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1. พัฒนากฎหมายและเสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณู 
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติเปนรูปธรรม

2. กํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานปรมาณูใหเปนไปตามมาตรฐานสากล

3. เสริมสรางขีดความสามารถและความเขมแข็งในการวิจัยและพัฒนาดานกํากับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู

เปนหนึ่งในองคกรที่เปนเลิศดานการกํากับการใชพลังงานปรมาณูในอาเซียน
(To be one of excellent nuclear regulatory bodies in ASEAN)

4. ประสานงานและดําเนินการดานพันธกิจความตกลงระหวางดานพลังงานปรมาณู

5. เผยแพรความรูและสรางการมีสวนรวมดานความปลอดภัยจากการใชพลังงานปรมาณู
ใหแกประชาชน

วิสัยทัศน์

สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

OFFICE OF ATOMS FOR PEACE
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
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ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การผลักดันนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร
ดานพลังงานปรมาณู

ของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาสมรรถนะ
และประสิทธิภาพ

ระบบกํากับดูแลความปลอดภัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
เสริมสรางการบริหารจัดการ
และการบริการที่ดีขององคกร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
การเสริมสรางความรวมมือ

ระหวางประเทศ 
และการดําเนินการตาม

พันธกรณีระหวางประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
การสงเสริมการประชาสัมพันธ

และการสรางความตระหนักเชิงรุก
ดานพลังงานปรมาณู 

1. ปฏิบัติงานเลขานุการในคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
2. กํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี นิวเคลียรและวัสดุนิวเคลียร
3. ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร
4. เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตรของการพัฒนาและใชพลังงานปรมาณู
5. ประสานงานและดําเนินการดานความรวมมือ ใหเปนไปตามพันธกิจ
กับองคการระหวางประเทศและหนวยงานในตางประเทศ
6. ประสานงานและดําเนินงานการสนับสนุนแผนงานความมั่นคงแหงชาติ 
ในสวนที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
7. ประสานงานและดําเนินการความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ในประเทศและตางประเทศ
8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
หรือตามที่กระทรวงฯ หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน



โครงสร้างองค์กรโครงสร้างองค์กรโครงสร้างองค์กร
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สำานักนโยบาย
และบริหารด้าน

พลังงานปรมาณู
(สบ.)

สำานักสนับสนุน
การกำากับดูแล

ความปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณู

(สส.)

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

เลขาธ�การสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ลปส.)

กระทรวงว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

สำานักกำากับดูแล
ความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์

(สน.)

สำานักกำากับดูแล
ความปลอดภัย

ทางรังสี
(สร.)

สำานักงาน
เลขานุการกรม

(สล.)

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)

ศูนย์เฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม
และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (ศรฉ.)

รองเลขาธิการสำานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (รอง ลปส.)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) สำานักงานผู้เชี่ยวชาญ (สชช.)

ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำาภูมิภาค (ศปส.)

กองกฎหมายและสนธิสัญญา (กส.)



นายกิตติศักดิ์  ช�นอุดมทรัพย

รองเลขาธ�การสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

นางสาวว�ไลวรรณ  ตันจอย  

รองเลขาธ�การสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ดร. อัจฉรา วงศแสงจันทร 

เลขาธ�การสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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ผู้บริหารผู้บริหารผู้บริหาร



 การดาํเนินงานภายใตยทุธศาสตรการผลกัดนัและ
พฒันาองคกรของ ปส. ไดใหความสาํคญัตอการเปดชองทาง
สําหรับภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนมีสวนรวม
ในกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตย อาทิ
 1. การพัฒนากฎหมายนิวเคลียรที่สําคัญ ไดแก 
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
โดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเปนหลัก พรอมกระจาย
ความรูสูผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งประชาชนทั้งภาครัฐ 
และเอกชนทัว่ประเทศ เพือ่รบัฟงความคดิเหน็ในการจดัทาํ
รางกฎกระทรวงทีเ่กีย่วของ จากทกุภาคสวน มคีวามพรอม
ตอการบังคับใชในป พ.ศ. 2560
 2. การสรางความรูความเขาใจในกระบวนการ
ออกใบอนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียรและรังสี 
รวมถึงพัฒนาปรับปรุงกระบวนการออกใบอนุญาตฯ ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 3. สรางเครอืขายทัง้ภายในและภายนอกประเทศ
เพื่อใหองคกรมีความเขมแข็งในระดับสากล อาทิ กิจกรรม
ภายใตโครงการ ASEANTOM เพื่อสงเสริมและพัฒนา
เครอืขายความรวมมอืระหวางประเทศดานการกาํกบัดแูล
ความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูในอาเซียน
 4. การพัฒนาศกัยภาพบคุลากรดานความปลอดภยั
ทางนิวเคลียรและรังสี รวมท้ังจัดกิจกรรมสรางความตระหนัก
ใหแกหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ใหมีความรูความเขาใจ
ในความปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล

 5. จัดทําแผนและแนวปฏิบัติในการระงับเหตุฉุกเฉิน
ทางนวิเคลียรและรังสี ท่ีสอดคลองกบัแผนการปองกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั รวมถงึจดัเตรยีมทรพัยากรใหเพียงพอ
ตอการระงับเหตุ ท้ังทรัพยากรบุคคล เคร่ืองมอื และอปุกรณ
ปองกันตาง ๆ และมีการฝกซอมแผนและแนวปฏิบัติ
เปนระยะ ๆ 
 ปส. มีความมุงมั่นตั้งใจอันดีในการดําเนินงาน
ดานตาง ๆ เพ่ือมิใหผูปฏิบัติงาน รวมถึงประชาชนและ
สิ่งแวดลอมมีความเสี่ยงท่ีจะไดรับรังสีโดยไมจําเปนหรือ
ไดรับอันตรายจากรังสี และตระหนักดีถึงความสําคัญ
ตอการกํากับดูแลความปลอดภัยในทุกกระบวนการ
อยางใกลชิดตามมาตรฐานสากล ขอใหประชาชน
มั่นใจวาจะมีความปลอดภัยภายใตการกํากับดูแลของ 
“สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ” กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

“ทิศทางขับเคลื่อนภารกิจองค์กรในรูปแบบประชารัฐ”
โดย ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ 

เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว 
สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ในฐานะที่เปนหน่วยงานหลักด้านการกำากับดูแลความปลอดภัย 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “เปนหนึ่งในองค์กรที่เปนเลิศด้านการกำากับการใช้พลังงานปรมาณูในอาเซียน” 
เช�อ่มัน่วา่เรามคีวามพรอ้มในการขบัเคลือ่นองคก์รไปสูก่ารพฒันาประเทศไดอ้ยา่งมัน่คงปลอดภัย
ด้วยพลังอันเข้มแข็งจากทุกภาคส่วนผนวกกับกลไกประชารัฐที่เปนพลังหลักอันสำาคัญ
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ผู้บริหาร



จำาแนกตามประเภท
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ขาราชการ 225 คน
พนักงานราชการ 78 คน

ลูกจางประจํา 29 คน

ปริญญาเอก 21 คน

ปริญญาโท 67 คน

ตํ่ากวาปริญญาตรี 88 คน

ปริญญาตรี 156 คน

จำาแนกตามวุฒิการศึกษา  

ข้อมูลอัตรากำาลังบุคลากร

ข้อมูลด้านบุคลากรข้อมูลด้านบุคลากรข้อมูลด้านบุคลากร



1. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
การสงเสริมคุณธรรมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
“ธรรมะกับการทํางาน

อยางมีความสุข” 
2. การสัมมนาเกี่ยวกับ

ความผูกพันในองคกรและกิจกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 

CSR (Corporate Social 
Responsibility)

3. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
การปองกันการทุจริตสงเสริม

คุณธรรมและจริยธรรม
และการสรางเครือขาย

ของขาราชการและเจาหนาที่ 
หัวขอ “ผลประโยชนทับซอน” 

4. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 

หัวขอ “การปองกันตัว
จากภัยทางสังคม”
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ข้อมูลการพัฒนาด้านบุคลากรข้อมูลด้านบุคลากร



ลำาดับ
ที่

ตัวชี้วัด
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย

นำ้าหนัก
(ร้อยละ)

ปี 2559ปี 2557 ปี 2558

มิติภายนอก (นำ้าหนัก : ร้อยละ 75)

มิติภายนอก : มิติด้านการประเมินประสิทธิผล (นำ้าหนัก : ร้อยละ 65)

12 เดือน

คะแนนประเมินตนเองผลงาน

75

65
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1 ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตรของประเทศ / แผนยทุธศาสตรกระทรวง /
ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) และตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกรม

1.1 อันดับรวมของความสามารถทางการแขงขัน
ดาน Scientifi c Infrastructure ของ
ประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD

46 47 47 5 47 3.0000

1.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบทความ ผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

1.2.1 จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ

10 14 10 10 30 5.0000

1.2.2 คะแนนรวมของบทความ ผลงานวิจัยดาน
วิทยาศาสตร ที่ตีพิมพและเผยแพรในระดับ
ประเทศและนานาชาติ

 n/a  n/a 15 5 26 5.0000

1.3 ความสําเร็จของการใชเครื่องมือ/อุปกรณ
เทียบกับแผน

 n/a  ระดับ 5 ระดับ 3 15 ระดับ 4 4.6748

1.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเกี่ยวกับ 
National Singel Window : NSW

 n/a  ระดับ 5 ระดับ 3 15 ระดับ 5 5.0000

1.5 จํานวนรายการงานเฝาตรวจกัมมันตภาพรังสี
ในสิ่งแวดลอม

3,503 4,900 4,900 15 5,503 5.0000

มิติภายนอก : มิติด้านการประเมินคุณภาพ (นำ้าหนัก : ร้อยละ 10) 10

2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ  n/a  n/a ระดับ 3 10 รอยละ 
77.28

3.4560

ผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ



ลำาดับ
ที่

ตัวชี้วัด
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย

นำ้าหนัก
(ร้อยละ)

ปี 2559ปี 2557 ปี 2558

มิติภายใน (นำ้าหนัก : ร้อยละ 25)

มิติภายใน : มิติด้านการประเมินประสิทธิภาพ (นำ้าหนัก : ร้อยละ 15)

12 เดือน

คะแนนประเมินตนเองผลงาน

25

15

มิติภายใน : มิติด้านการพัฒนาองค์การ (นำ้าหนัก : ร้อยละ 10) 15

รวม 4.6577

     หมายเหตุ : ผลการประเมินตนเอง  = n/a        

      = 1.00-1.49     

      = 1.50-2.49         

      = 2.50-3.49        

      = 3.50-4.49         

      = 4.50-5.00
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3 การเบิกจายเงินงบประมาณ 5

3.1 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบ
ประมาณรายจายลงทุน

13.94 34.067 ระดับ 3 2.5 81.04 3.0133

3.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบ
ประมาณรายจายภาพรวม

65.48 88.66 ระดับ 3 2.5 95.60 4.8000

4 การประหยัดพลังงาน 3.5040 3.5000 ระดับ 3 2.5 3.6230 3.6230

5 การประหยัดนํ้า n/a n/a ระดับ 3 2.5 ระดับ 5 5.0000

6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ

5.0000 5.0000 ระดับ 3 5 ระดับ 5 5.0000

7 การพัฒนาสมรรถนะองคการ 4.6000 5.0000 ระดับ 3 5 ระดับ 5 5.0000

8 ระดับคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงาน

4.5215 4.8500 ระดับ 3 5 ระดับ 4 4.0000

ผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ



        สรุปผลการดำาเนินงาน
 ในรอบปี

ส่วนที่

2

สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติสำานักงานปรมาณูเพื่อสันติสำานักงานปรมาณูเพื่อสันติสำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติสำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

