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รายงานการประชุมคณะท างานพิจารณาความปลอดภัยของ 
พื้นทีเ่พื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 5 
........................................................................ 

ผู้มาประชุม   

๑. นางสาววิไลวรรณ  ตันจ้อย เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ             ประธานกรรมการ 
๒. นายพงศ์พันธ์  นาคแก้ว  รักษาการผู้อ านวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์ กรรมการ                  
             และรังสี 10 
๓. นายพิสิฏฐ์  สุนทราภัย รักษาการผู้อ านวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์ กรรมการ                  
            และรังสี 
๔. นางสาวอัคปศร  อัคราช ผู้แทนกรมทรัพยากรน  าบาดาล   กรรมการ 
๕. นายปฐมพงศ ์ สิรภูริพัฒน์  ผู้แทนกรมทรัพยากรน  า กรรมการ 
๖. นายสันต์  อัศวพัชระ    ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี  กรรมการ                       15 
๗. นายปฏิญญา  พรโสภิณ     ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา  กรรมการ 
๘. นายนิเวศน์  ล  าเลิศลักษณชัย  ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง  กรรมการ 
๙. นางเสาวภา  หิญชรีะนันท์ ผู้แทนส านักงานนโยบายและแผน 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
๑๐. นางพิรญาณ์  ศรีสวัสดิ์ ผู้แทนกรมชลประทาน  กรรมการ 20 
๑๑. นางวราภรณ์  วชัรสุรกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ กรรมการ 
๑๒. นายสมเจตน์  สุดประเสริฐ วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๓. นายภานุพงศ์  พินกฤษ วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๑๔. นายธีรพัทธ์  มานุวงศ์ วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการ    กรรมการ 
๑๕. นายรุจจพัน  เกตุกล่ า หัวหน้ากลุ่มอนุญาตทางนิวเคลียร์      กรรมการและเลขานุการ 25 
๑๖. นางสาวนิราวรรณ  ปวีณะโยธิน วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๗. นายศึกษิต  แสงแก้ว นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม  

๑. นางรัชดา  เหมปฐว ี รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ                  ติดราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 30 
๑. นายมงคล  โปร่งสูงเนิน ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา 
๒. นางพรรณนิภา  สืบสิงห์  ผู้แทนส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. นายศุภกิจ  จันทร์ปาน ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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๔. นายพิภัทร  พฤกษาโรจนกุล วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ 
๕. นางสาวธนาภรณ์  ศรีแก้ว  วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการ 
๖. นายสรทศ  ตันติธีรวิทย ์ วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการ 

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 5 

  ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงค าสั่ง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ที่ ๗๐/๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั งคณะท างานพิจารณาความปลอดภัยของพื นที่เพ่ือตั งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขและปรับปรุงองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการพิจารณาความปลอดภัยของสถานที่ตั งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ตาม ค าสั่งส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ ที่ ๒๗/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั งคณะกรรมการพิจารณาความปลอดภัยของสถานที่ตั งสถาน10 
ประกอบการทางนิวเคลียร์ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างและหน้าที่ของส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีการเพ่ิมผู้แทนจากกรมชลประทาน โดยคณะท างานคณะนี จะมีส่วน
ช่วยในการให้ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยของพื นที่ตั งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ต่อคณะอนุกรรมการ
ก ากับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เป็นล าดับต่อไป 

  จากนั นคณะกรรมการแนะน าตัว เนื่องจากเป็นการประชุมครั งแรกของคณะท างานที่มีการ15 
ปรับปรุงองค์ประกอบ 

  ต่อมา ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ผู้ที่จะตั งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ต้องขอรับใบอนุญาตให้ใช้พื นที่เพ่ือตั งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
ใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ และใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
โดย ปส. ได้รับค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้พื นที่เพ่ือตั งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี20 
สุรนารี (มทส.) ซึ่งมีโครงการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ครั งนี จึงเป็นครั งแรกท่ีจะมีการพิจารณาค าขอรับ
ใบอนุญาตให้ใช้พื นที่เพ่ือตั งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ . 
๒๕๕๙ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุม 

  ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั งแรก 25 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  ๓.๑ กฎหมายล าดับรองท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาตให้ใช้สถานที่ตั้ง 

ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้ พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 
๒๕๕๙ มาตรา ๕๑ ก าหนดให้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องการการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้พื นที่เพ่ือตั งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ในล าดับรอง ๒ ฉบับ คือ  30 
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๑. (ร่าง) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตให้ใช้พื นที่
เพ่ือตั งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. .... ซึ่งปัจจุบันอยูระหว่างขั นตอนการพิจารณาโดยส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา  

