
หนา ๑ จาก ๑๐ 

 

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกํากับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

วันศุกรท่ี ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุม ๓๑๓  อาคาร ๑  สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

........................................................................ 5 

ผูมาประชุม   

๑. เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ นางสาววิไลวรรณ  ตันจอย                 ประธานอนุกรรมการ 
๒. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นายปณตภร  จงธีรโชติ  อนุกรรมการ 

 นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ 
๓. ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด นายพลธรรม  ปนตะ  อนุกรรมการ 10 

 รองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีปกครอง 
๔. ผูแทนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาจารย ดร. พรรณี  แสงแกว   อนุกรรมการ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
๕. ผูแทนสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ นายสมเจตน  สุดประเสริฐ  อนุกรรมการ 

 รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองตรวจสอบ 15 
 ทางนิวเคลียรและรังส ี

๖. นายวิทิต  เกษคุปต ผูทรงคุณวุฒิ                      อนุกรรมการ 
๗. นายพูลสุข  พงษพัฒน ผูทรงคุณวุฒิ  อนุกรรมการ 
๘. นายพงศกฤษณ  ศิริภิรมย ผูทรงคุณวุฒิ  อนุกรรมการ 
๙. นายพงษแพทย  เพงวาณิชย ผูทรงคุณวุฒิ  อนุกรรมการ 20 
๑๐. รักษาราชการแทนผูอํานวยการ นายพงศพันธ  นาคแกว        อนุกรรมการและเลขานุการ 
   กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังส ี วิศวกรนิวเคลียรชํานาญการพิเศษ 
๑๑. หัวหนากลุมอนุญาตทางนิวเคลียร นายรุจจพัน  เกตุกล่ํา        ผูชวยเลขานุการ 
  วิศวกรนิวเคลียรชํานาญการพิเศษ 
๑๒. เจาหนาท่ีสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ นางสาวนิราวรรณ  ปวีณะโยธิน        ผูชวยเลขานุการ 25 

  วิศวกรนิวเคลียรชํานาญการพิเศษ 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นางวราภรณ  วัชรสุรกุล  ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยทางนิวเคลียร 
๒. นางสาวชลาทิพย  เก้ือกอบ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
๓. นางสาวธนวรรณ  แจมสวุรรณ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 30 
๔. นายศึกษิต  แสงแกว   นักนิวเคลียรฟสิกสชํานาญการ 
๕. นางสาวธนาภรณ   ศรีแกว  วิศวกรนิวเคลียรชํานาญการ 
๖. นายสรทศ  ตันติธีรวิทย  วิศวกรนิวเคลียรชํานาญการ 
๗. นายนิรันดร  บวัแยม   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.  



หนา ๒ จาก ๑๐ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบถึง การปรับปรุงคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการกํากับดูแลสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร ตามคําสั่งคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ ท่ี ๕/256๒ ลงวันท่ี 2๙ 
พฤษภาคม 256๒ เพ่ือแทนตําแหนงท่ีวาง และยกเลิกคําสั่งคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ ท่ี ๔/5 
256๐ ลงวันท่ี 2๔ มีนาคม 256๐ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบประกอบการประชุมวาระท่ี ๑ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ใหท่ี
ประชุมพิจารณา 10 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตริับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

  ๓.๑ สถานะของรางกฎกระทรวงและประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันตท่ีิ
ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ ท่ีเกี่ยวกับสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร  15 

  เลขานุการรายงานตอท่ีประชุมถึงสถานะของรางกฎกระทรวงและประกาศคณะกรรมการ
พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ เฉพาะท่ีเก่ียวกับสถานประกอบการทางนิวเคลียร มีท้ังสิ้น ๑๖ ฉบับ โดยสถานะใน
ปจจุบันคือ  

- มีผลใชบังคับแลว ๒ ฉบับ  

- อยูระหวางข้ันตอนการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จํานวน ๑๐ ฉบับ 20 

