
ฉบับ คือ (ร่าง) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. .... และ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติว่าด้วย การ
จัดท ารายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. .... 
  โดย (ร่าง) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่
เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ได้ก าหนดวิธีการในการพิจารณาอนุญาตสถานที่ตั้ง แบ่งออกเป็น ๕ 
หมวด ดังนี้  

หมวดที่ ๑ การหลักเกณฑ์ และวิธีการขอรับใบอนุญาต 
หมวดที่ ๒ เงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต 
หมวดที่ ๓ การรับฟังความเห็นของประชาชน 
หมวดที่ ๔ เงื่อนไขในการออกใบอนุญาต 
หมวดที่ ๕ การต่ออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  

และ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติว่าด้วย การจัดท ารายงาน
วิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. .... แบ่งออกเป็น ๗ หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ ๑ บทน า 



หมวดที่ ๒ ลักษณะทั่วไปของพ้ืนที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
หมวดที่ ๓ ลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
หมวดที่ ๔ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
หมวดที่ ๕ แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
หมวดที่ ๖ การประกันคุณภาพ 
หมวดที่ ๗ เอกสารอ้างอิง 

อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ ๒๕๕๙ มาตรา ๕๒ ระบุว่า ในการ
พิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ให้ส านักงานจัดให้มีการรับฟัง
ความเห็นของประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ตั้ง เพ่ือประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต  ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ข้อพิจารณา 
  ที่ประชุมรับทราบ 

 ๓.๒  กระบวนการพิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

หลักการและเหตุผล 
ในการพิจารณาอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ตั้งดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ขอรับใบอนุญาต

ได้มีการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม
ของมนุษย์ เป็นไปตามหลักวิชาการและสอดคล้องตามมาตรการความปลอดภัยที่กฎหมายก าหนดไว้ ในการนี้ 
ปส. จึงได้ก าหนดกระบวนการพิจารณาอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ดังมี
รายละเอียดตามรูปที่ ๑  

นอกจากนี้ (ร่าง) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตให้
ใช้พื้นที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ได้ก าหนดวิธีการในการพิจารณาอนุญาตสถานที่ตั้ง ข้อ ๒๔ ได้
ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตไว้ไม่เกินสองปี นับแต่วันที่ได้รับค าขอรับ
ใบอนุญาตและเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

ข้อพิจารณา 

ที่ประชุมรับทราบ 

  



รูปที่ ๑ กระบวนการพิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องเพื่อพิจารณา                     

๔.๑  การวิเคราะห์ผลกระทบจากเหตุการณ์ภายนอกจากภัยธรรมชาติ 
หลักการและเหตุผล 

  การพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ภายนอกจากภัยธรรมชาติสถานที่ตั้งดังกล่าว
จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลทางด้านธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากต้อง
ค านึงถึงอันตรายและปัจจัยเสี่ยงจากหลายด้านที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แต่
เนื่องด้วย ปส. ยังคงขาดข้อมูลในการประเมินสถานที่ตั้ง 

ข้อเท็จจริง 
ฝ่ายเลขานุการ ได้พิจารณาหัวข้อด้านการวิเคราะห์ความเหมาะสมของสถานที่ตั้งสถาน

ประกอบการทางนิวเคลียร์อ้างอิงมาตรฐานสากลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามตารางที่ ๑   
 

ตารางที่ ๑ แสดงหัวข้อด้านความปลอดภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หัวข้อด้านความปลอดภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่ท่ีประชุมขอเพิ่มเติม 

แ ผ่ น ดิ น ไ ห ว แ ล ะ ร อย เ ลื่ อ น 
(Earthquake and surface 
faulting) 

- กรมทรัพยากรธรณี 
- กรมโยธาธิการและผังเมือง 

- กรมอุตุนิยมวิทยา 
- ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า  เ ช่ น 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

อั น ต ร า ย ด้ า น ธ ร ณี เ ท ค นิ ค
(Geotechnical hazards) 

- กรมทรัพยากรธรณี 
- กรมโยธาธิการและผังเมือง 

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

เหตุการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยา 
(Meteorological event) 

- กรมอุตุนิยมวิทยา - กรมฝนหลวง 

อุทกภัย (Flooding) - กรมอุตุนิยมวิทยา 
- กรมทรัพยากรน้ า 

- กรมชลประทาน 

เหตุการณ์ภายนอกจากมนุษย์ 
(External human induced 
event) 

- กรมโยธาธิการและผังเมือง 
- ส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- หน่วยงานที่เป็นผู้อนุญาต เช่น
กรมโรงงาน กรมธุรกิจพลังงาน 

การแพร่กระจายทางอากาศ 
(Atmospheric dispersion) 