๒. ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ ว่าด้วย การจัดท ารายงานวิเคราะห์
ความเหมาะสมของพื นที่ตั งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ 5 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 

  ๓.๒  กระบวนการพิจารณาใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  10 
  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดยศูนย์
ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน (Boron Neutron Capture Therapy: BNCT) ส่งค าขอรับ
ใบอนุญาตให้ใช้พื นที่เพ่ือตั งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เพ่ือใช้เป็นพื นที่ตั ง
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ขนาด ๔๕ กิโลวัตต์ ทั งนี  มทส. ได้ส่งรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื นที่ตั งมา
พร้อมกับค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาต และ ปส. ได้ตรวจสอบ15 
เอกสารและหัวข้อในรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื นที่เพ่ือตั งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ในเบื องต้น
แล้วว่าครบถ้วน 

  ในการพิจารณาอนุญาตให้ใช้พื นที่เพ่ือตั งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์นี  เมื่อผ่านการพิจารณา
ทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยตามระเบียบวาระที่ ๔ แล้ว ปส. จะน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการก ากับดูแล
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ เพ่ือพิจารณา และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 20 
เพ่ือให้เลขาธิการออกใบอนุญาตให้ใช้พื นที่เพ่ือตั งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ต่อไป 

  และหากที่ประชุม มีมติตามระเบียบวาระท่ี ๔.๒ ว่าพื นที่ตั งนี มีความเหมาะสม ปส. จะด าเนินการ
ตามขั นตอนในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตาม (ร่าง) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การออกใบอนุญาตให้ใช้พื นที่เพ่ือตั งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. .... คือ การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง25 
เว็บไซต์ของส านักงานเป็นระยะเวลา ๙๐ วันก่อนวันที่รับฟังความคิดเห็น และจัดการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบในรัศมี ๔๐๐ เมตรจากเครื่องปฏิกรณ์ ซึ่งเป็นระยะทางตามที่ก าหนดใน (ร่ าง) 
กฎกระทรวง ฯ ซึ่งวันที่จัดรับฟังความคิดเห็น คือวันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม 

  ที่ประชุมรับทราบ 30 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา 

  ๔.๑  การพิจารณารายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  ฝ่ายเลขานุการอธิบายถึง ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ ว่าด้วย การจัดท า
รายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื นที่ตั งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งก าหนดให้รายงาน5 
ต้องประกอบด้วย ๖ บท คือ 

(๑) บทน า ประกอบด้วยข้อมูลโดยทั่วไป วัตถุประสงค์โครงการ ข้อมูลของสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ แบบของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบ 

(๒) ลักษณะทั่วไปของพื นที่ตั งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์  เพ่ืออธิบายว่าการตั งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ในต าแหน่งนี  อาจส่งผลกระทบรุนแรงระดับใดต่อบริเวณโดยรอบ 10 
ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลการแบ่งเขตพื นที่โดยรอบ ข้อมูลสถานที่ส าคัญที่ตั งอยู่รอบบริเวณ 
การประเมินปริมาณวัสดุกัมมันตรังสีที่อาจปลดปล่อยออกมาจากสถานประกอบการทั งใน
กรณีปกติและอุบัติเหตุ ข้อมูลระบบสาธารณูปโภค พร้อมทั งแสดงแผนที่ทางธรณีวิทยาที่
ความละเอียดต่าง ๆ 

(๓) ลักษณะเฉพาะของพื นที่สถานประกอบการทางนิวเคลียร์  เพ่ืออธิบายว่าเหตุการณ์จาก15 
ภายนอกอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์อย่างไร 
เพ่ือให้น าผลการประเมินนี ไปใช้ในขั นตอนของการออกแบบสถานประกอบการ โดยในบทนี 
ต้องมีข้อมูลผลกระทบจากเหตุการณ์ภายนอกที่เกิดจากธรรมชาติ คือ แผ่นดินไหวและ
ธรณีวิทยา อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา และเหตุการณ์ภายนอกที่เกิดจากมนุษย์ 

(๔) รายงานด้านสิ่งแวดล้อมและการกระจายตัวของประชากร เพ่ืออธิบายว่าการแพร่กระจาย20 
ของวัสดุกัมมันตรังสีจากสถานประกอบการเข้าสู่สิ่งแวดล้อมทางน  าและอากาศ และลักษณะ
การกระจายตัวของประชากร 