- อยูระหวางการยกรางเพ่ิมเติม จํานวน ๔ ฉบับ 

รายชื่อและสถานะของกฎกระทรวงท้ัง ๑๖ ฉบับ ตามเอกสารแนบประกอบการประชมุวาระท่ี ๓.๑ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 

๓.๒  การอนุญาตจัดแกนหมายเลข ๒๒ ของเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร ปปว-๑/๑ ของ 

สทน. 25 

  ท่ีประชุมรับทราบและเสนอใหตักเตือน สทน. เปนลายลักษณอักษร มิใหจัดแกนเครื่อง
ปฏิกรณนิวเคลียรกอนไดรับอนุญาต 

๓.๓  การขอรับใบอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร เครื่อง

ปฏิกรณนิวเคลียร ปว. มทส. ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

นางสาวนิราวรรณ ปวีณะโยธิน แจงตอท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) 30 

โดยศูนยปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน (Boron Neutron Capture Therapy: BNCT) มี

หนังสือ มทส. ท่ี ศธ ๕๖๐๑/๙๕๔ ลงวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คําขอรับใบอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถาน



หนา ๓ จาก ๑๐ 

 

ประกอบการทางนิวเคลียร ซ่ึงจะใชเปนพ้ืนท่ีต้ังเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรชนิด Miniature Neutron Source 

Reactor (MNSR) ขนาด ๔๕ กิโลวัตต ชื่อ เครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปว. 

มทส./SUT-RR) มีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริการดานรังสีรักษาดวยวิธีการ BNCT และสําหรับการศึกษาวิจัยอ่ืน ๆ 

ท้ังนี้ มทส. ไดสงรายงานวิเคราะหความเหมาะสมของพ้ืนท่ีต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียรและเอกสาร

หลักฐานอ่ืน ๆ มาพรอมกับคําขอรับใบอนุญาต เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาต 5 

  กระบวนการในการพิจารณาอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียรนี้ 
เปนไปตามแผนภาพในเอกสารแนบประกอบการประชุมวาระท่ี ๓.๓  และเพ่ือใหเปนไปตามมาตรา ๕๒ แหง
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ปส. ตองจัดใหมีการรับฟงความเห็นจากประชาชน 
โดยมีการเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซตของสํานักงานเปนระยะเวลา ๙๐ วันกอนวันท่ีรับฟงความเห็น (เริ่ม
เผยแพรแลว เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม) และจัดการรับฟงความเห็นของประชาชนท่ีอาศัยอยูโดยรอบบริเวณใน10 
รัศมี ๔๐๐ เมตรจากเครื่องปฏิกรณ ซ่ึงเปนระยะทางตามท่ีกําหนดใน (ราง) กฎกระทรวง ฯ โดยกําหนดวันท่ีจัด
รับฟงความเห็นของประชาชน เปน วันจันทรท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๒ และจะไดนําผลจากการรับฟงความเห็น
เสนอตอคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 

  ท่ีประชุมรับทราบ 

๓.๔  มติจากการประชุมคณะทํางานพิจารณาความปลอดภัยของพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถาน15 
ประกอบการทางนิวเคลียร ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ 

นางสาวนิราวรรณ ปวีณะโยธิน แจงตอท่ีประชุมวา ปส. จัดต้ังคณะทํางานพิจารณาความ
ปลอดภัยของพ้ืนท่ีเพ่ือต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียรข้ึน โดยมีองคประกอบเปนผูแทนจากหนวยงานท่ีมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานท่ีเก่ียวของกับการประเมินความปลอดภัยจากเหตุการณจากภายนอก ไดแก กรม
ทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กรมทรัพยากรน้ํา กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรม20 
อุตุนิยมวิทยา สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเจาหนาท่ีจาก ปส. ท่ี
เก่ียวของ คณะทํางานนี้ มีหนาท่ีเสนอแนะตอเลขาธิการเก่ียวกับความปลอดภัยของพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรในการออกใบอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียรและงานวิจัย
ท่ีเก่ียวของ 