- กรมอุตุนิยมวิทยา - กรมควบคุมมลพิษ 
- GISTDA 

การแพร่กระจายทางน้ าผิวดิน 
(Dispersion through surface 
water) 

- กรมทรัพยากรน้ า - กรมชลประทาน 
- กรมควบคุมมลพิษ 
- สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า

และการเกษตร 
การแพร่กระจายทางน้ าใต้ดิน 
(Dispersion through 
underground water) 

- กรมทรัพยากรน้ าบาดาล - ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า  เ ช่ น 
จุ ฬ า ล งก รณ์ มห า วิ ท ย า ลั ย 



หัวข้อด้านความปลอดภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่ท่ีประชุมขอเพิ่มเติม 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

การกระจายตัวของประชากร 
(Population distribution) 

- ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

- ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
- กระทรวงมหาดไทย 

การใช้ประโยชน์จากที่ดินและ
แหล่งน้ าโดยรอบบริเวณสถาน
ที่ตั้ง (Uses of land and water 
in the region) 

- กรมทรัพยากรน้ า 
- กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
- ส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

- ส านักงานปฏิรูปที่ดิน 
- ส านักงานจัดรูปที่ดิน 
- กรมพัฒนาที่ดิน 
- กรมชลประทาน 
- สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า

และการเกษตร 
ปริมาณกัมมันตภาพรังสีพ้ืนหลัง 
(Background radioactivity) 

- ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

- ปส. และ สทน. 

การพิจารณาของที่ประชุม 

  ที่ประชุมพิจารณา รายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามตารางที่ ๑ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ 
โดยผู้แทนจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงว่าทางส านักงานไม่มี
ข้อมูลโดยตรง เนื่องจากเป็นผู้พิจารณา และที่ประชุมได้เสนอชื่อหน่วยงานเพ่ิมเติมเพ่ือให้ครบถ้วนทุกสาขาที่
ต้องการ ดังมีรายชื่อปรากฏในตารางที่ ๑ ซึ่ง ฝ่ายเลขานุการจะเก็บไว้เป็นแหล่งข้อมูลเมื่อต้องพิจารณาความ
เหมาะสมของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์จริง 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมเห็นชอบกับหัวข้อด้านความปลอดภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่มีการแก้ไข
และเพ่ิมเติม 
 

๔.๒  การพิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
 

หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย สาขาวิชาฟิสิกส์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
ได้ด าเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ใน
การวิจัยและใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เป็นเครื่องก าเนิดนิวตรอนขนาด ๔๕ กิโลวัตต์ แบบ Pool type tank 
ใช้ยูเรเนียมไดออกไซด์เป็นเชื้อเพลิง และมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๑๑ ถนนมหาวิทยาลัย ต าบลสุรนารี อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณของมหาวิทยาลัย ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จ าเป็นต้องยื่นรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งให้ ปส. พิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือ
ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ และทาง ปส. จะมีการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลในครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 
๒๕๖๐ นี้ 



อีกทั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) มีโครงการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู
วิจัยเครื่องใหม่ ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ หากอนุมัติโครงการก็จะเป็นอีกโครงการหนึ่งที่
ต้องผ่านคณะกรรมการนี้ 

การด าเนินการ 
  ดังนั้น ปส. ต้องประเมินความเหมาะสมของสถานที่ตั้งฯ ดังกล่าวกล่าวมาแล้วข้างต้น แต่
เนื่องด้วย ปส. ยังคงขาดข้อมูลและประสบการณ์ในการประเมินสถานที่ตั้ง จึงจ าเป็นต้องขอความร่วมมือทาง
วิชาการทั้งด้านข้อมูลของสถานที่ตั้ง เกณฑ์ความปลอดภัย พร้อมด้วยความเชี่ยวชาญในการวิธีการวิเคราะห์
ประเมินความเหมาะสมของสถานที่ตั้งดังกล่าว ดังนี้  

ตารางที่ ๒  แสดงข้อมูลทางเทคนิคและความร่วมมือในแต่ละสาขาที่ต้องการจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ความร่วมมือที่ต้องการจากกรมทรัพยากรธรณี 

ด้านข้อมูล 

- แผนที่ทางธรณีวิทยาของจังหวัดนครราชสีมา 
- ภาพถ่ ายทางดาว เที ยมที่ แสดงลั กษณะทาง

ธรณีวิทยาโดยรอบบริเวณสถานที่ตั้ง 
- ข้อมูลสถิติแผ่นดินไหวย้อนหลัง 
- ลักษณะทางธรณีวิทยาของพ้ืนที่เป้าหมาย เช่น