(๕) แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เพ่ืออธิบายถึงแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน และเส้นทางอพยพ 
(๖) การประกันคุณภาพ เพ่ืออธิบายถึงระบบการประกันคุณภาพในการคัดเลือกและประเมิน

ความปลอดภัยของสถานที่ตั งสถานประกอบการ โดยต้องมีแผนผังองค์กร ขั นตอนวิธีการ25 
ปฏิบัติงาน ระบบการจัดเก็บเอกสาร และวิธีการควบคุมเอกสาร 

  จากนั้น ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยที่ มทส. ขอรับใบอนุญาตฯ 
เป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กที่มีก าลัง ๔๕ กิโลวัตต์ มีวัตถุประสงค์หลักคือใช้ประโยชน์จากนิวตรอนใน
การรักษาโรคมะเร็ง และเนื่องจากมีขนาดเล็ก จึงส่งผลกระทบทางรังสีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมเพียงภายใน
บริเวณพ้ืนที่ตั้งของสถานประกอบการ แต่จ าเป็นต้องมีการพิจารณาด้านความปลอดภัยโดยถี่ถ้วนตั้งแต่ความ30 
เหมาะสมของพ้ืนที่ตั้ง เพ่ือให้มั่นใจว่าการใช้งานเครื่องปฏิกรณ์จะเป็นไปอย่างปลอดภัย ตลอดอายุ ๕๐ ปี ของการ
ด าเนินการ 

  นายนิเวศน์ ล้ าเลิศลักษณชัย สอบถามถึงการจัดการกากกัมมันตรังสีจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
ภายหลังสิ้นสุดการด าเนินการ ซึ่งฝ่ายเลขานุการชี้แจงว่า ในขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง สถาน
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ประกอบการทางนิวเคลียร์ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดท ารายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ ซึ่งต้องมีแผนการจัดการกากกัมมันตรังสีและเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วเมื่อเลิกด าเนินการ และส าหรับ
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยส่วนมากแล้ว จะส่งกลับเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วไปยังประเทศผู้ผลิต และสถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้รับจัดการกากกัมมันตรังสีส่วนอ่ืนที่เกิดจากการด าเนินการ
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 5 

  ทั งนี  ฝ่ายเลขานุการด าเนินการพิจารณารายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื นที่ตั ง ฯ แล้ว โดย
ได้หารือกับผู้เชี่ยวชาญจาก กรมทรัพยากรน  า กรมทรัพยากรน  าบาดาล กรมทรัพยากรธรณี และกรมโยธาธิการ
และผังเมือง ซึ่งสรุปผลการพิจารณาในแต่ละด้านได้ดังนี  

  ๔.๑.๑ การพิจารณาความปลอดภัยด้านธรณีวิทยา 

ข้อก าหนด 10 

  ในรายงานต้องอธิบายถึงลักษณะทางธรณีวิทยาทั่วไป ขนาดแผ่นดินไหวสูงสุด ความเสี่ยงในการ
เกิดแผ่นดินไหวในอนาคตและคาบอุบัติซ  า และค่าความสั่นไหวของพื นผิว (vibratory ground motion) 

สิ่งที่ปรากฏในรายงาน 

- ข้อมูลรอยเลื่อนในประเทศไทย และรอยเลื่อนที่ใกล้ที่สุดคือรอยเลื่อนล าตะคอง ซึ่งอยู่ห่าง
จากบริเวณพื นที่ตั ง ๙๐ กิโลเมตร 15 

- แผนที่แสดงค่า Peak Ground Acceleration (PGA) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจังหวัดนครราชสีมา
อยู่ในเขตที่มีความเสี่ยงต่ าในการเกิดแผ่นดินไหวขนาดรุนแรง โดยค่า PGA ที่มีโอกาสเกิดขึ น 
ร้อยละ ๒ ใน ๕๐ ปี มีค่าไม่เกิน ๐.๐๕g 

ข้อเสนอต่อที่ประชุม 

  บริเวณพื นที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นบริเวณที่มีค่าความเสี่ยงต่ าในการเกิดแผ่นดินไหวขนาด20 
รุนแรง และรอยเลื่อนล าตะคองไม่ใช่รอยเลื่อนมีพลัง แต่เป็นรอยเลื่อนที่อาจจะมีพลัง จึงประเมินได้ว่าพื นที่ตั ง
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์มีความปลอดภัยต่อแผ่นดินไหว 