รายงานประจำาปี

2559



ซอมแผนฉุกเฉินแหงชาติ
ตามนโยบายเรงดวนนายกรัฐมนตรี 

ในท่ีประชุมระดับผูนําวาดวยความม่ันคงทางนิวเคลียร 
คร้ังท่ี 4 ณ สหรัฐอเมริกา เมษายน 59 ท่ีผานมา 

เนนเสริมสรางขีดความสามารถของหนวยงาน
และบุคลากร อาทิ ซอมแผนฉุกเฉินทางรังสี

                      เชิงบูรณาการ ณ ปราณบุรี รวมฝก
                         ตรวจสอบวัสดุนิวเคลียรและรังสี  

                    ไทย – มาเลเซีย ฯลฯ

“พระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559” 
มีผลบังคับใช 1 กุมภาพันธ 2560 และ
อยูระหวางการรางกฎหมายลําดับรอง
ท้ังส้ิน 47 ฉบับ ภายใน 28 ตุลาคม 2560

ออกใบอนุญาต 2,357 ใบ
- วัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได 
  1,072 ใบ
- เครื่องกําเนิดรังสี 1,285 ใบ

บริการสอบเทียบ
เครื่องมือวัดรังสี 

729 เครื่อง

              ขึ้นทะเบียน
 เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี 
                 (RSO)
   - ภาคทฤษฎี ระดับตน / กลาง / สูง 435 คน
    - ภาคปฏิบัติระดับสูง 55 คน
     - ฝกอบรมและทดสอบ
        เพื่อตอใบรับรองฯ 144 คน

บุคลากรกวา 2,690 คน 
ไดรับการพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพ

ดานความปลอดภัย
ทางนิวเคลียรและรังสี 

สรางความตระหนัก
ดานความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี 
ผานกิจกรรม อาทิ นิทรรศการ, Road Show, 

 อยูปลอดภัยกับรังสี, ถนนสายวิทย,
   มหกรรมวิทยาศาสตร เปนตน 
      ผูเขารวมกวา 63,000 คน

เฝาระวังภัยทางรังสี 
มีสถานีเฝาระวังภัยทางรังสี

ในอากาศ 17 สถานี 
และในนํ้า 5 สถานี

                     ผลักดัน
              การดําเนินงานตาม
           พันธกรณีระหวางประเทศ
           และประสานความรวมมือ
              เชิงวิชาการกับ IAEA 
           กวา 70 โครงการ ใน 50 หนวยงาน 
        ครอบคลุมสาขาการแพทย การเกษตร 
                พลังงาน สิ่งแวดลอม 
           การกํากับดูแลความปลอดภัย

OAP
Office of Atoms for Peace
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ผลดำาเนินงานปี 2559ผลดำาเนินงานปี 2559ผลดำาเนินงานปี 2559



การพัฒนาบุคลากรด้านการกำากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี
การพัฒนาบุคลากรด้านการกำากับดูแลความปลอดภัยการพัฒนาบุคลากรด้านการกำากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีทางนิวเคลียร์และรังสี
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การพัฒนาบุคลากรด้านการกำากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปส. ไดดําเนินการ
โครงการถายทอดความรูในรูปแบบการฝกอบรม ประชุม 
และสัมมนาที่มีบุคคลภายนอกและภายในเขารวม
ตามแผนงบประมาณประจําป จํานวน 17 โครงการ 
กวา 100 กิจกรรม โดยใชงบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 
6 ลานบาท อาทิ โครงการพิทักษและรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยวัสดุนิวเคลียรภายใตสนธิสัญญาไมแพรขยาย
อาวุธนิวเคลียร โครงการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีววิทยา
ของประเทศโครงการสงเสริมและพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือระหวางประเทศดานการกํากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานปรมาณูในอาเซียน (ASEANTOM) เปนตน
 นอกเหนอืจากนี ้ยงัมกีารจดักจิกรรมเพ่ิมเตมิจาก
แผนงานอีกจํานวน 16 กิจกรรม อาทิ การฝกอบรมเรื่อง
การปองกันอันตรายจากรังสีสําหรับบุคลากรหองปฏิบัติการ
สวนหัวใจ (Cardiac Catheterization Lab, Cath Lab) 
การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเตรียมความพรอม
ของสถานประกอบการกอนการบังคับใชรางพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 เปนตน ทั้งน้ี
เพื่อใหเกิดการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานในสวนที่
เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ตระหนัก
ถึงความสำาคัญของการพัฒนาบุคลากร โดยมุงเนน
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหมีความพรอมในดาน
การกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี 
การบรหิารองคกรยคุใหม มจิีตใหบรกิาร เสรมิสรางคานยิม
การทํางานเปนทีม คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อรักษาไว
ซึ่งทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพรวมทั้ง มุงเนนพัฒนา
เสริมสรางความรูทางวิชาการดานนิวเคลียรและรังสี 
ผานกระบวนการถายทอดความรูใหแกองคกรภาครัฐและ
ภาคเอกชน ประชาชน และนานาชาต ิเพือ่พฒันาศกัยภาพ
ของบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชนใหสามารถนําความรูและ
ประสบการณไปใชไดจริง โดยการพัฒนาบุคลากรถือวา
เปนการวางรากฐานสําคัญที่จะนําใหองคกรไปสูวิสัยทัศน
ท่ีกําหนดไวได  อีกทั้ ง นําไปสูความเขมแข็งในงาน
ดานการกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี
ในอนาคต
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ความร่วมมือระหว่างประเทศที่สำาคัญความร่วมมือระหว่างประเทศที่สำาคัญความร่วมมือระหว่างประเทศที่สำาคัญ
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 1. การเขารวมการประชุมระดับผูนําวาดวยความมั่นคงทางนิวเคลียร (Nuclear Security Summit : NSS) ครั้งที่ 4 
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม - 3 เมษายน 2559 ณ กรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกา โดยมี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
และ ดร.อัจฉรา วงศแสงจันทร ลปส. พรอมดวยนายกิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย รอง ลปส. กับคณะผูแทนประเทศไทย เขารวม
ประชุม NSS เพื่อรายงานความคืบหนาระดับชาติ (National ProgressReport) เรื่องการดําเนินการดานความม่ันคง
และความปลอดภัยทางนิวเคลียร ในการนี้นายกรัฐมนตรีไดรวมรับรองแถลงการณและแผนปฏิบัติการแสดงเจตจํานงวา 
ประเทศไทยจะดําเนินมาตรการสอดคลองกับมติของประชาคมโลกในการรักษาความมั่นคงทางนิวเคลียร และ 
ปส. ไดจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อสงเสริมความมั่นคงทางนิวเคลียรที่สอดคลองตามถอยแถลงของนายกรัฐมนตรี

 การประสานงานและดำาเนินการดา้นความร่วมมอื
ระหว่างประเทศให้เปนไปตามพันธกรณีกับองค์การ
ระหว่างประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ เปนหนึ่งใน
ภารกิจตามกฎหมายของ ปส. โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ได้ดำาเนินการความร่วมมือที่สำาคัญมากมาย 
ดังนี้ 



ความร่วมมือระหว่างประเทศที่สำาคัญ
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 2. การตอนรับ Mr. Yukiya Amano ผูอํานวยการใหญ
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (IAEA) พรอมดวย
นายอรรถยุทธ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูตและผูแทนถาวรไทย
ประจําสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 
ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ (ผสทน.) และคณะ เขาเยี่ยมชม
ภารกิจของ ปส. เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ซึ่งเปนโอกาสอันดี
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงนโยบายในการพัฒนา
กํากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีในประเทศไทย 
รวมทั้งเยี่ยมชมหองปฏิบัติการจํานวน 4 หองปฏิบัติการ ไดแก 
Radioecology Laboratory, Biodosimetry Laboratory, 
Nuclear Forensics Laboratory และ Radiochemistry 
Laboratory นอกจากน้ี Mr. Yukiya Amano ลปส. และ ผสทน. 
ไดเขารวมหารือในประเด็นความรวมมือทางนิวเคลียรและรังสี
ระหวางประเทศไทยและ IAEA กับพลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรฐัมนตร ีและ ดร.พเิชฐ ดรุงคเวโรจน รมว.วท. (ในขณะนัน้)

 3. การตอนรับรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
แหงสาธารณรัฐฟจิ H.E. MR. JONE USAMATE เขาเยี่ยมชม
ภารกิจในฐานะเปนหนวยงานกํากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียรและรังสีและเยี่ยมชมหองปฏิบัติการของ ปส. 
จํานวน 4 หองปฏิบัติการ ไดแก Radioecology Laboratory, 
Biodosimetry Laboratory, Nuclear Forensics Laboratory 
และ Radiochemistry Laboratory เมือ่วนัที ่2 มถินุายน 2559



 4. การเขารวมประชุมใหญสมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 60
ของคณะผูแทนไทย โดยมนีายอรรถยทุธ ศรสีมทุร เอกอคัรราชทตู
และผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา เปน
หัวหนาคณะ เมื่อวันที่ 26-30 กันยายน 2559 ณ กรุงเวียนนา
สาธารณรัฐออสเตรีย เพ่ือกําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนินการ
ภายใตความรวมมือของ IAEA ในเรื่องความรวมมือทางวิชาการ 
การกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี การใชประโยชน
จากพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ รับรองขอมติที่เกี่ยวของตางๆ 
รายงานและทบทวนการดําเนินงานโครงการในรอบปที่ผานมา 
รวมทั้งการประชุมเสริมสรางความรวมมือกันระหวาง ASEAN 
และ IAEA พรอมทั้งความรวมมือระดับทวิภาคีอื่นๆ
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 5. การผลักดันให ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic Energy (ASEANTOM) 
ไดรับสถานะอยางเปนทางการจากสํานักเลขาธิการอาเซียนใหเปนองคกรรายสาขาของประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political – Security Community: APSC) ภายใต Annex I ของกฎบัตรอาเซียน
เมือ่วนัที ่23 ธนัวาคม 2558 ซึง่ทําใหประเทศไทยไดรับความรวมมอื ความชวยเหลือและเกดิการแลกเปล่ียนขอมูล
รวมทั้งสรางความมั่นคงปลอดภัยในการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีของประเทศในอาเซียน ตามมาตรฐาน
การดําเนินการระดับสากลของ IAEA
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 6. การสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกรณี
ระหว างประเทศ และประสานงานความรวมมือ
ดานตางประเทศ เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลและ
ความรู พัฒนาระบบการกํากับดูแลความปลอดภัย และ
เสริมสรางศักยภาพบุคลากรในกํากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียรและรังสีในภูมิภาคอาเซียน รวมกับ IAEA
 และองคการระหวางประเทศตางๆ โดยการจดัการประชมุ
เชิงปฏิบัติการและฝกอบรมระดับภูมิภาค ซึ่งมีผูเขารวม
การประชุมเปนเจาหนาที่จากประเทศสมาชิกอาเซียน
เขารวมประชุม อาทิ

 6.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ Sub-regional 
Workshop on the Logical Framework Approach 
for TC Project Design เมือ่วนัที ่23-26 กมุภาพนัธ 2559
ณ หองประชุมใหญ ปส. ภายใตกรอบโครงการความรวมมอื
ทางวิชาการกับ IAEA ระดับภูมิภาค เพื่อเสริมสรางความรู
ความเขาใจการออกแบบและการบริหารจัดการโครงการ
ความรวมมือวิชาการแบบทวิภาคีกับ IAEA รวมทั้งให
คําแนะนําแนวคิดแกนักวิจัย นักวิชาการในสาขาตาง ๆ 
ผูสนใจการเขียนขอเสนอโครงการความรวมมือเพ่ือรับ
การสนับสนุนจาก IAEA ในรอบป 2018-2019 โดยมี
ผูเชี่ยวชาญจาก IAEA เปนวิทยากร