โครงสร้างทางธรณีวิทยาของพ้ืนที่ ลักษณะของผิว
ดิน ล าดับชั้นหิน (Stratigraphic) กายภาพของชั้น
หิน (Lithologic) การอ่อนตัวของดินเนื่องจาก
ของเหลวในดิน (Soil Liquefaction) ตลอดจน
เสถียรภาพของลาดดิน (Slope Instability) และ
รอยเลื่อนทางธรณีวิทยา(Fault) 

ด้านความเชี่ยวชาญในการประเมินความปลอดภัย 

- ประเมินความเสี่ยงในการเกิดแผ่นดินไหวและ
ขนาดของแผ่นดินไหวสูงสุดจากข้อมูลทาง
ธรณีวิทยา 

- ประเมินลักษณะชั้นดิน 
- ประเมินความปลอดภัยจากเหตุการณ์ทาง

ธรณีวิทยาอ่ืน ๆ เช่น ดินถล่ม การเกิดดินเหลว 
การยุบตัวของพ้ืนดิน  

 

ความร่วมมือที่ต้องการจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ด้านข้อมูล 

- ระเบียบและข้อก าหนดของกรมโยธาธิการฯ ในการ
สร้างอาคารให้ทนต่อเหตุแผ่นดินไหวและเหตุการณ์
ภายนอกอ่ืน ๆ เช่น การพุ่งชนของอากาศยาน 

- มาตรฐานความแข็งแรงของสิ่งปลูกสร้าง การแบ่ง
โซนนิ่ง การพัฒนาพื้นท่ีในอนาคต 

ด้านความเชี่ยวชาญในการประเมินความปลอดภัย 

- ป ร ะ เ มิ น ค ง ท น ข อ ง อ า ค า ร ต่ อ ก า ร เ กิ ด
แผ่นดินไหว 

- พิจารณาการขุดส ารวจในบริเวณก่อสร้างว่า
เพียงพอและประเมินความปลอดภัยจากข้อมูล
ที่ได้จากการขุดส ารวจ 

 

ความร่วมมือที่ต้องการจากกรมอุตุนิยมวิทยา 



ด้านข้อมูล 

- สถิติข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา เช่น ปริมาณน้ าฝน 
ความเร็วลม อุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุดสภาพลมฟ้า
อากาศของพ้ืนที่เป้าหมาย 

- คุณสมบัติของท าเลที่ตั้งทางอุตุนิยมวิทยาเช่น  
ความ เร็ ว และทิศทางลม (Wind Speed and 
Direction) อุ ณ ห ภู มิ ข อ ง อ า ก า ศ  ( Ambient 
Temperature) ความชื้นในอากาศ (Atmospheric 
Moisture) ค ว า ม ก ด อ า ก า ศ  ป ริ ม า ณ น้ า ฝ น 
(Precipitation) แนวร่องมรสุมฟ้าผ่า (Lightning) 
การเกิดไต้ฝุ่ น  (Typhoon) และพายุ โซนร้ อน 
(Tropical Strom)  

- เหตุการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยาที่รุนแรงที่เคยเกิดหรือ
อาจเกิดข้ึนในพื้นท่ี เช่น ลมพายุ 

ด้านความเชี่ยวชาญในการประเมินความปลอดภัย 

- ประเมินความปลอดภัยจากเหตุการณ์ภายนอก
ด้านอุตุนิยมวิทยา 

- ประ เมิ นด้ านการแพร่ ก ระจายของสาร
กัมมันตรังสีในกรณีอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ 

 

ความร่วมมือที่ต้องการจากกรมทรัพยากรน้ า 

ด้านข้อมูล 

- ข้อมูลด้านแหล่งน้ าและทางน้ าทั้งทางธรรมชาติและ
ที่สร้างขึ้นโดยรอบบริเวณ รวมถึงระดับน้ าสูงสุด
และต่ าสุด 

- ข้อมูลการเกิดอุทกภัยในบริเวณ 

ด้านความเชี่ยวชาญในการประเมินความปลอดภัย 

- ประเมินความเสี่ยงของการเกิดอุทกภัยใน
บริเวณสถานที่ตั้งจากภัยธรรมชาติและการ
พังทลายของแหล่งเก็บน้ าที่สร้างขึ้น 

 

ความร่วมมือที่ต้องการจากกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

ด้านข้อมูล 

- ข้อมูลด้านแหล่งน้ าและน้ าใต้ดินและการใช้น้ า
บาดาลโดยรอบบริเวณ 

- ข้อมูลการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ าใต้ดิน ผลการ
ส ารวจแหล่งน้ าใต้ดิน ทิศทางการไหลของน้ า อัตรา
การซึมผ่านดินของน้ าการเปลี่ยนแปลงระดับของ
แหล่งน้ า กายภาพและองค์ประกอบทางเคมีของ
แหล่งน้ าใต้ดิน  