  อย่างไรก็ตาม ในบริเวณพื นที่ตั งมีลักษณะทางธรณีวิทยาอ่ืนที่อาจก่อให้เกิดอันตราย คือมีลักษณะ
ใต้ดินเป็นชั นเกลือหิน ซึ่งการท าเหมืองเกลือโดยรอบบริเวณอาจท าให้เกิดหลุมยุบ จึงเสนอให้ มทส. ท าการส ารวจ
ด้วยวิธีการทางธรณีฟิสิกส์เพ่ิมเติมในรัศมี ๑ กิโลเมตร โดยจัดท าแนวส ารวจ ๒ แนวตั งฉากกัน และขุดหลุมส ารวจ25 
ทุกระยะ ๓ - ๔ เมตร เพ่ือส ารวจหาชั นเกลือหินรอบบริเวณ และให้ส ารวจเก็บข้อมูลเหมืองเกลือในรัศมี ๕ 
กิโลเมตรที่มีข้อมูลวิธีการและปริมาณการผลิตเกลือเพ่ือให้สามารถประเมินความเสี่ยงในการเกิดหลุมยุบในบริเวณ
พื นที่ตั งได ้

ความคิดเห็นของที่ประชุม 

  นายสันต์ อัศวพัชระ เสนอว่า มทส. ต้องจัดท าแผนที่ทางธรณีวิทยา และข้อมูลขุดเจาะที่แสดง30 
ต าแหน่งพิกัดของหลุมที่ชัดเจนและแสดงล าดับชั นหิน แต่ในส่วนของหินเกลือนั น บริเวณพื นที่ตั งเป็นชั นหินโคก
กรวดและไม่มีหินเกลือด้านล่าง หินเกลืออยู่ห่างออกไปที่อ าเภอโนนไทย จึงอาจจะไม่ส่งผลกระทบให้เกิดหลุมยุบ 
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แต่ควรค านึงถึงการแพร่กระจายของวัสดุกัมมันตรังสีในแนวราบและแนวลึก เก็บตัวอย่างและวัดระดับรังสีพื นหลัง 
และควรศึกษาข้อมูลการสั่นไหว (seismic) ด้วยวิธีการวัดค่าความต้านทาน (resistivity)  

  ฝ่ายเลขานุการ ชี แจงว่า มทส. จัดท าข้อมูลระดับรังสีพื นหลังไว้ในบทที่ ๔ ของรายงาน ฯ และ
แสดงแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศที่มีความละเอียดสูงของบริเวณพื นที่ตั ง  

  นายสันต์ อธิบายว่าภาพถ่ายทางอากาศใช้เป็นส่วนหนึ่งของการท าแผนที่ทางธรณีวิทยาได้ แต่5 
ไม่ใช่แผนที่ทางธรณีวิทยาซึ่งเป็นแผนที่ที่ได้มาจากการส ารวจของนักธรณีวิทยา 

  นายปฏิญญา พรโสภิณ เสนอว่า มทส. ควรจัดท า scenario shakemap ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
แผ่นดินไหวขนาดสูงสุดที่อาจเกิดจากรอยเลื่อนที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ รอยเลื่อนล าตะคอง รอยเลื่อนนครนายก รอย
เลื่อนเพชรบูรณ์ เพ่ือให้สามารถคาดการณ์ขนาดแผ่นดินไหวสูงสุดที่บริเวณพื นที่ตั งได้ โดยเมื่อพิจารณาจากขนาด
ของรอยเลื่อนล าตะคอง อาจก่อให้เกิดแผ่นดินไหวกรณีรุนแรงที่สุดที่ ๖ ริคเตอร์  นางวราภรณ์ วัชรสุรกุล ชี แจงว่า 10 
จากการปรึกษากับกรมทรัพยากรธรณี พบว่าบริเวณพื นที่ตั งเป็นหินแข็ง และรอยเลื่อนล าตะคองซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่
อยู่ใกล้ที่สุด มีสถิติการเกิดแผ่นดินไหวสูงสุดประมาณ ๓ ริคเตอร์ จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริเวณพื นที่ตั ง 
ฝ่ายเลขานุการชี แจงเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากสถานประกอบการที่ขออนุญาตเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กที่
ส่งผลกระทบต่อประชาชนในบริเวณแคบ การขอข้อมูลพื นที่ตั งจึงเน้นที่ข้อมูลที่มีการส ารวจอยู่เดิมมากกว่าการ
ขอให้ท าการส ารวจใหม่ ซึ่งอาจเป็นภาระอันเกินควรต่อผู้ขอรับใบอนุญาต และนายสันต์ อัศวพัชระ เพ่ิมเติมว่า 15 
เนื่องจากเป็นบริเวณหินแข็ง อันตรายจากแผ่นดินไหวจึงไม่น่าเป็นกังวล แต่ต้องค านึงถึงการแพร่กระจายทางรังสี
ไปในชั นดินและหินในกรณีอุบัติเหตุ ซึ่งนางวราภรณ์ วัชรสุรกุล ชี แจงว่า วัสดุกัมมันตรังสีแพร่กระจายในชั นดินและ
หินโดยผ่านน  าบาดาลและน  าผิวดิน 