 6.2 การฝกอบรม Basic nuclear safety concepts, 
regulation functions, licensing management and 
decision making เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 
2559 ณ โรงแรม แกรนดเมอเคียว บางกอก ฟอรจูน กรุงเทพฯ 
เพ่ือใหผูเขารวมฝกอบรมมีความรูความเขาใจในเร่ืองพ้ืนฐาน
ความปลอดภัยทางนิวเคลียรและขอกําหนดสําหรับ
ความปลอดภัย เชน Redundancy, Independence, 
Diversifi cation, การปองกันแบบมีลําดับขั้น (Defence 
in depth) รวมทั้งหนาที่การทํางานของหนวยงานกํากับ
ดูแลในการประเมินความปลอดภัยเพื่อออกใบอนุญาต
การประสานงานกบัหนวยงานตาง ๆ  โดยมผีูเชีย่วชาญจาก 
European Commission เปนวิทยากร
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 6.3 การฝกอบรมเชงิปฏบิตัิการเรือ่ง Security of
Radioactive Material during Transport เมือ่วนัท่ี 15 – 19 
สิงหาคม 2559 ณ หองประชุมใหญ ปส. เพ่ือสราง
องคความรูความปลอดภัยในการขนสงวัสดุกัมมันตรังสี
ใหกับเจาหนาที่หนวยงานกํากับดูแลและหนวยสนับสนุน
ทีเ่กีย่วของกับพลงังานนวิเคลยีรมศีกัยภาพดานความมัน่คง
ปลอดภยัในการขนสงวสัดนุวิเคลยีร – รงัส ีใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลโดยมีผูเชี่ยวชาญจาก 
U.S.DOE เปนวิทยากร
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 6.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ Advance in 
Cytogenetic Analysis for Radiation Assessment 
เมื่อวันที่  6 – 8 กันยายน 2559 ณ หองประชุมใหญ ปส. 
เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาความรวมมือ รวมทั้งยกระดับ
มาตรฐานการวัดปริมาณรังสีทางชีวภาพในประเทศและ
ในภูมิภาคอาเซียนใหเปนมาตรฐานเดียวกัน อันจะชวย
สรางความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยทางนิวเคลียรและ
รังสีใหแกผูปฏบิติังานและสาธารณชนโดยมีผูเชีย่วชาญจาก 
IAEA เปนวิทยากร

 7. การจัดทํากรอบความรวมมือทางวิชาการ 
(Country Programme Framework : CPF) ในรอบป 
พ.ศ. 2560 - 2564  รวมกับทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหวางประเทศและผูแทนหนวยงานในประเทศตางๆ
ที่เกี่ยวของ
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 ปส. มีภารกิจหลักในการพิจารณาออกใบอนุญาตผลิต มีไวในครอบครอง หรือใชวัสดุกัมมันตรังสี 
ซึ่งพนสภาพท่ีเปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมี รวมถึงพิจารณาออกใบอนุญาตมีไวในครอบครอง
เครื่องกําเนิดรังสี และพิจารณาออกใบอนุญาตนําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร นําหรือ สั่งเขามาใน
ราชอาณาจักร ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกําเนิดรังสี โดยสอดคลองตามพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ และเพื่ออํานวยความสะดวกกับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
ปส. จึงดําเนินการเชื่อมโยงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร ระหวาง ปส. กับกรมศุลกากร 
ผานระบบ Thailand National Single Window (NSW)/e-License เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล
ในกระบวนการ นําเขา สงออกสินคา โดยการทําใบแจงขอเท็จจริงสงขอมูลไปยังกรมศุลกากร
กอนการทําใบขนสินคา เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูประกอบการ ในการตรวจสอบใบอนุญาต และ
ใบรับรองตางๆ ทางอิเล็กทรอนิกส กอนการตรวจปลอยสินคา ทําใหผูประกอบการไดรับความสะดวก 
รวดเร็ว ในการใชบริการ ลดตนทุนและเวลาการดําเนินพิธีการตางๆ และลดปริมาณเอกสารกระดาษ
ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ การควบคุมวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุพลอยได หรือวัสดุตนกําลังตั้งแตตนทางถึง
ปลายทางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบเฝาระวัง และกํากับดูแล
ความปลอดภัยทางรังสีมากยิ่งขึ้น

ระบบเช�่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสำาหรับการนำาเข้า-การส่งออก
การนำาผ่านและโลจิสติกส์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

Thailand National Single Window (NSW)



โดยในปีงบประมาณ 2559 มีการจัดประชุมให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนร่วม 
ให้เข้าใจในระบบการออกใบอนุญาตมากข�้น อาทิ

 1. การประชุมชี้แจง “ระบบออกใบอนุญาตการกํากับดูแล ควบคุม เกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกําเนิดรังสี 
และการเชื่อมโยงขอมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-license/NSW)” ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 
ณ หองอบรมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ชั้น 2 อาคาร 4 สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 2. การประชุมชี้แจง “ระบบออกใบอนุญาตการกํากับดูแล ควบคุม เกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกําเนิดรังสี 
และการเชื่อมโยงขอมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-license/NSW)” ครั้งที่ 2 ในวันศุกรที่ 8 กรกฎาคม 2559
ณ หองประชุม 103 ชั้น 10 อาคาร 4 สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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Thailand National Single Window (NSW)



 ที่ผ่านมา ประเทศไทยยังไม่ มีกฎหมาย
เฉพาะด้านหร�อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการกำากับ
ดูแลการจัดการกากกัมมันตรังสีอย่างครอบคลุม
ทั่วทั้งระบบ เพ่ือให้การกำากับดูแลการจัดการ
กากกัมมันตรังสีเปนไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมท้ังเพ่ือ
เตรียมพร้อมในการจัดทำากฎหมายลำาดับรอง
ภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
พ.ศ. 2559 จ�งจำาเปนต้องมีการดำาเนินการศึกษา
หาข้อมูล เพ่ือนำามาจัดทำาร่างกฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ 
และมาตรฐานต่างๆ ในการกำากับดูแลการจัดการ
กากกมัมนัตรงัสีให้สมบรูณ ์ตลอดจนการใหค้วามรู้
ความเข้าใจกับผู้ ได้รับอนุญาตครอบครองและ
ใช้วัสดุกัมมันตรังสี รวมถึงประชาชนโดยท่ัวไป
ถึงการจัดการกากกัมมันตรังสีและการกำากับดูแล
อย่างถูกต้อง 

 เพื่อใหการกํากับดูแลการใชประโยชนจาก
พลังงานนิวเคลียรที่มีอยางแพรหลายในประเทศไทย
เกิดความปลอดภัยต้ังแตเริ่มตนจนถึงสิ้นสุดการใชงาน 
โดยเฉพาะกากกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้น ปส. ไดคํานึงถึง
ค ว า มสํ า คั ญ ขอ งค ว ามปลอ ดภั ย ใ นก า ร จั ด ก า ร
กากกัมมันตรังสี  จึงไดริ เริ่มโครงการพัฒนาระบบ
กํากับดูแลการจัดการกากกัมมันตรังสีของประเทศข้ึน
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนถึงปจจุบัน 
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การพัฒนาระบบกำากับดูแลการจัดการ
กากกัมมันตรังสีของประเทศ
การพัฒนาระบบกำากับดูแลการจัดการการพัฒนาระบบกำากับดูแลการจัดการ
กากกัมมันตรังสีของประเทศกากกัมมันตรังสีของประเทศ



วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับกากกัมมันตรังสี
ประเภทตางๆ และแนวทางในการจัดการกากกัมมันตรังสี
ประเภทน้ันๆ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปใชเปนแนวทางในการจัดทํา
รางกฎหมาย ระเบยีบ แนวทางปฏิบัต ิและมาตรฐานตางๆ 
ในการกาํกบัดลูการจดัการกากกมัมนัตรงัสี และยงัสามารถ
ประเมินความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดลอมได
 2. เพื่อจัดทํารางกฎหมาย ระเบียบ แนวทาง
ปฏิบัติ และมาตรฐานตางๆ ในการกํากับดูแลการจัดการ
กากกัมมันตรังสีใหครบถวนสมบูรณ  และสอดคลองกับ
มาตรฐานสากล
 3. จดัทาํทะเบยีน “สถานประกอบการ (Facilities)” 
และ “กากกัมมันตรังสี  (Radioactive Waste)” 
เพื่อเปนขอมูลอางอิงในการจัดทําฐานขอมูลการจัดการ
กากกัมมันตรังสีของประเทศไทย
 4 .  พั ฒ น า ร ะ บ บ ฐ า น ข อ มู ล ก า ร จั ด ก า ร
กากกมัมนัตรงัส ีเพือ่ใชในการกาํกบัดแูลองคกร/หนวยงาน
ที่เก่ียวของกับการจัดการกากกัมมันตรังสี และใชใน
การติดตาม ตรวจสอบ และประมวลผลขอมูลการจัดการ
กากกัมมันตรังสีทั้งระบบ

กลุ่มผู้รับบริการ : ผูรับอนุญาตจัดการกากกัมมันตรังสี 
และผูรับอนุญาตครอบครองและใชวัสดุกัมมันตรังสี 
ประชาชนและสิ่งแวดลอม เปนตน

พ้ืนท่ีเป้าหมาย : กากกัมมันตรังสีท่ีเกิดจากสถานประกอบการ
และกิจกรรมตางๆ ทั้งหมด และระบบการจัดการ
กากกัมมันตรังสีของประเทศไทย ตลอดจนความปลอดภัย
ของประชาชนและสิ่งแวดลอม
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ภาพประกอบการดําเนินกิจกรรมสํารวจและศึกษาขอมูล
ที่เกี่ยวของกับการจัดการกากกัมมันตรังสีประเภทตางๆ

การพัฒนาระบบกำากับดูแลการจัดการ
กากกัมมันตรังสีของประเทศ



ผลการดำาเนินงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กิจกรรม ผลการดำาเนินงาน

1. สํารวจและศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับ
การจัดการกากกัมมันตรังสีประเภทตางๆ

เขาสํารวจและเก็บตัวอยาง เพ่ือนํามาวิเคราะหขอมูลกากกัมมันตรังสี
ทีเ่กดิขึน้ โดยทาํการสํารวจที ่บรษิทั ไทยแลนดสเมลต้ิงแอนดรีไฟนิง่ จาํกัด 
จังหวัดภูเก็ต ผลการวิเคราะหจะใชไปขอมูลพื้นฐานในการกําหนด
รางแนวทางในการกํากับดูแลการจัดการกากกัมมันตรังสีประเภท
NORM (Natural Occurring Radioactive Material)

2. การดําเนินการจัดทํารางกฎ ระเบียบ 
แนวทางปฏิบัติ เกณฑมาตรฐานในการ
กํากับดูแลการจัดการกากกัมมันตรังสี