คณะทํางาน ฯ ประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมีมติใหขอ25 
ขอมูลเพ่ิมเติมจาก มทส. ดังนี้ 

๑. จัดทําแผนท่ีทางธรณีวิทยารอบบริเวณพ้ืนท่ีตั้ง 
๒. สํารวจลักษณะชั้นหินใตดินดวยวิธีการทางธรณีฟสิกสในรัศมี ๑ กิโลเมตร โดยใช

วิธีการวัดคาความตานทานไฟฟา (Electricity resistivity) 
๓. จัดทําแผนท่ีภาคตัดขวางแสดงลักษณะใตดินในบริเวณพ้ืนท่ีตั้ง 30 
๔. สํารวจการทําเหมืองเกลือในรัศมี ๕ กิโลเมตร 
๕. ขุดหลุม boring test ภายใตตําแหนงแกนเครื่องปฏิกรณ 
๖. จัดทําแผนท่ีแสดงทิศทางการไหลของน้ําบาดาล 
๗. หาคาความสามารถในการซึมและคํานวณการแพรกระจายของวัสดุกัมมันตรังสีใน

น้ําบาดาลในอัตรา เมตร/วัน 35 
๘. แสดงแผนท่ีเสนทางลําน้ําธรรมชาติรอบบริเวณพ้ืนท่ีตั้ง 



หนา ๔ จาก ๑๐ 

 

๙. จัดทําแผนท่ี contour map แสดงระดับความสูงของพ้ืนท่ีตั้ง 
๑๐. เพ่ิมขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาโดยใชขอมูล ๓๐ ปของกรมอุตุนิยมวิทยา 
๑๑. ปรับปรุงผลการประเมินปริมาณวัสดุกัมมันตรังสีจากเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรใน

บทท่ี ๒ ใหสอดคลองกับผลในบทท่ี ๔ 

ท่ีประชุมรับทราบ 5 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

  ๔.๑ การอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร เครื่องปฏิกรณ
นิวเคลียร ปว. มทส. 

  ๔.๑.๑ กฎหมายและขอบังคับเก่ียวกับการอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร 10 

นางสาวนิราวรรณ ปวีณะโยธิน เสนอตอท่ีประชุมวา กฎหมายลําดับรองท่ีออกตามความใน
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงตองนํามาเปนเกณฑในการพิจารณาอนุญาตพ้ืนท่ี
เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร ไดแก 

- (ราง) กฎกระทรวงกําหนดศักยภาพทางเทคนิคและการเงิน พ.ศ...  
- (ราง) กฎกระทรวงการอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียรพ.ศ. .... 15 
- ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ เรื่อง การจัดทํารายงานวิเคราะห

ความเหมาะสมของพ้ืนท่ีตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เนื่องจากรางกฎกระทรวง ๒ ฉบับยังไมมีผลใชบังคับ จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาวาในการ
พิจารณาคําขอรับใบอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียรของ มทส. นี้ จะใชหลักเกณฑ
ตามประกาศคณะกรรมการ ฯ ขางตนท่ีมีผลใชบังคับแลวเทานั้น 20 

ความคิดเห็นท่ีประชุม 

  นายพลธรรม ปนตะ ใหความเห็นวา ในการประชุมครั้งนี้ ยังไมสามารถพิจารณาอนุญาตใหใช
พ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียรได เนื่องจากยังไมผานกระบวนการรับฟงความเห็นจากประชาชน 
จึงควรรับพิจารณาในเบื้องตน แตจะเสนอแนะตอคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ ก็ตอเม่ือผานการรับ
ฟงความเห็นแลว 25 

  นางสาวนิราวรรณ ปวีณะโยธิน และนางวราภรณ วัชรสุรกุล ชี้แจงวา การพิจารณาอนุญาตใน
ครั้งนี้ เปนการพิจารณารายงานวิเคราะหความเหมาะสมของพ้ืนท่ีตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียรทางดาน
เทคนิค ถาหากขอมูลในรายงานไมเพียงพอ จะไดขอใหทาง มทส. จัดทําขอมูลเพ่ิมเติมตอไป 