มติที่ประชุม 

  ที่ประชุมมีมติให้ขอข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยาคือ  20 

๑. จัดท าแผนที่ทางธรณีวิทยารอบบริเวณพื นที่ตั ง 
๒. ส ารวจลักษณะชั นหินใต้ดินด้วยวิธีการทางธรณีฟิสิกส์ในรัศมี ๑ กิโลเมตร โดยใช้วิธีการวัดค่า

ความต้านทานไฟฟ้า (Electricity resistivity) 
๓. จัดท าแผนที่ภาคตัดขวางแสดงลักษณะใต้ดินในบริเวณพื นที่ตั ง 
๔. ส ารวจการท าเหมืองเกลือในรัศมี ๕ กิโลเมตร 25 

  ๔.๑.๒ การพิจารณาความปลอดภัยด้านน้ าบาดาล  

ข้อก าหนด 

  ในรายงานต้องอธิบายถึงข้อมูลลักษณะทางอุทกวิทยาของแหล่งน  าใต้ดินในพื นที่ตั ง ที่มี
รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะการเกิดของแหล่งน  าใต้ดิน การเชื่อมต่อกันระหว่างแหล่งน  าใต้ดินกับแหล่งน  าบนผิว
ดิน การใช้ประโยชน์ของแหล่งน  าใต้ดิน ผลการส ารวจแหล่งน  าใต้ดิน ผลการประเมินอัตราการไหลของน  า ทิศ30 
ทางการไหลของน  า อัตราการซึมผ่านดินของน  า ตลอดจนการเก็บข้อมูลและตัวอย่างพร้อมทั งวิเคราะห์คุณลักษณะ
ทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมี และแบบจ าลองส าหรับการวิเคราะห์ผลกระทบที่เก่ียวข้องกับแหล่งน  าใต้ดิน 
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สิ่งที่ปรากฏในรายงาน 

๑. แผนที่อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน  าบาดาล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงชั นหินให้น  าในบริเวณ
มหาวิทยาลัยและพื นที่โดยรอบ 

๒. ข้อมูลหลุมเจาะส ารวจน  าบาดาล จ านวน ๓ หลุมในบริเวณฟาร์มมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ห่างจาก
พื นที่ตั งเป็นระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร 5 

๓. แผนที่แสดงระดับความลึกจากผิวดินถึงชั นหินที่มีค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ า 
๔. จ านวนบ่อบาดาลในรัศมีประมาณ ๓ กิโลเมตรรอบพื นที่ตั ง 

ข้อเสนอต่อที่ประชุม 

  เนื่องจากบริเวณมหาวิทยาลัย ตั งอยู่ใกล้กับแหล่งน  าบาดาลที่มีการน าไปใช้ผลิตน  าและเครื่องดื่ม
ส าหรับการบริโภค จึงจ าเป็นต้องมีข้อมูลเพียงพอส าหรับประเมินอัตราการซึมของวัสดุกัมมันตรังสี และผลกระทบ10 
ต่อน  าบาดาล 

ความคิดเห็นของที่ประชุม 

  นางสาวอัคปศร อัคราช ชี แจงว่า ข้อมูลน  าบาดาลในบริเวณ มทส. ที่มีอยู่ปัจจุบันเป็นอัตราส่วน 
๑:๕๐,๐๐๐ และเป็นข้อมูลคุณภาพน  าบาดาลและชั นหิน ซึ่งเป็นหินทรายและหินตะกอน การส ารวจเพิ่มเติมจะท า
ให้ได้ข้อมูลที่แน่นอนยิ่งขึ นและจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินการแพร่กระจายทางรังสีในกรณีอุบัติเหตุ 15 

มติที่ประชุม 

  ที่ประชุมมีมติให้ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับน  าบาดาลคือ 

๑. แผนที่แสดงทิศทางการไหลของน  าบาดาล   
๒. ค่าความสามารถของการซึม หรือ ค่า k (hydraulic conductivity) ของตะกอนและหินแข็ง

ที่แสดงในแผนที่อุทกธรณีวิทยา เพ่ือให้สามารถคิดค านวณอัตราการการไหลของน  าบาดาล20 
และการแพร่กระจายของวัสดุกัมมันตรังสีในกรณีอุบัติเหตุรุนแรง ในอัตรา เมตร/วัน 

