
Emergency …. Episode 3

สมบุญ จริชาญชัย
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านความปลอดภยัทางรังสี

สํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



“Emergency = ภาวะฉุกเฉิน/เหตุฉุกเฉิน”

เครือข่ายบคุลากรท่ีประเทศไทยได้เตรียมการไว้เพ่ือรับมือกบั “Emergency 

= ภาวะฉกุเฉิน/เหตฉุกุเฉิน” ทางนิวเคลียร์และรังสีนัน้

 มีจํานวนมากน้อยเพียงไร และ

 อยูท่ี่ไหนบ้าง 

เป็นอีกหนึง่ประเดน็คําถามท่ีคนทัว่ไปอาจสนใจใคร่รู้



สาํนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ซึง่เป็นหน่วยงานราชการ
ท่ีมีโครงสร้างบคุลากรคอ่นข้างจํากดั อตัรากําลงัท่ีมีประมาณ

๒๕๐-๓๕๐ คน (ขอ้มูลขา้ราชการ พนกังานราชการและลูกจ้าง ปีงบประมาณ

๒๕๕๙) นัน้ อาจไมเ่พียงพอในกรณีท่ีเกิด “Emergency = ภาวะ

ฉกุเฉิน/เหตฉุกุเฉิน” ทางนิวเคลียร์และรังสีท่ีมีระดบัความรุนแรงสงู

การพฒันาเครือข่ายบคุลากรจงึเป็นอีกหนึง่มิติท่ีจะทําให้
ประเทศไทยสามารถยกระดบัการเตรียมพร้อมทางนิวเคลียร์และรังสี

ของประเทศให้สงูขึน้ได้



สํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัติในยคุท่ีสองภายหลงัจากการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๕ กลุม่เตรียม
ความพร้อมประสานงานกรณีฉกุเฉินทางรังสี หรือ “กลุม่ฉกุเฉินฯ” 
ท่ีเกิดขึน้มานัน้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานนีโ้ดยเฉพาะ จงึได้วางแผน
พฒันาเครือข่ายบคุลากรผา่นโครงการตา่งๆ อาทิ โครงการซ้อม
แผนฉกุเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแหง่ชาติ โครงการเตรียมความ
พร้อมในการระงบัเหตฉุกุเฉินสาธารณภยัทางรังสี ตามท่ีได้กลา่ว
ในตอนท่ีแล้ว  

ซึง่เป็นการเตรียมพร้อมบคุลากร ทัง้ภายในสํานกังานฯ 
และภายนอกสํานกังานฯ เพ่ือให้ได้บคุลากรท่ีมีพืน้ฐานในระดบั
หนึง่ สามารถท่ีจะปฏิบติังานสอดประสานบรูณาการไปในทิศทาง
เดียวกนัได้อยา่งถกูต้อง รวดเร็วและตอ่เน่ือง เพ่ือให้เหตท่ีุเกิดขึน้
ยติุลงด้วยความปลอดภยั



บคุลากรภายในสํานกังานฯ เท่าท่ีมีอยู่ ได้รับการเสริมศกัยภาพ
ในการปฏิบติัการตามแผนฉกุเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแหง่ชาติ ตามบท
บาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ผ่านกระบวนการเรียนรู้ อบรม ฝึกฝน และ
ซกัซ้อมจนเกิดทกัษะเฉพาะด้าน และขยายความชํานาญไปรอบด้าน เพ่ือ
จะได้รองรับการสบัเปล่ียนภาระหน้าท่ีกรณีท่ีมีความจําเป็น

และเน่ืองจากองค์ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย
ยงัมีคอ่นข้างจํากดั บคุลากรภายนอกสํานกังานฯ ท่ีมีพืน้ฐานและสามารถ
สนบัสนนุปฏิบติังานร่วมกนัเพ่ือรับมือ “Emergency = ภาวะฉกุเฉิน/เหตุ

ฉกุเฉิน” ทางนิวเคลียร์และรังสีได้นัน้ มีจํานวนไมม่ากนกั การพฒันาเครือ
ข่ายบคุลากรนอกหน่วยงานต้องทําอยา่งไรจงึจะให้ผลเป็นท่ีประจกัษ์ ใน
ประเดน็นีสํ้านกังานฯ ได้วางแผน ระดมสมอง ทดลองปรับเปล่ียนวิธีการ
และแนวทางตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาร่วม ๑ ทศวรรษ จนประสบผลเป็น
ท่ีน่าพงึพอใจ



เป้าหมายเครือขา่ยบคุลากรในลําดบัแรกๆ นัน้ สํานกังานฯ
โดย “กลุม่ฉกุเฉินฯ” ได้พจิารณาถึงบทบาทและอํานาจหน้าท่ีของ

หน่วยงานท่ีดําเนินการเก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ของประเทศ ซึง่แน่นอนต้องไม่พ้นจาก “กรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยั” ซึง่เป็นหน่วยงานกลางของรัฐและมีอํานาจหน้าท่ีใน

เร่ืองดงักลา่ว อาทิ สง่เสริม สนบัสนนุ และปฏิบตักิารป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั ช่วยเหลือผู้ประสบภยัและฟืน้ฟสูภาพพืน้ท่ี

อํานวยการและประสานการปฏิบตัใิห้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยั

และฟืน้ฟบูรูณะสภาพพืน้ท่ีท่ีประสบสาธารณภยัขนาดใหญ่



ลําดบัตอ่ไปก็คือหน่วยงานท่ีอาจต้องร่วมมือกนั เช่น 

ตํารวจ  ทหาร  โรงพยาบาล ศลุกากร หน่วยดบัเพลงิ องค์การ

ปกครองสว่นท้องถ่ิน และหน่วยงานภาคเอกชน ทัง้นีเ้ป้าหมาย     

ในการดําเนินงานจะต้องครบทัง้ ๗๗ จงัหวดั เน่ืองจากทกุจงัหวดั   

มีโอกาสเกิด “Emergency = ภาวะฉกุเฉิน/เหตฉุกุเฉิน” ได้ทัง้นัน้  

แตก่ารดําเนินการได้พิจารณาจากโอกาสความเส่ียงท่ีจะเกิดเหตุ

เป็นหลกั ความสะดวกรวดเร็วในการประสานงาน ความพร้อมและ

ขึน้อยูก่บังบประมาณท่ีได้รับอนมุตัใินแตล่ะปี





ตารางสรุปเครือข่ายบุคลากรทุกภมูิภาค ที่ผ่านโครงการต่างๆของ  “กลุ่มฉุกเฉินฯ” สาํนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ตามที่ได้ดาํเนินการไปแล้ว นับจากปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - พ.ศ. ๒๕๕๘ จาํนวน ๔๖ จังหวัด รวมทัง้สิน้ ๑,๑๘๕ คน

กรุงเทพมหานค

รและปริมณฑล

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้

กรุงเทพมหานคร เชียงราย กาฬสินธุ์ กําแพงเพชร จนัทบรีุ กาญจนบรีุ กระบี่

นนทบรีุ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชยันาท ฉะเชิงเทรา ตาก ชมุพร

ปทมุธานี น่าน ชยัภมิู นครนายก ชลบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ ตรัง

สมทุรปราการ พะเยา นครพนม นครปฐม ตราด เพชรบรีุ นครศรีธรรมราช

แพร่ นครราชสีมา นครสวรรค์ ปราจีนบรีุ ราชบรีุ นราธิวาส

แมฮ่อ่งสอน บงึกาฬ พระนครศรีอยธุยา ระยอง ปัตตานี

ลําปาง บรีุรัมย์ พิจิตร สระแก้ว พงังา

ลําพนู มหาสารคาม พิษณโุลก พทัลงุ

อตุรดิตถ์ มกุดาหาร เพชรบรูณ์ ภเูก็ต

ยโสธร ลพบรีุ ระนอง

ร้อยเอ็ด สมทุรสงคราม สตลู

เลย สมทุรสาคร สงขลา

สกลนคร สิงห์บรีุ สรุาษฎร์ธานี

สริุนทร์ สโุขทยั ยะลา

ศรีสะเกษ สพุรรณบรีุ

หนองคาย สระบรีุ

หนองบวัลําภู อา่งทอง

อดุรธานี อทุยัธานี

อบุลราชธานี

อํานาจเจริญ

*จงัหวดัที่ดาํเนินการแล้ว

**จังหวัดที่ยงัไม่ได้ดําเนินการ



ภาพการฝึกในส่วนของการฝึกในที่บังคับการ

(Command Post Exercise: CPX)

ภาพการฝึกในส่วนของการฝึกภาคสนาม

(Field Training Exercise: FTX)



นอกจากสร้างเครือข่ายตามท่ีกลา่วมาแล้ว สํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ
ยงัร่วมขบวนอยู่ในเครือข่ายของ “นโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ” เพราะ
สถานการณ์ด้านสาธารณภยัและภยัด้านความมัน่คงได้เปลี่ยนแปลงไปโดยมีความ
หลากหลายและซบัซ้อนมากย่ิงขึน้ รวมทัง้มีระดบัความรุนแรงเกินท่ีหน่วยงานเพียง
หน่วยงานเดียวจะมีขีดความสามารถในการป้องกนัและบรรเทาภยัท่ีเกิดขึน้ได้

โดยนโยบายการเตรียมพร้อมแหง่ชาติ มุง่เน้นให้ทกุภาคสว่นมีการเตรียม
ความพร้อม เพ่ือพร้อมเผชิญกบัสาธารณภยั ภยัด้านความมัน่คง และสถานการณ์
ฉกุเฉิน ตัง้แตใ่นภาวะปกติ ตลอดจนให้มีการบริหารจดัการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และทนัทว่งทีในทกุสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ ทัง้นีส้ํานกังานฯ ได้ตระหนกัถึงความ
สําคญัของการเข้าร่วมการฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดบัชาติ ที่ดําเนินการโดย
กองอํานวยการฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดบัชาติ สํานกังานสภาความมัน่คงแหง่ชาติ
โดยเข้าร่วมฝึกซ้อมตามโอกาสท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนนุการดําเนินงานตาม
นโยบายการเตรียมพร้อมแหง่ชาติให้บงัเกิดผลสาํเร็จอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย



เอกสารอ้างองิ

๑. สํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ รายงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - พ.ศ.๒๕๕๗

๒. กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย เอกสารเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ ไม่ระบปีุ  

๓. สํานกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ นโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ สํานกัพิมพ์คณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานเุบกษา กทม. ๒๕๕๒

๔.   สรุปผลการปฏิบติังานการร่วมฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดบัชาติ ประจําปี ๒๕๕๖ ของสํานกังาน

ปรมาณเูพ่ือสนัติ ตามแผลปฏิบติัการการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแบบบรูณาการระดบักระทรวง 

ด้านนิวเคลียร์และรังสี



บรรณาธิการ : สุกัญญา  จันทรมงคล

ฝ่ายเทคนิคนําเสนอ :   ปุณณภา รักษอุดมโชค

อารีย์รัชฏ์ วงศ์พันธ์ุ
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