  นายปณตภร จงธีรโชติ ใหความเห็นวา การพิจารณาคําขออนุญาต ฯ และรายงาน ฯ ท่ี มทส. 
ยื่นมานี้ เปนการดําเนินการไปพลางกอน แตเนื่องจากเปนการดําเนินการพิจารณาทางปกครอง จึงตองมีความ30 
รัดกุม ดังนั้นในข้ันตอนท่ีมีผลทางกฎหมาย เชน การประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ หรือ การ
รับฟงความคิดเห็น ควรดําเนินการเม่ือกฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถานประกอบการทาง
นิวเคลียรท่ีออกตามมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มี
ผลบังคับใชแลว เพ่ือมิใหถูกฟองตอศาลปกครองเพิกถอนใบอนุญาตไดในภายหลัง อยางไรก็ดี ในระหวางนี้ ปส. 
สามารถศึกษาวิเคราะหในทางเทคนิคหรือพิจารณาขอมูลรายละเอียดของพ้ืนท่ีตั้งดังกลาวไปกอนได 35 

มติท่ีประชุม 



หนา ๕ จาก ๑๐ 

 

ท่ีประชุมมีมติใหรับพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถานประกอบการทาง
นิวเคลียรของ มทส. ในเบื้องตน สําหรับข้ันตอนท่ีมีผลทางกฎหมาย ใหดําเนินการเม่ือกฎกระทรวงการอนุญาต
ใหใชพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร พ.ศ... มีผลใชบังคับ 

๔.๑.๒ การพิจารณารายงานวิเคราะหความเหมาะสมของพ้ืนท่ีตั้งเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร
วิจัยท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 5 

  ฝายเลขานุการเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาประเด็นสําคัญในรายงานวิเคราะหความเหมาะสม

ของพ้ืนท่ีต้ัง วาเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ วาดวย การจัดทํารายงาน

วิเคราะหความเหมาะสมของพ้ืนท่ีต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงกําหนดใหรายงานตอง

ประกอบดวย ๖ บท คือ 

(๑) บทนํา  10 

(๒) ลักษณะท่ัวไปของพ้ืนท่ีตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร  

(๓) ลักษณะเฉพาะของพ้ืนท่ีสถานประกอบการทางนิวเคลียร  

(๔) รายงานดานสิ่งแวดลอมและการกระจายตัวของประชากร  

(๕) แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี  

(๖) การประกันคุณภาพ  15 

  โดยในแตละบทมีขอเสนอเพ่ือใหท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้ 

ขอเสนอเพ่ือพิจารณา ๑  

  ขอมูลรายละเอียดของเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจยัท่ี มทส. จัดสงมา เปนขอมูลการออกแบบ

เบื้องตน และยังมีรายละเอียดไมเพียงพอตอการวิเคราะหและประเมินความปลอดภัย  จึงยังไมพิจารณาความ

ปลอดภัยของโครงสราง ระบบ และสวนประกอบของเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร ในข้ันตอนการพิจารณาอนุญาต20 

พ้ืนท่ีเพ่ือตั้งฯ นี้ แตเม่ือ มทส. ขอรับใบอนุญาตกอสรางสถานประกอบการทางนิวเคลียร และจัดสงรายงาน

วิเคราะหความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร ตองมีรายละเอียดของเครื่องปฏิกรณเพ่ิมเติม โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในสวนท่ีเก่ียวกับ โครงสราง ระบบและสวนประกอบท่ีสําคัญตอความปลอดภัย 

ความคิดเห็นท่ีประชุม 

  ท่ีประชุมยอมรับขอมูลการออกแบบเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรเบื้องตนท่ี มทส. สงมา 25 

ขอเสนอเพ่ือพิจารณา ๒.๑ 

  เนื่องจาก อยูในข้ันตอนขออนุญาตใชพ้ืนท่ีฯ มทส. จึงมีขอมูลเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรท่ีจะ