  ๔.๑.๓ การพิจารณาความปลอดภัยด้านน้ าผิวดิน 

ข้อก าหนด 

  ในรายงานต้องมีข้อมูลทางอุทกวิทยาที่เพียงพอต่อการประเมินอุทกภัยที่อาจเกิดขึ นจากทั งภัย
ธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ น เช่น การพังทลายของเขื่อนขนาดใหญ่ โดยมีขนาด ความจุ อัตราการไหลของน  า 25 
ทิศทางการไหลของน  า และแผนการบริหารจัดการแหล่งน  า 

สิ่งที่ปรากฏในรายงาน 

๑. ข้อมูลแหล่งน  ารอบพื นที่ตั ง 
๒. ข้อมลูระดับน  าสูงสุด อัตราการไหลสูงสุดและคาบอุบัติซ  าที่สถานีล าตะคอง M.164 
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ข้อเสนอต่อที่ประชุม 

  พื นที่ตั งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ตั งอยู่ที่ความสูง ๒๔๘ เมตรจากระดับน  าทะเลปานกลาง 
จึงมีโอกาสต่ าในการเกิดอันตรายจากอุทกภัย อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เกิดความมั่นใจถึงทิศทางการระบายน  า มทส. 
ควรจัดท าแผนที่ที่มีแนวเส้น contour แสดงความสูงต่ าของบริเวณมหาวิทยาลัย และเพ่ือให้เปรียบเทียบข้อมูล
ระดับน  าของสถานี M.164 และบริเวณพื นที่ตั งได้อย่างชัดเจน ต้องมีข้อมูลระดับน  าเทียบกับระดับน  าทะเลปาน5 
กลาง (เมตร ร.ท.ก.) เพ่ิมเติมจากหน่วยวัดระดับน  าสูงสุด (เมตร. ร.ส.ม.) ที่แสดงในกราฟวิเคราะห์คาบอุบัติซ  าของ
ปริมาณน  า 

ความคิดเห็นของที่ประชุม 

  นางพิรญาณ์  ศรีสวัสดิ์ ให้ความเห็นว่าในรายงานยังมีข้อมูลเส้นทางน  าธรรมชาติไม่ชัดเจน และ
ไม่ไดแ้สดงระยะห่างและระดับของพื นที่ตั งเปรียบเทียบกับแหล่งน  า หรือแสดงทิศทางของเส้นทางน  าธรรมชาติ 10 
มติที่ประชุม 

  ที่ประชุมมีมติให้ขอข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับน  าผิวดินดังนี  

๑. แสดงแผนที่เส้นทางล าน  าธรรมชาติรอบบริเวณพื นที่ตั ง 
๒. จัดท าแผนที่ contour map แสดงระดับความสูงของพื นที่ตั ง 

  ๔.๑.๔ การพิจารณาความปลอดภัยด้านโยธา 15 

สิ่งที่ปรากฏในรายงาน 

  ผลการขุดทดสอบ boring test ในบริเวณพื นที่ตั ง จ านวน ๒ หลุม 

ข้อเสนอต่อที่ประชุม 

  เนื่องจากผลการทดสอบของ ๒ หลุมให้ผลที่แตกต่างกัน และต าแหน่งของหลุมที่ขุดไม่ได้อยู่ใต้
บริเวณอาคารเครื่องปฏิกรณ์ ลักษณะของชั นดินและหินตรงต าแหน่งอาคารปฏิกรณ์อาจมีความแตกต่างจากผลการ20 
ทดสอบที่ปรากฏในรายงาน ดังนั น เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการประเมินความแข็งแรงของฐานรากอาคารปฏิ กรณ์อย่าง
เพียงพอ จึงเสนอให้ มทส. ขุดหลุม boring test ภายใต้ต าแหน่งที่คาดว่าจะเป็นที่ต าแหน่งของแกนเครื่องปฏิกรณ์ 

ความคิดเห็นของที่ประชุม 

  นายนิเวศน์  ล  าเลิศลักษณชัย ให้ความเห็นว่า ควรมีการขุดหลุมเพ่ิมเติมบริเวณอาคารเครื่อง
ปฏิกรณ์ เพ่ือให้มั่นใจถึงความแข็งแรงของชั นดินและหิน เพ่ือให้วิศวกรน ามาออกแบบโครงสร้างที่เหมาะสมต่อไป 25 
มติที่ประชุม 

  ที่ประชุมมีมติให้ มทส. ขุดหลุม boring test เพ่ิมเติมที่ต าแหน่งที่จะก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ ์
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  ๔.๑.๕ การพิจารณาความปลอดภัยด้านอุตุนิยมวิทยา 