ด้านความเชี่ยวชาญในการประเมินความปลอดภัย 

- แหล่ งน้ า ใต้ ดิ น  (Ground Water) ใน พ้ืนที่
เป้าหมาย การเชื่อมต่อกันระหว่างแหล่งน้ าใต้
ดินกับแหล่งน้ าบนผิวดิน 

- ประเมินการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสี
ผ่านชั้นดินสู่น้ าใต้ดิน 

- ผลการประเมินอัตราการไหลของน้ า 
 

ความร่วมมือที่ต้องการจากส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้านข้อมูล ด้านความเชี่ยวชาญในการประเมินความปลอดภัย 



- ข้ อก าหนดด้ า นการประ เ มิ น ผลกร ะทบ ต่ อ
สิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลการเกษตร ปศุสัตว์ ธุรกิจ ที่อยู่อาศัย และ
การใช้พื้นท่ีเพ่ือกิจกรรมอื่น 

- นิ เ วศวิทยาของทั้ ง พืชและสั ตว์ ใ น พ้ืนที่ เ ป้ า
หมายความเช่นความหนาแน่น แหล่งที่อยู่อาศัย 
การอพยพย้ายถิ่น ตลอดจนข้อมูลพืชและสัตว์ที่ใกล้
สูญพันธุ์ 

- ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ที่อาจเกิดขึ้นต่อ
ประชาชนโดยรอบบริเวณ 

- การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

 

การพิจารณาของที่ประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณาตารางที่ ๒ และให้ความเห็นเพ่ิมเติมดังนี้ 

๑. ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณีและผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยาให้ความเห็นว่าข้อมูลสถิติแผ่นดินไหว
ย้อนหลัง เป็นข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งมีข้อมูลย้อนหลังไปถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๒. ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองชี้แจงว่ายังไม่มีระเบียบหรือข้อก าหนดด้านโยธาส าหรับสถาน
ประกอบการในลักษณะเช่นเดียวกับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ จึงอาจใช้มาตรฐานของ
ต่างประเทศ 

๓. ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ าให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าหน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัย 
ได้แก่กรมชลประทาน หรือศูนย์เมขลาภายใต้กรมทรัพยากรน้ า 

๔. ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ าบาดาลชี้แจงว่ากรมทรัพยากรน้ าบาดาลมีข้อมูลในเบื้องต้นด้านแผนที่น้ า 
ปริมาณและระดับน้ าใต้ดิน อัตราการซึม แต่ไม่ได้ท าแบบจ าลองการไหลของน้ าใต้ดิน ต้องให้ผู้
ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดท า 

๕. ผู้แทนส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงว่าไม่มีข้อมูล แต่
สนับสนุนได้ในเรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ประธานสรุปว่าการประชุมในครั้งนี้ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้น 
และจะได้ประสานงานกันต่อไปในอนาคตเม่ือต้องมีการพิจารณาสถานที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

มติที่ประชุม 

  ที่ประชุมเห็นชอบกับความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ด้านข้อมูลและด้านการประเมิน
ตามที่ได้เสนอแก้ไขและเพ่ิมเติม ซึ่งฝ่ายเลขานุการจะประสานงานในแต่ละหัวข้อของการพิจารณาความ
ปลอดภัยของสถานที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืนๆ    



ปส. จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Workshop on the Site Evaluation Report for a 
Research Reactor in Thailand ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๘ กันยายน ๒๕๖๐ และขอเชิญให้หน่วยงานส่งผู้แทนเข้า
ร่วมประชุม เพราะเป็นเรื่องการประเมินความเหมาะสมของสถานที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 
  
 

                                                                                      
    นางสาวนิราวรรณ ปวีณะโยธิน 

  วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการ 
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

            ผู้จดบันทึกการประชุม    

                                                     นายภานุพงศ์ พินกฤษ  
                                                            วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ 
                                                                         กรรมการและเลขานุการ   

                                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
   
  



ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  ๓.๑ กฎหมายล าดับรองท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาตให้ใช้สถานที่ตั้ง 

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๕๑ ก าหนดให้มีกฎหมายที่
เกี่ยวข้องการการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ในล าดับรอง ๒ 
ฉบับ คือ  

๑. (ร่าง) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตให้ใช้
พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. .... ซึ่งปัจจุบันอยูระหว่างขั้นตอนการพิจารณาโดย
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒. ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  ว่าด้วย การจัดท ารายงาน
วิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

  ๓.๒  กระบวนการพิจารณาใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดยศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึด
นิวตรอน (Boron Neutron Capture Therapy: BNCT) ส่งค าขอรับใบอนุญาตให้ ใช้ พ้ืนที่ เ พ่ือตั้งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ก าเนิด
นิวตรอนขนาดเล็กมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT MNSR) ซึ่งเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ส าหรับรังสี
รักษาและศึกษาวิจัย ขนาด ๔๕ กิโลวัตต์ ทั้งนี้ มทส. ได้ส่งรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งมา
พร้อมกับค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต 
  ในการพิจารณาอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์นี้ เมื่อผ่านการ
พิจารณาทางเทคนิคที่ เกี่ยวข้องความปลอดภัยตามระเบียบวาระที่  ๔ แล้ว ปส. จะน าเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการก ากับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ เพ่ือพิจารณา และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ เพ่ือให้เลขาธิการออกใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ต่อไป 
  และหากที่ประชุม มีมติตามระเบียบวาระที่ ๔.๒ ว่าพ้ืนที่ตั้งนี้มีความเหมาะสม ปส. จะ
ด าเนินการตามขั้นตอนในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตาม (ร่าง) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. .... คือ การ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเป็นระยะเวลา ๙๐ วันก่อนวันที่รับฟังความคิดเห็น และจัดการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบในรัศมี ๔๐๐ เมตรจากเครื่องปฏิกรณ์ ซึ่งเป็นระยะทางตามที่
ก าหนดใน (ร่าง) กฎกระทรวง ฯ ซึ่งวันที่จัดรับฟังความคิดเห็น คือวันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 



ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา 

  ๔.๑  การพิจารณารายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
วิจัยท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ ว่าด้วย การจัดท ารายงานวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดให้รายงานต้องประกอบด้วย ๖ 
บท คือ 

(๑) บทน า ประกอบด้วยข้อมูลโดยทั่วไป วัตถุประสงค์โครงการ ข้อมูลของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ แบบของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และมาตรฐานที่ใช้
ในการออกแบบ 

(๒) ลักษณะทั่วไปของพ้ืนที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ เพ่ืออธิบายว่าการตั้งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ในต าแหน่งนี้ อาจส่งผลกระทบรุนแรงระดับใดต่อบริเวณ
โดยรอบ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลการแบ่งเขตพ้ืนที่โดยรอบ ข้อมูลสถานที่ส าคัญที่ตั้งอยู่
รอบบริเวณ การประเมินปริมาณวัสดุกัมมันตรังสีที่อาจปลดปล่อยออกมาจากสถาน
ประกอบการทั้งในกรณีปกติและอุบัติเหตุ ข้อมูลระบบสาธารณูปโภค พร้อมทั้งแสดง
แผนที่ที่ความละเอียดต่าง ๆ 

(๓) ลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ เพ่ืออธิบายว่าเหตุการณ์จาก
ภายนอกอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
อย่างไร เพ่ือให้น าผลการประเมินนี้ไปใช้ในขั้นตอนของการออกแบบสถานประกอบการ 
โดยในบทนี้ต้องมีข้อมูลผลกระทบจากเหตุการณ์ภายนอกที่เกิดจากธรรมชาติ คือ 
แผ่นดินไหวและธรณีวิทยา อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา และเหตุการณ์ภายนอกที่เกิดจาก
มนุษย์ 

(๔) รายงานด้านสิ่ งแวดล้อมและการกระจายตัวของประชากร  เ พ่ืออธิบายว่าการ
แพร่กระจายของวัสดุกัมมันตรังสีจากสถานประกอบการเข้าสู่สิ่งแวดล้อมทางน้ าและ
อากาศ และลักษณะการกระจายตัวของประชากร 

(๕) แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เพ่ืออธิบายถึงแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน และเส้นทาง
อพยพ 

(๖) การประกันคุณภาพ เพ่ืออธิบายถึงระบบการประกันคุณภาพในการคัดเลือกและประเมิน
ความปลอดภัยของสถานที่ตั้งสถานประกอบการ โดยต้องมีแผนผังองค์กร ขั้นตอน
วิธีการปฏิบัติงาน ระบบการจัดเก็บเอกสาร และวิธีการควบคุมเอกสาร 

  ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการด าเนินการพิจารณารายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้ง ฯ แล้ว 
โดยไดห้ารือกับผู้เชี่ยวชาญจาก กรมทรัพยากรน้ า กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กรมทรัพยากรธรณี และกรมโยธาธิ
การและผังเมือง ซึ่งสรุปผลการพิจารณาในแต่ละด้านได้ดังนี้ 



  ๔.๑.๑ การพิจารณาความปลอดภัยด้านธรณีวิทยา 

ข้อก าหนด 

  ในรายงานต้องอธิบายถึงลักษณะทางธรณีวิทยาทั่วไป ขนาดแผ่นดินไหวสูงสุด ความเสี่ยงใน
การเกิดแผ่นดินไหวในอนาคตและคาบอุบัติซ้ า และค่าความสั่นไหวของพ้ืนผิว (vibratory ground motion) 