กอสรางเพียงแบบเบื้องตน และไมมีผลการประเมินชนิดและปริมาณวัสดุกัมมันตรังสีท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับ

เครื่องปฏิกรณ ปว. มทส. แต มทส. ใชวิธีการอางอิงจากเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน คือ

เครื่องปฏิกรณนิวเคลียร GHARR-1 ของประเทศกานา ซ่ึงเปนเครื่องปฏิกรณ MNSR ขนาด ๓๔ กิโลวัตต 30 

เชื้อเพลิงนิวเคลียรเสริมสมรรถนะ ๑๒.๕ % ซ่ึงมีขนาดเล็กกวาเครื่องปฏิกรณ ปว. มทส. ซ่ึงมีกําลัง ๔๕ 

กิโลวัตต และเชื้อเพลิงนิวเคลียรเสริมสมรรถนะ ๑๙.๗๕ %  



หนา ๖ จาก ๑๐ 

 

อยางไรก็ตาม ถานําผลการประเมินอัตราปริมาณรังสีในกรณีอุบัติเหตุรุนแรงท่ีสุดของเครื่อง

ปฏิกรณ GHARR-1 มาคํานวณหาเขตพ้ืนท่ีกีดกัน (ท่ีขอบไดรับรังสี ๒๕๐ mSv ใน ๒ ชั่วโมง) และพ้ืนท่ีระวัง

เหตุ (ท่ีขอบไดรับรังสี ๒๕๐ mSv ใน ๓๐ วัน) จะพบวาพ้ืนท่ีกีดกันตามระดับปริมาณรังสีอยูภายในอาคาร

เครื่องปฏิกรณ และพ้ืนท่ีระวังเหตุมีขอบเขตอยูภายในบริเวณ ๑๐ เมตรรอบอาคาร ดังนั้น การท่ี มทส. 

กําหนดใหพ้ืนท่ีกีดกันมีรัศมี ๗๐ เมตร พ้ืนท่ีระวังเหตุมีรัศมี ๒๕๐ เมตร และพ้ืนท่ีหางจากชุมชนและพ้ืนท่ีเฝา5 

ระวังทางรังสี มีรัศมี ๓๔๐ เมตรจากจุดศูนยกลางเครื่องปฏิกรณ จึงเปนการกําหนดพ้ืนท่ีแบบ conservative 

และยอมรับไดสําหรับการประมาณการบริเวณท่ีจะไดรับผลกระทบทางรังสีจากการดําเนินการเครื่องปฏิกรณ 

การกําหนดพ้ืนท่ีเฝาระวังทางรังสีและการกําหนดเขตฉุกเฉินในกรณีอุบัติเหตุ  

จึงเสนอใหท่ีประชุมยอมรับผลการประเมินปริมาณ ชนิดและการแพรกระจายวัสดุกัมมันตรังสี

ของเครื่องปฏิกรณอางอิง และการกําหนดเขตพ้ืนท่ีกีดกัน พ้ืนท่ีระวังเหตุ พ้ืนท่ีหางจากชุมชน และพ้ืนท่ีเฝา10 

ระวังทางรังสีของ มทส. 

ความคิดเห็นท่ีประชุม 

  ผศ. ดร. พงษแพทย เพงวาณิชย ใหความเห็นวา การนําเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรท่ีมีขนาดเล็ก
กวาและเชื้อเพลิงมีความเขมขนนอยกวามาใชอางอิง ไมสามารถกลาวไดวาเปนการประเมินแบบ 
conservative ถึงแมวาพ้ืนท่ีกีดกัน พ้ืนท่ีระวังเหตุและพ้ืนท่ีหางจากชุมชนท่ีประเมินไดตามขอมูลปริมาณวัสดุ15 
กัมมันตรังสีของเครื่องปฏิกรณ GHARR-1 จะมีบริเวณแคบกวาพ้ืนท่ีกีดกัดท่ี มทส. กําหนด ควรมีขอมูลของ
เครื่องปฏิกรณนิวเคลียรท่ีมีขนาดเทากับเครื่องปฏิกรณ ปว.มทส. หรือเครื่องท่ีมีกําลังสูงกวามาเปรียบเทียบ 