ข้อก าหนด 

  ในรายงานต้องอธิบายถึงข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภูมิอากาศ 
ความชื นในอากาศ ความกดอากาศ ปริมาณน  าฝน และแนวร่องมรสุม พร้อมกับประเมินความเสี่ยงอันตรายจากลม
พายุ 5 

สิ่งที่ปรากฏในรายงาน 

๑. ค าอธิบายลักษณะของฤดูกาลโดยทั่วไป 
๒. ข้อมูล อุณหภูมิและความกดอากาศ ความชื นสัมพัทธ์ ปริมาณฝน แสดงเป็นรายเดือน ในปี 

พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 
๓. ข้อมูลพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทยในคาบ ๖๘ ปี 10 
๔. ข้อมูลความเร็วลมสูงสุด ๑๐ ปี จากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครราชสีมา และการค านวณ

ค่าความถ่ีของความเร็วลม 

ข้อเสนอต่อที่ประชุม 

  ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาของบริเวณพื นที่ตั ง อยู่ในระดับที่ไม่รุนแรงและสามารถออกแบบอาคาร
เพ่ือรองรับให้ปลอดภัยได ้15 

ความคิดเห็นของที่ประชุม 

  นายมงคล  โปร่งสูงเนิน ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสถิติปริมาณน  าฝนและความเร็วลมสูงสุดใน
จังหวัดนครราชสีมาและแถบพายุในประเทศไทย โดยความเร็วลมสูงสุดที่วัดได้คือ ๓๔ น็อต เมื่อเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๕ อย่างไรก็ตามหากเกิดพายุฤดูร้อน ความเร็วลมสูงสุดอาจจะมากกว่า ๑๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งพายุ
ฤดูร้อนนั น สถานีอุตุนิยมวิทยาไม่มีข้อมูล เนื่องจากเป็นลมพายุที่เกิดขึ นเร็วและมีขนาดเล็ก ตรวจวัดได้ค่อนข้าง20 
ยาก ฝ่ายเลขานุการสอบถามถึงมาตรฐานในการออกแบบทางโยธาเพ่ือรองรับแรงลม ซึ่งนายนิเวศน์ ล  าเลิศลักษณ
ชัย อธิบายว่ามีกฎหมายก าหนดให้อาคารสามารถรับแรงลมได้ในหน่วยกิโลกรัมต่อตารางเมตร ตามความสูงของ
อาคารและความสูงของพื นที่ 

  นายสมเจตน์ สุดประเสริฐ เสนอว่าเนื่องจากข้อมูลที่ มทส. ให้มาไม่ตรงกับข้อมูลของกรม
อุตุนิยมวิทยา จึงควรให้ มทส. ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลความเร็วลมสูงสุดเพ่ือใช้เป็นพื นฐานส าหรับการ25 
ออกแบบอาคารต่อไป 

มติที่ประชุม 

  ที่ประชุมมีมติให้ มทส. ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาโดยใช้ข้อมูล ๓๐ ปีของ
กรมอุตุนิยมวิทยา 
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  ๔.๑.๖ การพิจารณาความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 

ข้อก าหนด 

  ในรายงานต้องอธิบายถึงปริมาณผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียส ปริมาณและชนิดของวัสดุ
กัมมันตรังสีที่ปลดปล่อย (source term) ทั งในกรณีปกติและอุบัติเหตุ การแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมจากกรณี
เดินเครื่องปกติและกรณีอุบัติเหตุ และแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 5 

สิ่งที่ปรากฏในรายงาน 

- มีผลการค านวณผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียส และปริมาณวัสดุกัมมันตรังสีในถังและบ่อของ
เครื่องปฏิกรณ์ในกรณีเดินเครื่องปกติ 

- ส าหรับกรณีอุบัติเหตุ มีการคาดประมาณชนิดและปริมาณวัสดุกัมมันตรังสี โดยการอ้างอิง
จากเครื่องปฏิกรณ์แบบเดียวกันที่มีลักษณะใกล้ เคียงกัน โดยในบทที่ ๒ อ้างอิงจากเครื่อง10 
ปฏิกรณ์ NIRR-1 ซึ่งใช้เชื อเพลิงชนิดความเข้มข้นยูเรเนียมสูง (highly enriched uranium, 
HEU) แต่ในบทที่ ๔ อ้างอิงถึงการแพร่กระจายของวัสดุกัมมันตรังสีจากเครื่องปฏิกรณ์ 
GHARR-1 ซึ่งใช้เชื อเพลิงชนิดความเข้มข้นยูเรเนียมต่ า (low enriched uranium, LEU) 