สิ่งที่ปรากฏในรายงาน 

- ข้อมูลรอยเลื่อนในประเทศไทย และรอยเลื่อนที่ใกล้ที่สุดคือรอยเลื่อนล าตะคอง ซึ่งอยู่
ห่างจากบริเวณพ้ืนที่ตั้ง ๙๐ กิโลเมตร 

- แผนที่ แสดงค่ า  Peak Ground Acceleration (PGA) ซึ่ ง แสดง ให้ เห็ นว่ าจั งหวั ด
นครราชสีมาอยู่ในเขตที่มีความเสี่ยงต่ าในการเกิดแผ่นดินไหวขนาดรุนแรง โดยค่า PGA 
ที่มีโอกาสเกิดขึ้น ร้อยละ ๒ ใน ๕๐ ปี มีค่าไม่เกิน ๐.๐๕g 

ผลการพิจารณา 

  บริเวณพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นบริเวณที่มีค่าความเสี่ยงต่ าในการเกิดแผ่นดินไหวขนาด
รุนแรง และรอยเลื่อนล าตะคองไม่ใช่รอยเลื่อนมีพลัง แต่เป็นรอยเลื่อนที่อาจจะมีพลัง จึงประเมินได้ว่าพ้ืนที่ตั้ง
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์มีความปลอดภัยต่อแผ่นดินไหว 

  อย่างไรก็ตาม ในบริเวณพ้ืนที่ตั้งมีลักษณะทางธรณีวิทยาอ่ืนที่อาจก่อให้เกิดอันตราย คือมี
ลักษณะใต้ดินเป็นชั้นเกลือหิน ซึ่งการท าเหมืองเกลือโดยรอบบริเวณอาจท าให้เกิดหลุมยุบ จึงเสนอให้ มทส. 
ท าการส ารวจด้วยวิธีการทางธรณีฟิสิกส์เพ่ิมเติมในรัศมี ๑ กิโลเมตร โดยจัดท าแนวส ารวจ ๒ แนวตั้งฉากกัน 
และขุดหลุมส ารวจทุกระยะ ๓ - ๔ เมตร เพ่ือส ารวจหาชั้นเกลือหินรอบบริเวณ และให้ส ารวจเก็บข้อมูลเหมือง
เกลือในรัศมี ๕ กิโลเมตรที่มีข้อมูลวิธีการและปริมาณการผลิตเกลือเพ่ือให้สามารถประเมินความเสี่ยงในการ
เกิดหลุมยุบในบริเวณพ้ืนที่ตั้งได ้

            
            
             

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  ๔.๑.๒ การพิจารณาความปลอดภัยด้านน้ าบาดาล  

ข้อก าหนด 

  ในรายงานต้องอธิบายถึงข้อมูลลักษณะทางอุทกวิทยาของแหล่งน้ าใต้ดินในพ้ืนที่ตั้ง ที่มี
รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะการเกิดของแหล่งน้ าใต้ดิน การเชื่อมต่อกันระหว่างแหล่งน้ าใต้ดินกับแหล่งน้ าบน
ผิวดิน การใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ าใต้ดิน ผลการส ารวจแหล่งน้ าใต้ดิน ผลการประเมินอัตราการไหลของน้ า 
ทิศทางการไหลของน้ า อัตราการซึมผ่านดินของน้ า ตลอดจนการเก็บข้อมูลและตัวอย่างพร้อมทั้งวิเคราะห์



คุณลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมี และแบบจ าลองส าหรับการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ
แหล่งน้ าใต้ดิน 

สิ่งที่ปรากฏในรายงาน 

- แผนที่อุทกธรณีวิทยา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงชั้นหินให้น้ าในบริเวณมหาวิทยาลัยและพ้ืนที่
โดยรอบ 

- ข้อมูลหลุมเจาะส ารวจน้ าบาดาล จ านวน ๓ หลุมในบริเวณฟาร์มมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ห่าง
จากพ้ืนที่ตั้งเป็นระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร 

- แผนที่แสดงระดับความลึกจากผิวดินถึงชั้นหินที่มีค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ า 
- จ านวนบ่อบาดาลในรัศมีประมาณ ๓ กิโลเมตรรอบพ้ืนที่ตั้ง 

ผลการพิจารณา 

  เนื่องจากบริเวณมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งน้ าบาดาลที่มีการน าไปใช้ผลิตน้ าและ
เครื่องดื่มส าหรับการบริโภค จึงจ าเป็นต้องมีข้อมูลเพียงพอส าหรับประเมินอัตราการซึมของวัสดุกัมมันตรังสี 
และผลกระทบต่อน้ าบาดาล โดยเสนอให้ มทส. ส่งข้อมูลเพิ่มเติมคือ 