ขอเสนอเพ่ือพิจารณา ๒.๒ 

  ขอมูลแผนท่ีทางธรณีวิทยาไมครบถวนตามท่ีประกาศกําหนด และ มทส. อยูระหวางการ

จัดทําขอมูลเพ่ิมเติมในสวนของแผนท่ีทางธรณีวิทยา และเม่ือ ปส. ไดรับขอมูลเพ่ิมเติมจะนําเสนอตอท่ีประชุม20 

ในครั้งถัดไป 

ความคิดเห็นท่ีประชุม 

  ท่ีประชุมเห็นชอบใหรอขอมูลเพ่ิมเติมตามท่ี ปส. ไดขอไป 

ขอเสนอเพ่ือพิจารณา ๓.๑ 

ขอมูลเหตุการณจากภายนอกในรายงาน ฯ ฉบับท่ียื่นมาพรอมคําขอรับใบอนุญาต ยังไมเพียง25 

พอท่ีจะนํามาประเมินวาพ้ืนท่ีต้ังมีความปลอดภัยตอเหตุการณจากภายนอกและประเมินลักษณะของพ้ืนท่ีตั้งท่ี

สงผลตอการแพรกระจายของวัสดุกัมมันตรังสี มทส. จึงอยูระหวางการจัดทําขอมูลดังตอไปนี้เพ่ิมเติม และเม่ือ 

ปส. ไดรับขอมูลนี้แลว จะนําเสนอตอท่ีประชุมในครั้งถัดไป 

- ขอมูลการสํารวจลักษณะชั้นหินใตดินดวยวิธีการทางธรณีฟสิกสในรัศมี ๑ กิโลเมตร โดย

ใชวิธีการวัดคาความตานทานไฟฟา (Electricity resistivity) และขอมูลแสดงหนาตัดชั้น30 

หินหรือลําดับชั้นตะกอน (profile) ในบริเวณพ้ืนท่ีตั้ง และเก็บขอมูลการทําเหมืองเกลือ



หนา ๗ จาก ๑๐ 

 

ในรัศมี ๕ กิโลเมตร เพ่ือใหทราบแนชัดถึงลักษณะทางธรณีวิทยาท่ีอาจสงผลตอความ

ปลอดภัยและเสนทางการแพรกระจายของวัสดุกัมมันตรังสี 

- ขุดหลุม boring test เพ่ิมเติมใตบริเวณท่ีคาดวาจะกอสรางแกนเครื่องปฏิกรณ เพ่ือให

ทราบถึงความม่ันคงแข็งแรงของฐานราก 

- แผนท่ีแสดงทิศทางการไหลของน้ําบาดาล  และคาความสามารถของการซึม หรือ คา k 5 

(hydraulic conductivity) ของตะกอนและหินแข็งท่ีแสดงในแผนท่ีอุทกธรณีวิทยา 

เพ่ือใหสามารถคิดคํานวณอัตราการการไหลของน้ําบาดาลและการแพรกระจายของวัสดุ

กัมมันตรังสีในกรณีอุบัติเหตุรุนแรง ในอัตรา เมตร/วัน เพ่ือใหสามารถหาอัตราการ

แพรกระจายของวัสดุกัมมันตรังสีสูระบบน้ําบาดาล 

ความคิดเห็นท่ีประชุม 10 

ท่ีประชุมเห็นชอบใหรอขอมูลเพ่ิมเติมตามท่ี ปส. ไดขอไป 

ขอเสนอเพ่ือพิจารณา ๓.๒ 

ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ เรื่อง การจัดทํารายงานวิเคราะหความ

เหมาะสมของพ้ืนท่ีตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดให ในรายงาน ฯ ตองมีผลประเมิน

ความเสี่ยงอันตรายของสถานประกอบการทางนิวเคลียรอันอาจเกิดข้ึนจากเหตุการณจากภายนอก และหากคา15 