- มีการอธิบายถึงแผนและการเตรียมพร้อมส าหรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

ข้อเสนอต่อที่ประชุม 15 

  เนื่องจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของ มทส. นี  เป็นใช้เชื อเพลิงชนิด  LEU จึงควรอ้างอิงผลการ
ประเมินปริมาณวัสดุกัมมันตรังสีจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้เชื อเพลิงชนิดเดียวกัน มทส.จึงควรอ้างอิงถึงผล
การประเมินปริมาณวัสดุกัมมันตรังสีจากเครื่องปฏิกรณ์ GHARR-1 ทั งในบทที่ ๒ และบทที่ ๔ 

มติที่ประชุม 

  ที่ประชุมมีมติให้ มทส. ปรับปรุงผลการประเมินปริมาณวัสดุกัมมันตรังสีจากเครื่องปฏิกรณ์20 
นิวเคลียร์ในบทที่ ๒ ให้สอดคล้องกับผลในบทที่ ๔ 

  ๔.๑.๗ การพิจารณาด้านการประกันคุณภาพ 

ข้อก าหนด 

  ในรายงานต้องอธิบายถึงระบบการประกันคุณภาพที่แสดงถึง แผนผังองค์กร ความรับผิดชอบ 
การควบคุมและติดตามการประกันคุณภาพ ขั นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ระบบการจัดเก็บเอกสาร และวิธีการ25 
ควบคุมเอกสาร  

สิ่งที่ปรากฏในรายงาน 

  คู่มือการประกันคุณภาพของโครงการฯ ซึ่งมีหัวข้อตามมาตรฐาน ISO9001:2015 
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ข้อเสนอต่อที่ประชุม 

  คู่มือการประกันคุณภาพมีหัวข้อครบถ้วนตามมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ระเบียบ
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติว่าด้วยการประกันคุณภาพของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙   
ข้อ ๘ – ๑๐ ที่ใช้กับขั นตอนการขออนุญาตใช้พื นที่เพ่ือตั งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์โดยอนุโลม อย่างไรก็
ตาม รายละเอียดในแต่ละหัวข้อที่ยังไม่ครบถ้วน คือ 5 

- ขาดการแจกแจงขั นตอนการด าเนินงานของหน่วยภายในโครงการ 
- เอกสารประกอบรายงานที่ส่งมา ไม่มีรหัสเอกสารตามที่ระบุไว้ในขั นตอนการปฏิบัติงาน  

P03-GA-01 เรื่อง การควบคุมเอกสาร 
มติที่ประชุม 

  ที่ประชุมมีมติให้ มทส. ส่งเอกสารที่แจกแจงขั้นตอนในการด าเนินงานย่อยและแสดงถึงการ10 
ควบคุมเอกสารส าหรับการประกันคุณภาพ 

๔.๒ การพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

  ฝ่ายเลขานุการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เมื่อประเมินความเสี่ยงอันตรายจากเหตุการณ์
ภายนอกแล้ว สรุปได้ว่าพ้ืนที่ตั้งที่ขอรับใบอนุญาตนี้ เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับใช้ตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์15 
ขนาด ๔๕ กิโลวัตต์ โดยสามารถออกแบบทางวิศวกรรมเพ่ือให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์นี้มีความปลอดภัย
ได้ อย่างไรก็ตาม ทางผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติมตามผลการพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๔.๑ เพ่ือใช้
ในการประเมินระดับความปลอดภัยและก าหนดเกณฑ์ส าหรับการออกแบบให้สถานประกอบการมีความปลอดภัย 

  นายนิเวศน์ ล้ าเลิศลักษณชัย ให้ความเห็นว่า ต้องพิจารณาด้วยว่า การก่อตั้งสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ในพื้นที่ตั้งนี้ เป็นไปตาม กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึง20 
ฝ่ายเลขานุการจะด าเนินการตรวจสอบต่อไป 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมมีมติว่าพื นที่ที่ มทส. ขอรับใบอนุญาตให้ใช้พื นที่เพ่ือตั งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
นี  เป็นพื นที่ที่ยอมรับได้ด้านความปลอดภัย 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืน ๆ 25 

  ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปส. จะจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่อาศัยรอบ
บริเวณพื นที่ตั งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ มทส. ในวันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ที่จังหวัดนครราชสีมา 
และทางฝ่ายเลขานุการจะด าเนินการเรียนเชิญผู้แทนเข้าร่วมต่อไป 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
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