ดําเนินการจัดทําและพิจารณารางกฎหมายลําดับรองซึ่งออกตามความ 
พ.ร.บ. พลงังานนวิเคลยีรเพือ่สนัต ิพ.ศ. 2559 แลวเสรจ็ จาํนวน 3 ฉบับ 
มีหัวขอดังตอไปนี้
 1. การกําหนดวัสดุกัมมันตรังสีท่ีไมอยูภายใตการควบคุมตาม 
พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559
 2. การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และปริมาณในการปลอยทิ้ง 
รวมถึงกาํหนดระดับคากมัมนัตภาพและคาคร่ึงชวีติของกากกมัมนัตรงัสี
ที่ปลอยทิ้งออกสูสิ่งแวดลอมได
 3. เกณฑปลอดภัยตามคณะกรรมการกําหนด
 รางกฎหมายลําดับรองที่อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงแกไข
อีกจํานวน 3 ฉบับ
 1. การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการ
กากกัมมันตรังสี
 2. กาํหนดหลักเกณฑ วธิกีาร และเง่ือนไขการขอรับใบอนญุาต 
การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตนําเขา และสงออก
กากกัมมันตรังสี
 3. กาํหนดหลักเกณฑ วธิกีาร และเง่ือนไขการขอรับใบอนญุาต 
การออกใบอนญุาต และการออกใบแทนใบอนญุาตใหบรกิารจดัการกาก
กัมมันตรังสี โดยแบงเปน
 ก. ใบอนุญาตใหใชพ้ืนที่เพ่ือต้ังสถานที่ใหบริการจัดการกาก
กัมมันตรังสี
 ข. ใบอนญุาตกอสรางสถานทีใ่หบรกิารจดัการกากกัมมนัตรงัสี
 ค. ใบอนุญาตดําเนินการใหบริการจัดการกากกัมมันตรังสี

3. การดําเนินการจัดทําฐานขอมูลและ
ทะเบียนกากกัมมันตรังสี

ดําเนินการรวบรวมขอมูลกากกัมมันตรังสีท่ีไดรับการจัดการในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559
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1. การพิทักษ์ความปลอดภัยและความมั่นคงทางนิวเคลียร์
 ภารกิจการพิทักษความปลอดภัยและความมั่นคงทางนิวเคลียร แบงเปน 3 สวนหลัก คือ 
 (ก) การปฏบิตังิานเพือ่ใหสอดรับกบัการพทิกัษวสัดนุวิเคลยีรตามสนธสิญัญาการไมแพรขยายอาวธุนวิเคลยีร 
อันรวมถึงการดําเนินการและการประสานงานเพื่อใหเปนไปตามขอตกลงภายใตสนธิสัญญาฯ (Comprehensive 
Safeguards Agreement INFCIRC 153, INFCIRC 241) ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตป พ.ศ. 2517  และการดําเนินการ
ในสวนของพิธีสารเพิ่มเติม (Additional Protocol INFCIRC 540) ซึ่งไดมีการลงนามแลวตั้งแตป พ.ศ. 2548 แตยัง
ไมมีการใหสัตยาบัน รายละเอียดของการดําเนินการในสวนนี้สามารถทราบไดจาก PM-SS-01
 (ข) การปฏิบัตงิานกาํกบัดแูลระบบการปองกันทางกายภาพของสถานประกอบการทางนวิเคลยีร ปกตวิงจร
ของงานกํากับดูแลเริ่มดวยการออกใบอนุญาต การประเมินคําขออนุญาตซึ่งรายละเอียดท้ังดานเทคนิคและไมใช
ดานเทคนิค การตรวจสอบสถานประกอบการ และใหความเห็นประกอบการขอตออายุใบอนุญาต 
 (ค) การดาํเนนิการเกีย่วกบัเครอืขายดานความมัน่คงปลอดภยัทางนวิเคลียรท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
ภารกจิสวนนีเ้ปนสวนท่ีอยูภายนอกขอบเขตการกํากบัดูแลดานปองกันทางกายภาพของสถานประกอบการในขอ (ข) 
ที่ไดกลาวมาแลว   

ปส. มีภารกิจที่สำาคัญอีกประการหนึ่งคือการกำากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
โดยเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลงานที่สำาคัญดังนี้
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การกำากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์การกำากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์การกำากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์



2. การวิเคราะห์การสิ้นเปลืองเช�้อเพลิงที่ใช้สำาหรับเคร�่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว.1/1
 การวิเคราะหการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ใชสําหรับเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย ปปว.1/1* ไดทําการสราง
แบบจําลองการวิเคราะหคํานวณดวยโปรแกรม MCNPX เพื่อวิเคราะหคํานวณหาคา Core Excess Reactivity, 
คานิวตรอนฟลักซ (Neutron Flux), คาการกระจายตัวของพลังงาน (Power Distribution), คาการสิ้นเปลือง
เช้ือเพลิง และผลผลิตจากปฏิกิริยาฟชชัน โดยอางอิงคุณลักษณะของเคร่ืองปฏิกรณตามเอกสารรายงาน
ผลการวิเคราะหความปลอดภัย (Safety Analysis Report for Thai Research Reactor-1/modifi cation 1, 
TRR-1/M1) ซึ่งไดผลการวิเคราะหดังรูปขางลางนี้

* เครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย ปปว.1/1
 คือ เครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย-1 ปรับปรุงครั้งที่ 1 (Thai Research Reactor-1/Modifi cation 1) 
ตัง้อยูทีส่ถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแหงชาต ิ(องคการมหาชน) หรอื สทน. ซึง่อยูภายในรัว้เดยีวกนักบั ปส. และเปน
แหลงกาํเนดินวิตรอนขนาดใหญสําหรบัการใชประโยชนในหลายๆ ดาน เชน ดานการแพทย อตุสาหกรรม การเกษตร
และการศึกษาวิจัย และเปนเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยเครื่องเดียวของไทย
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3. โครงการประเมินความเสื่อมของวัสดุโครงสร้าง
ของแกนเคร�่องปฏิกรณ์ ปปว-1/1
 เคร่ืองปฏิกรณปรมาณูวิจัยของประเทศไทย
เขาสูภาวะคงกําลังครั้งแรกในป พ.ศ. 2505 หลังจากนั้น
ในป พ.ศ. 2520 เครือ่งปฏกิรณไดถกูเปลีย่นจากแบบ MTR 
ซึ่งใชเช้ือเพลิงยูเรเนียมความเขมขนสูง มาเปนแบบ
TRIGA Mark III ซ่ึงใชเช้ือเพลิงยูเรเนียมความเขมขนต่ํา 
แลวเรียกวา เครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย ปปว.1/1 
เนื่ อ งจาก เครื่ อ งป ฏิกรณปรมาณู วิ จั ย  ปปว .1/1 
ได เดินเครื่องมาเปนเวลานานเกือบ 40 ป คาดวา
จ ะมี ค ว าม เ สื่ อ ม จ ากอ ายุ ก า ร ใช ง า น เ กิ ด ขึ้ น กั บ
วัสดุสวนประกอบของแกนเครื่องเกิดขึ้น งานวิจัยนี้
จึงมุงเนนการศึกษากระบวนการเสื่อมที่อาจเกิดขึ้นกับ
วัสดุสวนประกอบหลักของแกนเครื่อง ซึ่งประกอบดวย 
สเตนเลสสตลีเกรด SS304 ท่ีใชทําปลอกแทงเชือ้เพลงิ และ
อลูมินัมอัลลอยเกรด Al6061 ที่ใชทําโครงสรางของแกน 
การวิเคราะหเริ่มตนจากการคํานวณพลังงาน ฟลักซ และ
ฟลูเอนซของนิวตรอน เพื่อประเมิน Displacement rate 
(displacement per cm3-sec.) และ Displacement 
per atom (dpa) ท่ีเกิดขึน้ในระยะเวลา 39 ป เพือ่นาํไปใช
ในการประเมินผลจากรังสีที่มีตอคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ 
ผลการวเิคราะหแสดงใหเหน็วาอตัรา การกระจดัท่ีมากทีส่ดุ
ของ SS304 มคีา 5.24x10-8 displacement per cm3-sec 
และสําหรับ Al6061 มีคา 1.14x10-8 displacement per cm3-sec 
ซ่ึงเทียบเทากับ Displacement per atom (ในระยะเวลา 39 ป)
17 dpa สําหรับ SS304 และ 4 dpa สําหรับ AL6061 
พบวาคา Displacement per atom นี้ สูงเพียงพอที่จะ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกับคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ 
กลาวคือ ทําใหเกิดการแข็งตัวจากการไดรับรังสี ซ่ึงสงผล
ใหคาความทนแรงดึง (Tensile strength) สูงขึ้น แต
ความเหนียว (Ductility) ตํ่าลง เพื่อใหการศึกษาสมบูรณ
ยิ่งขึ้นจําเปนตองมีการตรวจสอบวัสดุสวนประกอบของ
เครื่องปฏิกรณเพื่อนําผลมาเปรียบเทียบกับการประเมินนี้
ตอไป

4. การพิจารณาอนุญาตให้ดำาเนินการติดตั้ง
ระบบวัดและควบคุมเคร�่องปฏิกรณ์ฯ ใหม่
 ปส. ไดมีสวนรวมในการวางแผนการประเมิน
และตรวจสอบเพ่ือพิจารณาอนุญาตการดําเนินโครงการ
ตดิตัง้ระบบวดัและควบคมุเครือ่งปฏกิรณฯ ปปว. 1/1 ใหม 
โดยไดวางแผนกระบวนการพิจารณาในแตละจุดพักรอ 
(hold-point) ในแตละขั้นตอนหลักๆ ที่สําคัญไดแก  
 ก.การยายแทงเชื้อเพลิง  
 ข.การรื้อถอนและติดตั้ง  
 ค.การทดสอบเดินเครื่องใชงาน 
 ซึ่งไดรวมประชุมหารือและช้ีแจงกระบวนการ
พจิารณาอนญุาตโครงการนีแ้กเจาหนาทีข่อง สทน. รวมทัง้
ไดรวมประเมินและตรวจสอบการติดต้ังระบบตางๆ เพ่ือนําผล
ไปพิจารณาอนุญาตให สทน. ดําเนินการในแตละขั้นตอน
ตามที่คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติกําหนดไว
ตอไป
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การเตรียมพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ
การเตรียมพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินการเตรียมพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ

 การเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 
ถือเปนภารกิจที่สำาคัญอย่างยิ่งของ ปส. ที่จะต้องให้ความสำาคัญและควรมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง อาทิ การเตรียมความพรอมดานบุคลากรใหมีความรูความเขาใจดานการระงับ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี การสรางเครือขายดานการระงับเหตุที่เกี่ยวของกับนิวเคลียร
และรังสี ใหครอบคลุมพื้นที่ตางๆ ของประเทศไทยมากขึ้น โดยเจาหนาท่ีที่ผานการฝกอบรม
จะสามารถนําความรู ที่ไดไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วและถูกตองหากมี
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี ซึ่งใน พ.ศ. 2559 ปส. ดําเนินการดานการเตรียมความพรอม
รองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีมากมาย ไดแก
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 ปส. เปนหนวยงานที่มีภารกิจกํากับดูแลการใช
พลังงานนิวเคลียรและรังสีใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
รวมทัง้ประสานงานกบัหนวยงานทีเ่ก่ียวของกบัการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยทางดานนิวเคลียรและรังสี อาทิ 
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หนวยงานการแพทย
ฉุกเฉิน ทหาร ตํารวจ อีกทั้งยังมีความรวมมือกับองคกร
ในตางประเทศ เพ่ือบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงาน
ในการดําเนนิการประเมนิสถานการณและระงับเหตฉุกุเฉนิ
ใหกลับสูสภาวะปกตไิดอยางมปีระสทิธภิาพตามมาตรฐาน
สากล