ความเสี่ยงอันตรายของสถานประกอบการทางนิวเคลียรนั้น มีคามากกวาท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยการ

อนุญาตใหใชพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร ใหแสดงการคํานวณผลกระทบจากอันตรายดังกลาว 

รวมถึงแสดงวิธีการหรือการปองกันผลกระทบนั้นเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอสถานประกอบการทางนิวเคลียร 

ซ่ึงสําหรับเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร ท่ีมีกําลังไมเกิน ๕๐๐ กิโลวัตต ตองประเมินคาความเสี่ยงอันตรายสําหรับ 

แผนดินไหว ลมพายุ และอุทกภัย 20 

คาความเสี่ยงอันตรายและคาความรุนแรงของเหตุการณจากภายนอกท่ีประเมินไดตามคา

ความเสี่ยงอันตรายท่ีกําหนด ของ เครื่องปฏิกรณ ปว. มทส. แสดงในตารางดานลางนี้  

เหตุการณจากภายนอก คาความเสี่ยงอันตราย คาความรุนแรงท่ีประเมินได 

แผนดินไหว ๒ x ๑๐-๓ ตอป PGA นอยกวา ๐.๐๕g 

ลมพาย ุ ๒ x ๑๐-๒ ตอป ๓๓ น็อต (พายุสเกลออน) 

อุทกภัย ๒ x ๑๐-๓ ตอป ๙.๕ เมตรในบริเวณสถานีวัดระดับน้ํา 

จึงขอเสนอใหท่ีประชุมนําการประเมินคาความเสี่ยงอันตรายตามมากําหนดเปนเกณฑในการ

ออกแบบเครื่องปฏิกรณ ปว. มทส. ดังนี้  

- กําหนดใหการออกแบบอาคาร โครงสราง และระบบท่ีสําคัญตอความปลอดภัยสามารถ25 

ทนตอแรงสั่นไหวไดอยางนอย ๐.๑ เทาของความเรงของแรงโนมถวงโลก (๐.๑g) 



หนา ๘ จาก ๑๐ 

 

- กําหนดใหการออกแบบอาคาร และโครงสราง เปนไปตามมาตรฐานการคํานวณแรงลม

และการตอบสนองของอาคาร 

ความคิดเห็นท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นชอบใหกําหนดหลักเกณฑในการออกแบบอาคารปฏิกรณตามท่ีเสนอ  

ขอเสนอเพ่ือพิจารณา ๔ 5 

  ขอมูลการแพรกระจายของวัสดุกัมมันตรังสีในอากาศ เปนการอางอิงจากเครื่องปฏิกรณ 

GHARR-1 เชนเดียวกับขอมูลชนิดและปริมาณของวัสดุกัมมันตรังสีในเครื่องปฏิกรณ และขอมูลการ

แพรกระจายของวัสดุรังสีทางน้ําและน้ําบาดาล อยูระหวางการสํารวจขอมูลเพ่ิมเติม ในสวนของขอมูลการ

กระจายตัวของประชากร ขอมูลสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศวิทยา และการวัดระดับรังสีอางอิง ท่ี มทส. สงมา 

เม่ือพิจารณาแลว พบวา ครบถวน 10 

ความคิดเห็นท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นชอบใหรอขอมูลเพ่ิมเติมตามท่ี ปส. ไดขอไป 

ขอเสนอเพ่ือพิจารณา ๕ 

  แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี ท่ี มทส. จัดสงมา มีขอมูลดังนี้ 

- วัตถุประสงคและคํานิยาม 15 

- ประเภทและลักษณะของภัยคุกคามทางนิวเคลียรและรังสี 

- ระดับการปฏิบัติเหตุฉุกเฉิน 

- สถานท่ีตั้งและแผนท่ี 

- การแบงพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงภายในสถานประกอบการ 

- โครงสรางและหนาท่ีความรับผิดชอบสําหรับสถานการณฉุกเฉิน 20 

- หนวยงานภายในและภายนอกท่ีรับแจงเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 