- ทิศทางการไหลของน้ าบาดาล  ซึ่งหาได้จากการเจาะส ารวจวัดระดับน้ าบาดาลรอบ
บริเวณ และหาค่าเฮด (ระดับความสูงพ้ืนดิน - ระดับน้ า) และน ามาจัดท าเป็นแผนที่ 
contour ของระดับน้ าบาดาล เพ่ือแสดงทิศทางการไหล  

- ค่าความสามารถของการซึม หรือ ค่า k (hydraulic conductivity) ของตะกอนและหิน
แข็งที่แสดงในแผนที่อุทกธรณีวิทยา เพ่ือให้สามารถคิดค านวณการแพร่กระจายของวัสดุ
กัมมันตรังสีในกรณีอุบัติเหตุรุนแรง ในอัตรา เมตร/วัน 

            
            
             

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

  ๔.๑.๓ การพิจารณาความปลอดภัยด้านน้ าผิวดิน 

ข้อก าหนด 

  ในรายงานต้องมีข้อมูลทางอุทกวิทยาที่เพียงพอต่อการประเมินอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นจากทั้ง
ภัยธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น การพังทลายของเขื่อนขนาดใหญ่ โดยมีขนาด ความจุ อัตราการไหล
ของน้ า ทิศทางการไหลของน้ า และแผนการบริหารจัดการแหล่งน้ า 

สิ่งที่ปรากฏในรายงาน 



- ข้อมูลแหล่งน้ ารอบพ้ืนที่ตั้ง 
- ข้อมูลระดับน้ าสูงสุด อัตราการไหลสูงสุดและคาบอุบัติซ้ าที่สถานีล าตะคอง M.164 

ผลการพิจารณา  

  พ้ืนที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ตั้งอยู่ที่ความสูง ๒๔๘ เมตรจากระดับน้ าทะเลปาน
กลาง จึงมีโอกาสต่ าในการเกิดอันตรายจากอุทกภัย อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เกิดความมั่นใจถึงทิศทางการระบาย
น้ า มทส. ควรจัดท าแผนที่ที่มีแนวเส้น contour แสดงความสูงต่ าของบริเวณมหาวิทยาลัย และเพ่ือให้
เปรียบเทียบข้อมูลระดับน้ าของสถานี M.164 และบริเวณพ้ืนที่ตั้งได้อย่างชัดเจน ต้องมีข้อมูลระดับน้ าเทียบกับ
ระดับน้ าทะเลปานกลาง (เมตร ร.ท.ก.) เพ่ิมเติมจากหน่วยวัดระดับน้ าสูงสุด (เมตร. ร.ส.ม.) ที่แสดงในกราฟ
วิเคราะห์คาบอุบัติซ้ าของปริมาณน้ า 

            
            
             

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  ๔.๑.๔ การพิจารณาความปลอดภัยด้านโยธา 

สิ่งที่ปรากฏในรายงาน 

  ผลการขุดทดสอบ boring test ในบริเวณพ้ืนที่ตั้ง จ านวน ๒ หลุม 

ผลการพิจารณา 

  เนื่องจากผลการทดสอบของ ๒ หลุมให้ผลที่แตกต่างกัน และต าแหน่งของหลุมที่ขุดไม่ได้อยู่
ใต้บริเวณอาคารเครื่องปฏิกรณ์ ลักษณะของชั้นดินและหินตรงต าแหน่งอาคารปฏิกรณ์อาจมีความแตกต่างจาก
ผลการทดสอบที่ปรากฏในรายงาน ดังนั้น เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการประเมินความแข็งแรงของฐานรากอาคาร
ปฏิกรณ์อย่างเพียงพอ จึงเสนอให้ มทส. ขุดหลุม boring test ภายใต้ต าแหน่งที่คาดว่าจะเป็นที่ต าแหน่งของ
แกนเครื่องปฏิกรณ ์

            
            
             

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

   

 

 



  ๔.๑.๕ การพิจารณาความปลอดภัยด้านอุตุนิยมวิทยา 

ข้อก าหนด 

  ในรายงานต้องอธิบายถึงข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภูมิ
อากาศ ความชื้นในอากาศ ความกดอากาศ ปริมาณน้ าฝน และแนวร่องมรสุม พร้อมกับประเมินความเสี่ยง
อันตรายจากลมพายุ 

สิ่งที่ปรากฏในรายงาน 

- ค าอธิบายลักษณะของฤดูกาลโดยทั่วไป 
- ข้อมูล อุณหภูมิและความกดอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณฝน แสดงเป็นรายเดือน ใน

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 
- ข้อมูลพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทยในคาบ ๖๘ ปี 
- ข้อมูลความเร็วลมสูงสุด ๑๐ ปี จากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครราชสีมา และการ