1. การตอบโตเ้หตกุารณฉ์กุเฉนิทางนวิเคลียรแ์ละรงัสี
เชิงบูรณาการ  
 “การตอบโตเหตุการณฉุกเฉินทางนิวเคลียรและ
รังสีเชิงบูรณาการ” จัดขึ้นในวันที่ 1-3 กรกฎาคม  2559
ณ วนอุทยานปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ภายใต
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะองคการ
เพื่อการปฏิบัติภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ ใหแกบุคลากร
ของ ปส. ที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวของกับการเผชิญ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี การออกตรวจสอบ
สถานประกอบการทางนิวเคลียรและรังสี  รวมทั้ ง
งานสนบัสนนุดานตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของกบักรณเีกดิเหตฉุกุเฉนิ
ทางนิวเคลียรและรังสี กวา 120 คน นอกจากน้ียังมี
การฝกซอมจําลองสถานการณรวมกับหนวยงานดานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ อาทิ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตํารวจภูธรจังหวัด หนวยแพทย
ฉุกเฉินปราณบุรี มูลนิธิสวางประจวบธรรมสถาน มูลนิธิ
แผไพศาลธรรม ทั้งนี้ เพื่อมุงหวังใหเกิดการปฏิบัติงาน
แบบบูรณาการและเปนไปในทิศทางเดียวกันหากเกิด
เหตุฉุกเฉินทางรังสีขึ้น อีกทั้ง เปนการรับนโยบายตาม
ถอยแถลงของนายกรฐัมนตร ี(พลเอก ประยทุธ จนัทรโอชา) 
ในการประชุมระดับผูนําวาดวยความมั่นคงทางนิวเคลียร 
(Nuclear Security Summit) ครั้งที่ 4 ณ กรุงวอชิงตัน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

2. การปฏบิตังิานในการระงบัเหตุฉกุเฉนิทางนวิเคลยีร์
และรังสี
 “การปฏิบัติงานในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร
และรงัส”ี ณ จงัหวดัระนองและนาน ในวันที ่11-14 มกราคม 
2559 และ 28-31 มนีาคม 2559 ตามลาํดบั ใหกบัหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของกบัการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพือ่สราง
ความรวมมือระหวาง ปส. และหนวยงานจังหวัด มุงเนน
ใหผูเขาอบรมมคีวามรูความเขาใจทีถ่กูตองเกีย่วกบัพลงังาน
นิวเคลียรและรังสี แนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้ง
มีการฝกซอมการเผชิญสถานการณเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร
และรังสี หากเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีขึ้น

การเตรียมพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ
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 ปจจ�บัน ปส. มีสถานีเฝาระวังภัยทางรังสี รวม 22 สถานี แบงเปน สถานีตรวจวัดอัตราปริมาณรังสีแกมมา
ในอากาศ 17 สถาน ีสถานีตรวจวดัอตัราปริมาณรงัสีแกมมาในนํา้ 5 สถาน ีเพือ่ติดตาม ตรวจวดักัมมนัตภาพรงัสใีนสิ่งแวดลอม 
และเฝาระวงัภยัทางรงัสทีีอ่าจเกดิผลกระทบตอประชาชนและส่ิงแวดลอมของประเทศ จากการดําเนนิกจิกรรมทางรังสใีนภาวะ
ดําเนินงานปกติ หรือเม่ือเกิดอุบัติเหตุทางรังสีจากสถานปฏิบัติการท้ังในและตางประเทศ รวมทั้งสงขอมูลที่เปนปจจุบันไปยัง
ศูนยเฝาระวังภัยทางรังสี ณ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตลอด 24 ชั่วโมง

สถานีตรวจวัดอัตราปริมาณ

รังสีแกมมาในอากาศ

สถานีตรวจวัดอัตราปริมาณ

รังสีแกมมาในนำ้า



สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี

รถระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี
 เปนหนวยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเขาพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี 
เจาหนาที่ภายในรถจะตองทําหนาที่ระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีตาม
สถานการณ และมีเคร่ืองมือตรวจสอบทิศทางลม เพ่ือทราบ
การฟุงกระจายของสารรังสีในอากาศ นอกจากนี้ ยังมีเครื่องวัดรังสี
และอุปกรณที่ใชในการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี โดยปฏิบัติงาน
ตองประสานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในพื้นที่เกิดเหตุ

หุ่นยนต์เก็บกู้รังสี
 “หุนยนตเก็บกู รังสี” ถูกผลิตขึ้นเพื่อสรางความมั่นใจ
ใหกับประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีขึ้น โดยมีการพัฒนา
ทั้งวัสดุอุปกรณตาง ๆ ซึ่งหุนยนตเก็บกูรังสีดังกลาวสามารถเขา
พื้นที่ที่มีความซับซอนไดหลายรูปแบบ และสามารถปฏิบัติการ
ควบคุมหุนยนตไดทั้งแบบใชสายและไรสาย โดยสามารถสงภาพ
ขณะเขาไปปฏิบัติงานกลับมายังศูนยอํานวยการระงับเหตุฉุกเฉิน
ทางรังสี เพื่อประเมินสถานการณและประเมินความเปนอันตราย
ทางรังสีไดอยางทันทวงที

เคร�่องบินสำารวจรังสีแกมมาในอากาศ
 ปจจุบันมีการนําเครื่องบินแบบใบพัดมาพัฒนาใชงาน
ดานตางๆ ปส. จึงทําการประยุกตเคร่ืองวัดรังสีเขากับเครื่องบิน
หลายใบพัด เพื่อใชในกิจกรรมตรวจวัดปริมาณรังสีในระยะไกล
โดยสงขอมูลการตรวจวัดรังสีและขอมูลภาพเปนแบบ real time 
โดยพฒันาเครือ่งวัดรงัสไีดในราคาไมแพง และยงัหาอปุกรณตาง ๆ  ได
ภายในประเทศ ดงันัน้ ปส. จงึไดทาํการสรางหวัวดัรงัสตีนแบบขึน้มา
โดยใชไมโครคอนโทรลเลอร Arduino และหัววัดรังสีชนิด Geiger 
มาทําการอานและแสดงผลขอมลูของการวดัรังสี นอกจากนี ้ปส. ยงัมี
หองปฏิบัติการปรับเทียบเคร่ืองวัดรังสีท่ีสรางข้ึน เพ่ือใหเคร่ืองวัดรังสี
ทําการตรวจวัดรังสีไดอยางถูกตอง
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ผู้ช่วยสุดไฮเทค
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หลักประกันความปลอดภัย การใช้พลังงานนิวเคลียร์ในอนาคต
 พระราชบญัญตัพิลงังานนวิเคลยีรเพือ่สนัต ิพ.ศ. 2559 ไดประกาศในราชกิจจานเุบกษาเม่ือวนัที ่5 สงิหาคม 2559 
นับเปนภารกิจที่นาภาคภูมิใจยิ่งของ ปส. ในฐานะหนวยงานกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีของประเทศ
ซึง่นบัเปนเวลากวา 10 ป ท่ีไดทุมเทและผลกัดนัใหมกีฎหมายทีทํ่าใหเกดิความปลอดภัยความมัน่คงปลอดภัยทางนวิเคลยีร
และรงัส ีและพทิกัษความปลอดภยัทางนวิเคลียร และสอดคลองกบัมาตรฐานสากลทีเ่กีย่วของเพือ่คุมครองประชาชนและ
สิ่งแวดลอม

สาระสำาคัญของพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559

ยกเลิกพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508

พระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชบังคับสําหรับการดําเนินการเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียรและรังสี
ในทางสันติ

ปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการฯ เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันซ่ึงกําหนดใหมีคณะกรรมการ
พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีเปนรองประธานกรรมการ กรรมการโดยตาํแหนงจาํนวน 9 คน กรรมการผูทรงคณุวฒุิ
จาํนวนไมเกนิ 6 คน และเลขาธกิารสาํนกังานปรมาณเูพ่ือสันตเิปนกรรมการและเลขานกุาร (ซ่ึงพระราชบญัญตัิ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมไดเปน
องคประกอบของคณะกรรมการ)

คณะกรรมการฯ มอีาํนาจหนาท่ีในการกาํกบัดูแลการใชประโยชนจากพลงังานนวิเคลยีร กาํกบัดแูลทางนวิเคลยีร
และรังสี รวมทั้งใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีฯ ในการออกกฎกระทรวง วางระเบียบควบคุมและดําเนินกิจการ
ใหเปนไปตามขอกําหนด หรือเงื่อนไขใบอนุญาต สงเสริมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียร กําหนดมาตรฐานตางๆ โดยเฉพาะที่เก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร รวมทั้งกําหนดแผน
เพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการกํากับดูแลวัสดุกัมมันตรังสี เคร่ืองกําเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร สถานประกอบการ
นิวเคลียร กากกัมมันตรังสี และเชื้อเพลิงนิวเคลียรที่ใชแลว

กําหนดมาตรการความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี และการพิทักษความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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 หนวยงานภาครัฐ เอกชน และผูประกอบการที่เกี่ยวของ ควรมีความรูความเขาใจและมีการเตรียมความพรอม
ที่ถูกตองเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ ปส. จึงไดจัดเสวนา เรื่อง แนวทางการเตรียมความพรอมของสถานประกอบการ 
กอนบังคับใชพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ใหกับผูสนใจจากทั่วประเทศ โดยมีศูนยกลาง
การจัดเสวนา ไดแก กรุงเทพฯ ระยอง ขอนแกน เชียงใหม สงขลา และพระนครศรีอยุธยา มีผูสนใจเขารวมจํานวนทั้งสิ้น 
648 คน ซึ่งสวนใหญ เห็นดวยตอแนวทางการจัดเก็บอัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ และการวางหลักประกันในเบ้ืองตน 
โดยขอใหยกเวนหนวยงานภาครัฐ รวมทั้งเสนอแนวทางในการดําเนินงานในอนาคตใหจัดสอบเจาหนาที่ความปลอดภัย
ทางรงัสีในภูมิภาคอกีทัง้ใหลดขัน้ตอนและเอกสารสาํหรบัการขอใบอนญุาต เปนตน ซึง่ ปส. ไดรวบรวมขอมลูขอเสนอแนะ
ตาง ๆ เพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานตอไป
 สําหรับกระบวนการจัดทํารางกฎกระทรวงตาง ๆ ปส. จะทํางานรวมกับหนวยงานในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของ 
ภายใตเจตนารมณของกฎหมายทีต่องการกาํกบัดแูลความปลอดภยัทางนวิเคลยีรและรงัส ีใหเกดิความปลอดภยัตอผูปฏบัิตงิาน 
ประชาชน และสิ่งแวดลอมตามหลักมาตรฐานสากล 
 ดาวนโหลด พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ฉบับเต็ม ไดที่ www.oap.go.th

ผูครอบครองวสัดกุมัมนัตรงัส ีวัสดุนวิเคลยีร กากกัมมันตรังสี เชือ้เพลิงนิวเคลียร หรือเชือ้เพลิงนิวเคลียรทีใ่ชแลว 
หากตองดาํเนนิการขนสงวสัดุดงักลาว จาํเปนตองแจงเลขาธกิารสาํนกังานปรมาณเูพือ่สนัติ อกีท้ังผูครอบครอง
ดังกลาวจะตองมีหนาที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับความปลอดภัย และความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี

กาํหนดมาตรการหากเกดิเหตฉุกุเฉนิทางนวิเคลียรและรงัสขีึน้ กรณทีีเ่กิดอนัตรายหรอืความเสยีหายอนัเกดิจาก
การประกอบกิจการตามใบอนุญาต ใหผูรับอนุญาตมีหนาที่ระงับเหตุในเบื้องตนตามแผนปองกันอันตรายจาก
รังสี และตองแจงเหตุใหพนักงานเจาหนาที่ทราบทันที สวนกรณีอันตรายหรือความเสียหายที่มีลักษณะหรือ
ขยายขอบเขตเปนความเสียหายสาธารณะ รวมท้ังกรณีอันตรายหรือความเสียหายอันเกิดจากนิวเคลียรหรือ
รังสีที่เกิดขึ้นในตางประเทศซึ่งสงผลกระทบตอประเทศไทย ใหเจาหนาที่มีอํานาจตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีอํานาจเขาระงับเหตุแหงความเสียหายสาธารณะนั้นไดทันที

เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติมีอํานาจสั่งระงับการกระทําท่ีฝาฝน พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร
เพื่อสันติฉบับน้ีหรือปฏิบัติใหถูกตองเหมาะสมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตฝาฝนหรือ
ไมปฏิบัติตาม เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตท้ังหมดหรือบางสวนได หรือ
อาจมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได

กําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาไปในสถานท่ีท่ีประกอบกิจการ หรือท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาประกอบกิจการ
หรือมีไวซ่ึงวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกําเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร กากกัมมันตรังสี และเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว 
หรือสถานประกอบการทางนิวเคลียร หรือเขาไปในยานพาหานะที่บรรทุกหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาบรรทุก
วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกําเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร กากกัมมันตรังสี และเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว รวมทั้ง
เจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีอํานาจเขาไปในสถานที่กอสรางสถานประกอบการทางนิวเคลียรหรือ
สถานที่ประกอบกิจการใหบริการจัดการกากกัมมันตรังสี เพื่อตรวจสอบการกอสรางหรือการทดสอบระบบ 
อีกทั้ง มีอํานาจ ตรวจคน กัก ยึด หรืออายัดวัสดุขางตนในกรณีที่มีการฝาฝนบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้

กําหนดใหผูกระทําความฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ตองรับโทษอาญา ซ่ึงมีโทษท่ีหนักข้ึนกวา
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504

กําหนดใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ซึ่งประกอบดวย เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ  ผูแทน
สาํนกังานอยัการสงูสดุ และผูแทนสาํนักงานตํารวจแหงชาติ มอีาํนาจเปรียบเทียบคดีโดยกาํหนดบทเฉพาะกาล
เกี่ยวกับบรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 ที่มีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ หรือความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว และยังอยูในระหวาง
การดําเนินคดี สามารถเขาสูกระบวนการเปรียบเทียบคดีไดตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2559
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 พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 
ไดบงัคับใชมาเปนเวลานานแลว ซึง่บทบัญญตับิางประการ
ไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี
ทางนิวเคลียรและรังสี จึงจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีการปรับปรุง
พระราชบัญญัติขึ้นใหม โดยกําหนดกฎเกณฑเพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยและความมั่นคงทางนิวเคลียรและรังสี 
และการพิทักษความปลอดภัยทางนิวเคลียร เพื่อคุมครอง
ประชาชนและสิ่งแวดลอม และเพื่อใหสอดคลองกับ
กฎเกณฑในทางสากลที่เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร

 ปส. โดยศูนยปรมาณูเพ่ือสันติประจําภูมิภาค (ศปส.) 
และศนูยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
(ศวภ.) ไดตระหนักถึงความจําเปนที่ตองมีการเผยแพร
ความรู และการแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นเ ก่ียวกับ
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
เพ่ือสรางความรูความเขาใจกับสถานประกอบการและ
ผูที่มีสวนเกี่ยวของดานพลังงานนิวเคลียรและรังสีใหเขาใจ
ในหลักการสาระสําคัญ แนวทางในการขอรับใบอนุญาต
ทางดานนิวเคลียรและรังสี การจัดการกากกัมมันตรังสี
และการขนสง และบทลงโทษตางๆ รวมทั้งแนวทาง
การปฏิบัติอื่นๆ โดยจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการเตรียมความพรอมของสถานประกอบการ
กอนการบังคับใชพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร
เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ทั้งหมด 6 คร้ัง ไดแก ภาคเหนือ 
ภาคตะวนัออก ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ภาคใต ภาคกลาง 
และเขตกรุงเทพมหานคร

กลุ่มเป้าหมาย
 ผูขอรับใบอนุญาตจาก ปส. เจาหนาท่ีความปลอดภัย
ทางรังสี (Radiation Safety Offi cer : RSO)  โรงพยาบาล 
สาธารณสุขจังหวัด หรือผูที่ปฏิบัติงานดานนิวเคลียร
และรังสี

การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการก่อนการบังคับใช้

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559
การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการก่อนการบังคับใช้การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการก่อนการบังคับใช้

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559
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ผลการดำาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถานที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม
จำานวน

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. กรุงเทพมหานคร
ณ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 180 คน

2. ภาคเหนือ 
ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว 
จังหวัดเชียงใหม

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 103 คน

3. ภาคตะวันออก   
ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง 
จังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 123 คน

4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ณ โรงแรมอวานี โฮเทล แอนดคอนเว็นช่ันเซ็นเตอร 
จังหวัดขอนแกน

วันศุกรที่ 26 สิงหาคม 2559 72 คน

5. ภาคใต
ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก หาดใหญ 
จังหวัดสงขลา

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 80 คน

6. ภาคกลาง
ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ แอนดเซอรวิส
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันศุกรที่ 2 กันยายน 2559 90 คน

การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการก่อนการบังคับใช้

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559



แผนการดำาเนินงานต่อไป
 จดัการประชุมเชงิปฏบัิตกิารเพือ่เสริมสรางความเขาใจใน
การบงัคับใชพระราชบัญญติัพลงังานนวิเคลยีรเพือ่สนัต ิพ.ศ. 2559
ใหแกบุคลากรทางการแพทย ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จํานวน 12 เขตบริการสุขภาพ
 จัดหนวยบริการประชาชนเคลื่อนที่ในการใหคําปรึกษา
และรบัใบคาํขออนุญาตดานนิวเคลยีรและรงัส ี(OAP Mobile Unit) 
จํานวน 4 ภูมิภาค เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูขออนุญาต
ดานนิวเคลียรและรังสี และใหเปนไปตามแนวทางการปฏิบัติใน
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559
 จัดการสอบเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) 
ในระดับภูมิภาค เพื่อใหการขึ้นทะเบียนครอบคลุมพรอมรองรับ
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559
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โครงการหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่
ให้คำาปร�กษาและรับคำาขอใบอนุญาตด้านนิวเคลียร์และรังสี 

ในการเสรมิสรางความแขง็แกรงและวางรากฐานใหกบั ปส. 
ระดับภูมิภาค ในการเปนศูนยบริการเพ่ือรับคํารอง และ
ศูนยรับคําขออนุญาต ณ จุดเดียว ซึ่งจะเปนการอํานวย
ความสะดวกแกประชาชนผูขอรับบริการ ตามเจตนารมณ
ของพระราชกฤษฎกีา  วาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารบรหิาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยไดนํารองโครงการในพื้นที่
ภาคตะวันออก ณ ศูนยปรมาณูเพ่ือสันติประจําภูมิภาค 
ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง เปนพื้นที่แรก

 โครงการหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ 
หร�อ OAP Mobile Unit เปนการดําเนินงานของ ปส. 
เพื่อลดอุปสรรคดานการจัดเตรียมเอกสารและหลักฐาน
ในการยื่นใบคําขออนุญาตฯ ลดระยะเวลาการเดินทาง
ของผูขอรับบริการ และอํานวยความสะดวกแกประชาชน
ผูขอรบับรกิารใหเปนไปดวยความถูกตอง รวดเรว็ ใหเปนที่
ประทับใจและเกิดความพึงพอใจมากที่สุด รวมถึงให
คําปรึกษา ใหความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการ ข้ันตอน
การขอรับใบอนุญาตฯ ของ ปส. เพื่อเสริมสรางความ
เขาใจอันดีระหวางเจาหนาภาครัฐกับประชาชนผูขอรับ
บริการ นอกจากนี้โครงการดังกลาวเปนแนวทางท่ีสําคัญ
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ประชาชนผูขอรับใบอนุญาตฯ มีทัศนคติและ
ความสัมพันธที่ดีตอการใหบริการของ ปส.
 2. ประชาชนผูขอรบัใบอนญุาตฯ ไดรบัความสะดวก 
ประหยัดเวลาและงบประมาณในการเดินทางเพ่ือดําเนินการ
ขอ/ตอ ใบอนุญาตฯ ณ ปส.
 3. เจาหนาที่ ศปส. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการพิจารณาใบคําขอ เพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบตังิานดานการพจิารณารบัใบคาํขอเบือ้งตนในอนาคต
ของ ศปส.

วัตถุประสงค์
 1. เพ่ือเปนการปฏิบัติงานเชิงรุกในการขอรับ
ใบอนญุาตฯ และอาํนวยความสะดวกใหกับประชาชนหรอื
หนวยงานผูขอรับใบอนุญาตฯ
 2. เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากร
ภาครัฐและประชาชนผูขอรับบริการในพื้นที่
 3. เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจและเพิ่มพูน
ประสบการณใหกับบุคลากร ศปส. ในดานการขอรับ
ใบอนุญาตฯ ของ ปส.

พื้นที่เป้าหมาย  
 ภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี 
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี 
จังหวัดตราด และจังหวัดสระแกว)

กลุ่มผู้รับบริการ 
 ประชาชนหรือผูประกอบการ ผูขอรับบริการ
ขอรับใบอนุญาตฯ จาก ปส. ซึ่งใบอนุญาตฯ กําลังจะ
หมดอายุในชวงเดือน พ.ค. - ก.ย. 2559 และผูขอรับ
ใบอนุญาตฯ ใหม/ผูขอรับคําปรึกษา
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ผลการดำาเนินงาน

สรุปแบบประเมินความคิดเห็น

11 หนวยงานศปส. ภาคตะวันออก
 

2 พ.ค. 2559
10-11 พ.ค. 2559

OAP Mobile Unit ครั้งที่ 1
บริการใหคําปรึกษาเบื้องตน
บริการรับคําขอใบอนุญาตฯ

ดานความพึงพอใจ
ตอการใหบริการของ
เจาหนาที่/บุคลากร
คาเฉลี่ยที่ระดับ 4.89  

(มากที่สุด)

ดานความพึงพอใจ
ตอกระบวนการหรือขั้นตอน

ในการขอรับบริการ
เฉลี่ยที่ระดับ 4.67

(มากที่สุด)

ดานความพึงพอใจ
ตอสิ่งอํานวยความสะดวก 

ณ จุดใหบริการ
คาเฉลี่ยที่ระดับ 4.55

(มากที่สุด)

7 หนวยงานศปส. ภาคตะวันออก
 

4 ก.ค. 2559
11-12 ก.ค. 2559

OAP Mobile Unit ครั้งที่ 2
บริการใหคําปรึกษาเบื้องตน
บริการรับคําขอใบอนุญาตฯ

14 หนวยงานศปส. ภาคตะวันออก
 

5 ก.ย. 2559
12-13 พ.ค. 2559

OAP Mobile Unit ครั้งที่ 3
บริการใหคําปรึกษาเบื้องตน
บริการรับคําขอใบอนุญาตฯ
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ปส. เปนหน่วยงานที่มีภารกิจหลัก
ในการกำากับดูแลความปลอดภัย

จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
รวมถึงการออกใบอนุญาตผลิต มีไว้ครอบครอง 
หร�อใช้ซ�่งวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ พลังงานปรมาณู 