- การวางแผนเพ่ือตอบสนองตอเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 

- กฎหมายท่ีเก่ียวของ และเอกสารอางอิง 

เม่ือพิจารณาแลว แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีนี้ มีขอมูลเพียงพอสําหรับในข้ันตอนการ

ขออนุญาตใหใชพ้ืนท่ี ฯ เนื่องจากเปนการวางแผนและเตรียมการกอนเริ่มกอสรางเครื่องปฏิกรณ จึงเห็นควร25 

เสนอใหท่ีประชุมยอมรับแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีของ มทส. ท่ีเสนอมาพรอมกับรายงาน ฯ นี้ 

ความคิดเห็นท่ีประชุม 

ท่ีประชุมยอมรับขอมูลเก่ียวกับแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 

ขอเสนอเพ่ือพิจารณา ๖ 



หนา ๙ จาก ๑๐ 

 

  เอกสารดานการประกันคุณภาพของ มทส. แสดงใหเห็นถึงแผนผังองคกร รายการข้ันตอน

วิธีการปฏิบัติงาน ระบบการจัดเก็บเอกสาร และวิธีการควบคุมเอกสาร อยางไรก็ตามพบวาไมมีการจัดทํารหัส

เอกสาร ในเอกสารท่ียื่นตอ ปส. เชน เอกสาร SER , รายงานการ boring test เอกสารคูมือประกันคุณภาพ 

แผนการกอสราง เปนตน ตามท่ีระบุในไวในเอกสาร P03-GA-01 เรื่องการควบคุมเอกสาร และยังคงขาด

ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานในสวนของงานหลัก ไดแก การขอรับใบอนุญาต และการตรวจวัดปริมาณรังสีใน5 

สิ่งแวดลอม 

ความคิดเห็นท่ีประชุม 

นางสาวนิราวรรณ  ปวีณะโยธิน รายงานวา มทส. ไดจัดสงข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานท่ีขอ

เพ่ิมเติมมาให ปส. แลว ดังนั้น ท่ีประชุมจึงไมขอขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการประกันคุณภาพ 

มติท่ีประชุม 10 

  ท่ีประชุมมีมติให มทส. หาขอมูลของเครื่องปฏิกรณท่ีมีขนาดใหญกวามาเปรียบเทียบ เพ่ือให

แนใจวาการประเมินผลกระทบทางรังสีจากเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร ปว. มทส. เปนไปตามท่ี มทส. ไดกําหนด

เขตพ้ืนท่ีบริเวณตาง ๆ ไว และท่ีประชุมมีมติใหรอขอมูลท่ี ปส. ขอเพ่ิมเติมไปเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาต 

๔.๒ รางประกาศสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่อง สาระสําคัญและขอมูลท่ีผูขอรับ
ใบอนุญาตตองระบุในแผนและรายงานเกี่ยวกับการเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร 15 

   

มติท่ีประชุม 

  ท่ีประชุมเห็นชอบกับรางประกาศสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่อง สาระสําคัญและขอมูลท่ีผู
ขอรับใบอนุญาตตองระบุในแผนและรายงานเก่ียวกับการเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืน ๆ   20 
  นางสาวธนวรรณ  แจมสุวรรณ รายงานใหท่ีประชุมทราบถึงผลการดําเนินงานภายใต

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป 

พ.ศ. 2560 - 2564 (ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2561) ดานการกํากับดูแลสถานประกอบการทาง

นิวเคลียร  

มติท่ีประชุม 25 
ขอใหคณะอนุกรรมการฯ ทุกทานชวยพิจารณารายละเอียดแผนงาน/โครงการตางๆท่ี

เก่ียวของเพ่ือเปนประโยชนตอการจัดทําแผนปฏิบัติการดานนิวเคลียรตอไปดวย หากมีขอเสนอแนะตางๆ ขอให
แจงทางฝายเลขานุการฯ เพ่ือรวบรวมขอมูลตอไป 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.          
                                         30 
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วิศวกรนิวเคลียรชํานาญการพิเศษ 
ผูบันทึกการประชุม 
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กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 
ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 

 