ค านวณค่าความถ่ีของความเร็วลม 

ผลการพิจารณา 

  ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาของบริเวณพ้ืนที่ตั้ง อยู่ในระดับที่ไม่รุนแรงและสามารถออกแบบ
อาคารเพ่ือรองรับให้ปลอดภัยได้ 

            
            
             

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  ๔.๑.๖ การพิจารณาความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 

ข้อก าหนด 

  ในรายงานต้องอธิบายถึงปริมาณผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียส ปริมาณและชนิดของวัสดุ
กัมมันตรังสีที่ปลดปล่อย (source term) ทั้งในกรณีปกติและอุบัติเหตุ การแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมจากกรณี
เดินเครื่องปกติและกรณีอุบัติเหตุ และแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

สิ่งที่ปรากฏในรายงาน 

- มีผลการค านวณผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียส และปริมาณวัสดุกัมมันตรังสีในถังและบ่อ
ของเครื่องปฏิกรณ์ในกรณีเดินเครื่องปกติ 

- ส าหรับกรณีอุบัติเหตุ มีการคาดประมาณชนิดและปริมาณวัสดุกัมมันตรังสี โดยการ
อ้างอิงจากเครื่องปฏิกรณ์แบบเดียวกันที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยในบทที่ ๒ อ้างอิงจาก



เครื่องปฏิกรณ์ NIRR-1 ซึ่งใช้เชื้อเพลิงชนิดความเข้มข้นยูเรเนียมสูง (highly enriched 
uranium, HEU) แต่ในบทท่ี ๔ อ้างอิงถึงการแพร่กระจายของวัสดุกัมมันตรังสีจากเครื่อง
ปฏิกรณ์ GHARR-1 ซึ่งใช้เชื้อเพลิงชนิดความเข้มข้นยูเรเนียมต่ า  (low enriched 
uranium, LEU) 

- มีการอธิบายถึงแผนและการเตรียมพร้อมส าหรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

ผลการพิจารณา 

  เนื่องจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของ มทส. นี้ เป็นใช้เชื้อเพลิงชนิด  LEU จึงควรอ้างอิงผล
การประเมินปริมาณวัสดุกัมมันตรังสีจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้เชื้อเพลิงชนิดเดียวกัน มทส.จึงควรอ้างอิง
ถึงผลการประเมินปริมาณวัสดุกัมมันตรังสีจากเครื่องปฏิกรณ์ GHARR-1 ทั้งในบทที่ ๒ และบทที่ ๔ 

            
            
             

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  ๔.๑.๗ การพิจารณาด้านการประกันคุณภาพ 

ข้อก าหนด 

  ในรายงานต้องอธิบายถึงระบบการประกันคุณภาพที่แสดงถึง แผนผังองค์กร ความรับผิดชอบ 
การควบคุมและติดตามการประกันคุณภาพ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ระบบการจัดเก็บเอกสาร และ
วิธีการควบคุมเอกสาร  

สิ่งที่ปรากฏในรายงาน 

  คู่มือการประกันคุณภาพของโครงการฯ ซึ่งมีหัวข้อตามมาตรฐาน ISO9001:2015 

ผลการพิจารณา 

  คู่มือการประกันคุณภาพมีหัวข้อครบถ้วนตามมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ระเบียบ
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติว่าด้วยการประกันคุณภาพของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙   
ข้อ ๘ – ๑๐ ที่ใช้กับข้ันตอนการขออนุญาตใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์โดยอนุโลม อย่างไร
ก็ตาม รายละเอียดในแต่ละหัวข้อที่ยังไม่ครบถ้วน คือ 

- ขาดการแจกแจงข้ันตอนการด าเนินงานของหน่วยภายในโครงการ 
- เอกสารประกอบรายงานที่ส่งมา ไม่มีรหัสเอกสารตามที่ระบุไว้ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

P03-GA-01 เรื่อง การควบคุมเอกสาร 



            
            
             

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
๔.๒ การพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ตั้ งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ วิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จากการพิจารณาความเสี่ยงอันตรายจากเหตุการณ์ภายนอกแล้ว สรุปได้ว่าพ้ืนที่ตั้งที่

ขอรับใบอนุญาตนี้ เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับใช้ตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาด ๔๕ กิโลวัตต์ โดยสามารถ
ออกแบบทางวิศวกรรมเพ่ือให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์นี้มีความปลอดภัยได้ อย่างไรก็ตาม ทางผู้ขอรับ
ใบอนุญาตต้องจัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติมตามผลการพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๔.๑ เพ่ือใช้ในการประเมินระดับ
ความปลอดภัยและก าหนดเกณฑ์ส าหรับการออกแบบให้สถานประกอบการมีความปลอดภัย 

            
            
             

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

 

 

 