เคร�่องกำาเนิดรังสี หร�อเคร�่องเอกซเรย์ 
วัสดุพลอยได้ หร�อวัสดุต้นกำาลัง ฯลฯ 

เพื่อประโยชน์ต่างๆ  ซ�่งสิ่งเหล่านี้เปนสิ่งที่ใกล้ตัว 
แต่ประชาชนบางส่วนยังมีความรู้ความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้อง 

จ�งเกิดความตระหนกและตื่นกลัว
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การสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์
และรังสี
การสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์การสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์
และรังสีและรังสี
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 ในปงบประมาณ 2559 ปส. ไดดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ ที่สําคัญ ภายใตโครงการสรางความตระหนัก
ดานเทคโนโลยีนิวเคลียรและรังสี ตางๆ มากมาย ดังนี้

 1. การจัดแสดงนิทรรศการ ในปงบประมาณ 
2559 ปส. ไดจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับภารกิจและ
หนาที่ รวมทั้งการใหความรูความเขาใจที่ถูกเกี่ยวกับ
พลังงานนิวเคลียรและรังสี  ครอบคลุมทั่วประเทศ 
เปนจํานวนทั้งสิ้น 31 ครั้ง และมีผูเขารวมชมนิทรรศการ
กวา 55,000 คน

 ดวยตระหนักถึงปญหาดังกลาว ปส. จึงได
ดําเนินการสรางความรูความเขาใจเรื่องนิวเคลียรและรังสี
มาอยางตอเน่ือง เพื่อขยายการสรางความรู ความเขาใจ 
รวมทั้งความตระหนักดานเทคโนโลยีนิวเคลียรและรังสี
แกกลุมเปาหมายใหครอบคลุมทั่วท้ังประเทศมากขึ้น  
ซ่ึงนอกจากทําใหกลุมเปาหมายเหลานี้ เขาใจ และมี
ความตระหนักในเรื่องของพลังงานนิวเคลียรและรังสีแลว 
ยงัเปนการสรางแนวรวมทีจ่ะมศีกัยภาพสงูในการสนบัสนนุ
ใหมกีารนาํพลงังานนวิเคลยีรไปใชในทางสนัต ิอนัจะสงผล
ใหการพัฒนาประเทศชาติมีความเจริญกาวหนายิ่งขึ้นไป
ในอนาคต

การสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์
และรังสี



รายงานประจำาปี

2559

 2.  Road Show (คาราวานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร) เพื่อใหความรู
และสรางความตระหนักดานเทคโนโลยีนิวเคลียรและรังสีไปตามโรงเรียนตางๆ ในรูปแบบความรู
คูความบันเทิง จํานวน 10 ครั้ง โดยมีผูใหความสนใจเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น จํานวน 3,820 คน

 3. กิจกรรมอยู่ปลอดภัยกับรังสี เพื่อสรางความรูความเขาใจดานพลังงานนิวเคลียร
และรงัส ีแกผูประกอบการและประชาชนทัว่ไป ใหมคีวามตระหนกัดานเทคโนโลยนิีวเคลยีรและรงัสี
อยางถูกตอง จํานวน 5 ครั้ง มีผูสนใจเขารวมจํานวน 372 คน
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กิจกรรม

ส่วนที่

3

สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติสำานักงานปรมาณูเพื่อสันติสำานักงานปรมาณูเพื่อสันติสำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติสำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

รายงานประจำาปี

2559
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กิจกรรม
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
กิจกรรมกิจกรรม
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

26
ตุลาคม 
2558

“แถลงขาวการเตรียมความพรอม
กรณีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี”

14-25
พฤศจิกายน

2558

“งานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติป 2558”

18-19
พฤศจิกายน

2558

สัมมนา “โครงการตรวจวัดและเก็บขอมูลปริมาณรังสี
ที่ผูปวยไดรับจากการถายภาพทางรังสีวินิจฉัย”

14-15
ธันวาคม
2558

สัมมนา “คลินิกใบอนุญาต ครั้งที่ 1 
สําหรับผูรับใบอนุญาตในเขตภาคเหนือ”

7-9
มกราคม
2559

“ถนนสายวิทยาศาสตร”

3-5
กุมภาพันธ์

2559

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“Regional on Nuclear Forensics and Biological Dosimetry” 

กทม.

นนทบุรี

ขอนแก่น

เชียงใหม่

กทม.

กทม.



กิจกรรม
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
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กทม.

กทม.

น่าน

กทม.

ประจวบ
คีรีขันธ์

กทม.

กทม.

ออสเตรีย

14-18
มีนาคม
2559

28-31
มีนาคม
2559

13
พฤษภาคม

2559

1-3
กรกฎาคม

2559

9
สิงหาคม
2559

4
สิงหาคม
2559

26-30
กันยายน
2559

23-26
กุมภาพันธ์

2559

“ปส. รวมกับ IAEA 
จัดเวิรคช็อปเสริมแนวคิดนักวิจัยไทยออกแบบพัฒนา
โครงการความรวมมือทางวิชาการแบบทวิภาคี”

“สหภาพยุโรป (EU) ดําเนิน
โครงการ Border Monitoring Activities in Thailand”

“ฝกอบรมและฝกซอมปฏิบัติการ
ในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี”

“แถลงขาวกรณีพบสารรังสี ซอยพหลโยธิน24 แยก 2-1”

“เรงซอมแผนฉุกเฉินทางรังสีเชิงบูรณาการ”

“Mr. Yukiya Amano ผูอํานวยการใหญทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ 
(International Atomic Energy Agency : IAEA) 
พรอมดวย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน (รมว.วท.) เขาคารวะนายกรัฐมนตรี” 

“เสวนาเตรียมความพรอมของสถานประกอบการ
กอนบังคับใชพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559”

“ปส. และคณะผูแทนไทย
รวมประชุมใหญสมัยสามัญ (General Conference, GC) ครั้งที่ 60 



26 ตุลาคม 2558

แถลงข่าวการเตรียมความพร้อม
กรณีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

 วันที่ 26 ตุลาคม 2558 โรงแรม มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น (วิภาวดีรังสิต) 
ปส. จัดงานแถลงขาวการเตรียมความพรอมกรณีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี โดยมี
นายกิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย รองเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ รวมพูดคุยกันถึง
ภารกิจหลักของ ปส. ท่ีมีหนาที่กํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีแลว ยังมี
หนาทีใ่นการเผยแพรความรู ความเขาใจ และสรางความตระหนกัดานความปลอดภยัในการใช
พลังงานปรมาณูใหเปนท่ีแพรหลาย อีกทั้งแสดงความพรอมกรณีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร
และรังสี โดยไดนําหุนยนตเก็บกูวัสดุกัมมันตรังสี รวมทั้งเครื่องบินบังคับมาจัดแสดงในงาน
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กทม.



ปส. และ สทน. ร่วมมือผนึกกำาลังครั้งใหญ่ 
จัดกิจกรรมและนิทรรศการด้วยพื้นที่กว่า 500 ตรม.

ในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปี 2558
 
 ระหวางวันท่ี 14 - 25 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารชาเลนเจอรอิมแพคเมืองทองธานี
ภายใตแนวคิด “All About Radiation” (รูรอบเรื่องรังสี) เพื่อแสดงใหเห็นวาพลังงานนิวเคลียร
และรงัสเีปนเรือ่งใกลตวั และมนษุยนาํมาใชประโยชนหลากหลาย ท้ังดานการแพทย การศกึษาวจิยั 
อุตสาหกรรม การเกษตร ฯลฯ หากจะนํามาใชอยางปลอดภัยตองมีการกํากับดูแลที่ถูกตองและ
เปนไปตามมาตรฐานสากล

14-25 พฤศจิกายน 2558
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นนทบุรี



18-19 พฤศจิกายน 2558
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ขอนแก่น

สัมมนา “โครงการตรวจวัด
และเก็บข้อมูลปริมาณรังสีที่ผู้ปวย

ได้รับจากการถ่ายภาพทางรังสีวินิจฉัย” 

 ระหวางวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร ขอนแกน
จังหวัดขอนแกน ปส. จัดสัมมนา “โครงการตรวจวัดและเก็บขอมูลปริมาณรังสีที่ผูปวยไดรับจาก
การถายภาพทางรังสีวินิจฉัย” สําหรับผูประกอบการ บุคลากรทางการแพทย เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
ท่ีเกี่ยวของกวา 10 จังหวัดภาคอีสาน เพ่ือเปนการเตรียมการกอนลงพื้นที่ตรวจวัดและเก็บขอมูล
ปริมาณรังสีที่ผูปวยไดรับจากการถายภาพทางรังสีวินิจฉัย (เอกซเรย) ในป 2559 ตอไป ซึ่งขอมูลนี้
ถือวาเปนประโยชนตอการออกขอกําหนดหรือมาตรการตางๆ ในการกํากับดูแลความปลอดภัยทาง
รังสีจากเครื่องกําเนิดรังสีเอกซอีกดวย



สัมมนา “คลินิกใบอนุญาต ครั้งที่ 1
สำาหรับผู้รับใบอนุญาตในเขตภาคเหนือ”

 
 ระหวางวันที่ 14-15 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเบลลวิลลา รีสอรท อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
ปส. จัดสัมมนา “คลินิกใบอนุญาต ครั้งที่ 1 สําหรับผูรับใบอนุญาตในเขตภาคเหนือ” ซ่ึงการพิจารณา
ออกใบอนญุาตผลติ มไีวในครอบครอง หรอืใชซึง่วสัดนุวิเคลยีรหรอืวสัดกุมัมนัตรงัสี ใบอนญุาตมไีวครอบครอง 
หรอืใชซึง่พลงังานปรมาณจูากเครือ่งกาํเนดิรังสี ใบอนญุาตนาํหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร หรือใบอนญุาตนาํ
หรือสงออกนอกราชอาณาจักร ถือวาเปนภารกิจหลักที่สําคัญมากของ ปส. โดยที่ผานมา การขอใบอนุญาตฯ 
มีปริมาณที่มากขึ้น และผูขอรับใบอนุญาตยังขาดความรูความเขาใจที่ถูกตอง อาทิ เอกสารไมครบถวน 
กรอกขอมูลไมถูกตอง จึงสงผลให การพิจารณาออกใบอนุญาตฯ เกิดความลาชา จึงจัดสัมมนาฯ ครั้งนี้ขึ้น

14-15 ธันวาคม 2558
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เชียงใหม่



7-9 มกราคม 2559

“ถนนสายวิทยาศาสตร์”

 ระหวางวันที่ 7-9 มกราคม 2559 ปส. รวมจัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร” 
ณ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเด็กแหงชาติทุกๆ ป เพื่อจุดประกาย
ใหเยาวชนของไทยหันมาเรียนรูเร่ืองวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากขึ้น โดยในป 2559 นี้ 
ปส. ไดรวมกับ สทน. จัดบูธกิจกรรมใหนองๆ ไดเรียนรูเรื่องวิทยาศาสตรดานนิวเคลียรและรังสี 
ภายใตแนวคิด “รูรอบเรื่องรังสี” ผานกิจกรรมตางๆ มากมาย อาทิ การเก็บกูวัสดุกัมมันตรังสี 
กจิกรรมการแยกประเภทเครือ่งกาํบงัรงัสชีนดิตาง ๆ  และไดเรยีนรูเกีย่วกับของใชในชวีติประจาํวนั
ที่เกี่ยวของกับรังสี รวมถึงดํารงชีวิตอยางไรใหปลอดภัยจากรังสี
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กทม.



ประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

จ�งได้รับเกียรติเปนเจ้าภาพในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร�่อง 
“Regional on Nuclear Forensics and Biological Dosimetry”

 ระหวางวันที่ 3-5 กุมภาพันธ 2559 ปส. เปนเจาภาพในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “Regional 
on Nuclear Forensics and Biological Dosimetry” ณ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยมีเจาหนาที่
ระดับนโยบายและเจาหนาที่ทางดานการตรวจพิสูจนเอกลักษณทางนิวเคลียรและรังสี และดานการพัฒนามาตรวัด
รังสีทางชีววิทยาของประเทศในภูมิภาคอาเซียนจากจํานวน 8 ประเทศเขารวม ไดแก กัมพูชา อินโดนิเซีย ลาว 
มาเลเซีย เมียนมาร ฟลิปปนส เวียดนาม และไทย รวมกวา 50 คน โดยไดรับเกียรติจาก ผูเชียวชาญของทบวง
การพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (IAEA) เปนวิทยากร การตรวจพิสูจนเอกลักษณทางนิวเคลียรและรังสี 
Nuclear Forensics เปนการตรวจพิสูจนเมื่อมีวัสดุนิวเคลียร วัสดุกัมมันตรังสีเขามาเกี่ยวของในทางผิดกฎหมาย
รวมถึงวิเราะหเสนทางการลักลอบที่เกี่ยวของ โดยการนําผลที่ไดทั้งหมดประเมินรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป

3-5 กุมภาพันธ์ 2559
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กทม.



23-26 กุมภาพันธ์ 2559

ปส. ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) 
จัดเวิร์คชอปเสริมแนวคิดนักวิจัยไทย 

ออกแบบพัฒนาโครงการความร่วมมือทางวิชาการแบบทวิภาคี 

 ระหวางวันท่ี 23-26 กุมภาพันธ 2559 ปส. เปนเจาภาพรวมกับ IAEA จัดสัมมนาสรางความรู
ความเขาใจการออกแบบพัฒนาโครงการความรวมมือเชิงวิชาการแบบทวิภาคีกับ IAEA หวังสรางแนวคิดให
นกัวจิยัไทยรุนใหมจดัทาํขอเสนอโครงการความรวมมอืทีส่อดคลองกบัความตองการของประเทศ ยงัผลใหเกดิ
ประโยชนตอประเทศชาติสูงสุดและสอดคลองกับความตองการเรงดวนของประเทศสมาชิก โดยมีผูเขารวม
สัมมนาจากประเทศไทย เมียนมาร และเนปาล รวมกวา 70 คน
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สหภาพยุโรป (EU) ดำาเนิน
โครงการ Border Monitoring Activities in Thailand

 
 ระหวางวันที่ 14-18 มีนาคม 2559 สหภาพยุโรป (EU) ไดดําเนินโครงการ Border Monitoring 
Activities in Thailand มีวัตถุประสงคเพื่อมอบเครื่องมือตรวจวัดรังสีใหกับประเทศไทยและจัดฝกอบรม
เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีอีกทั้งประสานความรวมมือในการใชเครื่องวัดรังสี โดย
ปส. เปนหนวยงานกลางในการรับมอบเครื่องมือพรอมทั้งจัดการฝกอบรมและติดตามผลการใชงานของ
หนวยงานท่ีปฏิบัติงานในสวนหนา เชน สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ, ดานตรวจคนเขาเมือง, บริษัท
ไปรษณียไทย จํากัด, บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด, ดานศุลกากร, กรมการบินพลเรือน และการทาเรือ
แหงประเทศไทย จากความรวมมือครั้งนี้ ปส. มุงหวังใหเกิดประโยชนในดานตางๆที่สงผลในทางที่ดีใหแก
ประเทศไทย เชน การกํากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี เกิดความรวมมือ การชวยเหลือ และ
การแลกเปลีย่นขอมลู รวมทัง้การเตรียมความพรอมในสถานการณฉุกเฉิน เพ่ือใหประชาชนเกดิความมัน่ใจ
ในความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน

14–18 มีนาคม 2559
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28–31 มีนาคม 2559

ฝกอบรมและฝกซ้อมปฏิบัติการ
ในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีี 

 ระหวางวันที่ 28-31 มีนาคม 2559 ปส. จัดฝกอบรมและฝกซอมปฏิบัติการในการระงับเหตุฉุกเฉิน
ทางนวิเคลยีรและรงัส ีใหกบัหนวยงานทีเ่ก่ียวของกับการปองกนัและบรรเทา สาธารณภยั ณ โรงแรมนานตรงึใจ บูทคิ โฮเตล็ 
จังหวัดนาน เพื่อสรางความรวมมือระหวาง ปส. และหนวยงานจังหวัด หวังเพิ่มศักยภาพการปองกันดูแลอุบัติเหตุตางๆ
ทีเ่กิดจากรงัส ีการอบรมและฝกซอมในครัง้นี ้มุงเนนใหผูเขาอบรมมคีวามรูความเขาใจทีถ่กูตองเกีย่วกบัพลงังานนวิเคลยีร
และรังสี แนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งมีการฝกซอมการเผชิญสถานการณเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 
หากเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีขึ้น โดยมีหนวยงานตางๆที่เขารวมการอบรมและฝกซอมนี้ ไดแก เจาหนาที่ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน เจาหนาที่ตํารวจและทหารในจังหวัดนาน เจาหนาที่ทางการแพทยจังหวัดนาน และ
เจาหนาที่ปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนาน โดยที่ผานมาไดมีการจัดอบรมและฝกซอมในลักษณะนี้ ณ จังหวัดระนอง
ในวันที่ 11-14 มกราคม 2559

น่าน



แถลงข่าวกรณีพบสารรังสี 
ซอยพหลโยธิน24 แยก 2-1 

 
 วันท่ี 13 พฤษภาคม 2559 ปส. จดัแถลงขาวกรณพีบสารรงัส ีซอยพหลโยธนิ 24 แยก 2-1 
เนื่องจากมีขาวพบกลองอุปกรณท่ีมีสารรังสีร่ัวไหล ณ ซอยพหลโยธิน 24 แยก 2-1
พื้นที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และ ปส. ลงพื้นที่ตรวจสอบกลองดังกลาวแลว พบวาเปน
อุปกรณถายภาพทางรังสีท่ีใชในภาคอุตสาหกรรม มีฉลากระบุเปนสารอิริเดียม-192 ซึ่งเปน
สารตนกําเนิดรังสีแกมมาที่มักใชในการตรวจสอบรอยแตกของชิ้นสวนโลหะในโรงงาน
อุตสาหกรรม และไมพบวามีสารรังสีร่ัวไหลแตอยางใด ทั้งในบริเวณกลองอุปกรณดังกลาว
และพื้นที่บริเวณโดยรอบ และขณะนี้ ปส. ไดนําอุปกรณดังกลาวกลับมาไว ปส. เรียบรอยแลว
เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนในลําดับตอไป

13 พฤษภาคม 2559
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1-3 กรกฎาคม 2559

เร่งซ้อมแผนฉุกเฉินทางรังสีเชิงบูรณาการ

 ระหวางวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2559 ปส. รับนโยบายเรงดวนนายกรัฐมนตรี ภายหลังที่ได
เขารวมประชมุระดบัผูนาํวาดวยความมัน่คงทางนวิเคลียร คร้ังท่ี 4 ณ สหรัฐอเมริกา เรงซอมแผนฉกุเฉนิ
ทางรังสีเชิงบูรณาการ เนนเสริมสรางขีดความสามารถของหนวยงานและบุคลากร เพื่อการกํากับดูแล
ความมัน่คงทางนิวเคลยีรของประเทศไทยใหมปีระสทิธภิาพ ยัง่ยนื และเปนไปตามมาตรฐานสากล รวมทัง้
การพฒันาศักยภาพบุคลากรเปนเรือ่งสาํคญั โดยเฉพาะหนวยงานระดับประเทศอยาง ปส. ท่ีตองปฏิบตัิ
ภารกิจประสานความรวมมือดานความมั่นคงปลอดภัยกับนานาประเทศ ประกอบกับวิวัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีนิวเคลียรและรังสีที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหการเตรียมความพรอมรับมือ
ตอเหตุการณฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีเปนสิ่งที่ตองใหความสําคัญเปนอยางแรก 
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ประจวบคีรีขันธ์



Mr. Yukiya Amano ผู้อำานวยการใหญ่ IAEA 
พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (รมว.วท.) 

เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
 
 วนัท่ี 4 สงิหาคม 2559 Mr. Yukiya Amano ผูอาํนวยการใหญทบวงการพลงังานปรมาณูระหวางประเทศ 
(International Atomic Energy Agency : IAEA) พรอมดวย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน (รมว.วท.) 
ไดเดินทางไปยังตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล เพื่อเขาเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ในโอกาสที่เดินทางมารวมการประชุมวิชาการนานาชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร 2559 
โดย Mr. Yukiya Amano ไดเคยมีโอกาสพบ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา กอนหนานี้ในการประชุมระดับผูนํา
วาดวยความมัน่คงทางนวิเคลยีร ณ กรงุวอชงิตัน เมือ่เดือนมนีาคม 2559 ท่ีผานมา และสาํหรบัการเขาพบกนัครัง้นี ้
ไดมุงหารือประเด็นสําคัญตางๆ เพิ่มเติมทางดานนิวเคลียรและรังสี เชน การพัฒนากฎหมายนิวเคลียรของไทย 
การสนับสนุนทางวิชาการจาก IAEA เพื่อการพัฒนาที่สอดรับกับยุทธศาสตรชาติและการดําเนินงานภายใต
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของไทย 

4 สิงหาคม 2559
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9 สิงหาคม 2559

เสวนาเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ
ก่อนบังคับใช้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 

พ.ศ. 2559 

 วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ปส. จัดเสวนาเตรียมความพรอมของสถานประกอบการ
กอนบังคับใชพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 “เดินหนาใหความรูสาระสําคัญ
ของพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559” ณ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
ใหเกิดความเขาใจในหลักสาระสําคัญ แนวทางในการขอใบอนุญาต การจัดการกากกัมมันตรังสี 
ตลอดจนอัตราคาธรรมเนียม และบทลงโทษตางๆ โดยคร้ังแรกจัดท่ีกรุงเทพมหานคร และ
มีจัดขึ้นอีก 5 ครั้ง ไดแก ระยอง ขอนแกน เชียงใหม สงขลา และพระนครศรีอยุธยา 

กทม.

| 62 | รายงานประจําป 2559        สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ Office of Atoms for Peace รายงานประจําป 2559       



ปส. และคณะผู้แทนไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ 
(General Conference, GC) ครั้งที่ 60

 
 ระหวางวนัท่ี 26-30 กนัยายน 2559 ดร. อจัฉรา วงศแสงจันทร เลขาธกิารสํานกังานปรมาณเูพือ่สนัต ิ
เปนหัวหนาคณะเขารวมประชุมใหญสมัยสามัญ (General Conference, GC) สมัยที่ 60 พรอมกับ
150 ประเทศสมาชกิ ทีจ่ดัโดย IAEA และรวมเฉลิมฉลองการจัดต้ัง IAEA ครบรอบ 60 ป ณ สํานกังานใหญ IAEA 
กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยการประชุมใหญสมัยสามัญเปนกลไกสูงสุดในการกําหนดนโยบาย
โครงการและงบประมาณของ IAEA

26–30 กันยายน 2559

ออสเตรีย
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รวบรวมและเรียบเรียงโดย
กลุมสงเสริมฝกอบรมและเผยแพรประชาสัมพันธ
สํานักนโยบายและบริหารดานพลังงานปรมาณู

จัดทำาโดย
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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