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ก 

คํานํา 

แผนแมบทในการเฝาระวัง เตรียมความพรอม ระงับ และฟนฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี          

พ.ศ. 2561 – 2565 เปนแผนแมบทที่จัดทําขึ้นเพื่อเปนการเตรียมความพรอมการดําเนินการ การประสาน 

และการสนับสนุนการปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี ใหทุกภาคสวนท้ังภาครัฐและ

เอกชนมีการเตรียมความพรอมในการปองกัน การเฝาระวัง การระงับและบรรเทาผลกระทบ และการฟนฟู 

ภายหลังจากการเกิดเหตุเพ่ือใหมีความพรอมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีตั้งแตในภาวะปกติ 

ตลอดจนใหมีการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพและทันทวงทีในทุกสถานการณท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน      

ทางนิวเคลียรและรังสี รวมถึงการตอบโตเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรหรือการตอบโตตอการ

โจรกรรม การเขาถึงอยางไมไดรับอนุญาต การลักลอบขนถาย การกอวินาศกรรม และการกระทําใดๆ         

ซึ่งวัสดุนิวเคลียรและวัสดุกัมมันตรังสีที่เกี่ยวของกับการกอการรายทางนิวเคลียร ซึ่งบางครั้งเหตุความมั่นคง

ปลอดภัยทางนิวเคลียรที่กลาวมาอาจกอใหเกิดผลกระทบทางรังสีตามมาเปนเหตุฉุกเฉินทางรังสีดวย 

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภายใตกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในฐานะฝายเลขานุการ

คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติและเปนหนวยงานหลัก ตามมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติพลังงาน

นิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และตามมาตรา 13 วงเล็บ 6 ใหคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ

ดําเนินการจัดทําแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี ซึ่งเปนแผนสนับสนุนและอยูภายใตแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงไดจัดทําแผนแมบท  

ดังกลาวนี้ขึ้น โดยใชกระบวนการมีสวนรวมทุกภาคสวน ทั้งจากภาคราชการ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม

และผูทรงคุณวุฒิรวมกันวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมในบริบทตาง ๆ ดานนิวเคลียรและรังสี               

เพ่ือทบทวนและประเมินสถานการณรวมกันไปสูการพัฒนาและปรับปรุงแผนแมบทใหสามารถรองรับ

สถานการณดานนิวเคลียรและรังสีไดอยางมีประสิทธิภาพและตามมาตรฐานสากล 

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติหวังเปนอยางยิ่งวาสวนราชการทุกภาคสวนที่เกี่ยวของจะใหความสําคัญ   

ที่จะขับเคลื่อนและนําแผนแมบทไปสูการปฏิบัติใหบรรลุผลอยางเปนรูปธรรม เพ่ือรองรับสถานการณฉุกเฉิน

ทางนิวเคลียรและรังส ีและเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรไดอยางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 133 

ตอนที่  67 ก เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 2559 กําหนดใหมีคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเ พ่ือสันติ                

โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนรอง

ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู 

ความเชี่ยวชาญและประสบการณที่เกี่ยวของกับนิวเคลียรและรังสีในสาขาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร 

แพทยศาสตร เกษตรศาสตร หรือนิติศาสตร จํานวนไมเกินหกคน เปนกรรมการ และเลขาธิการสํานักงาน

ปรมาณูเพื่อสันติเปนกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหนาที่ในการเสนอแนะนโยบายและมาตรการ          

ตอคณะรัฐมนตรี ในเรื่องของการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียร การกํากับดูแลทางนิวเคลียรและรังสี     

กําหนดมาตรฐานตางๆ อันพึงใชโดยเฉพาะเก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร สงเสริมและเผยแพรความรูเก่ียวกับ         

ความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร กําหนดแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีซึ่งเปนแผนสนับสนุนและ     

อยูภายใตแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 เห็นชอบนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 ที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอและ 

ใหหนวยงานที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนการดําเนินการตอไป นโยบายและแผนยุทธศาสตรฉบับนี้มุงเนนเรื่อง

ความปลอดภัยของประชาชน สิ่งแวดลอมและความมั่นคงของประเทศ เมื่อมีการนําพลังงานนิวเคลียรมาใชเพ่ือ

การพัฒนาประเทศ จําเปนตองมีระบบการกํากับดูแลความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รวมท้ังการพัฒนา

ระบบเฝาระวังภัยและเตรียมการรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี ซึ่งตองมีการดําเนินการใหมีความ

ปลอดภัยสูงสุด ไมกอใหเกิดอันตรายตอผูใชงาน ประชาชนและสิ่งแวดลอม มีระบบกํากับดูแลท่ีเปนไปตาม

มาตรฐานสากล จะเห็นไดวานโยบายและแผนยุทธศาสตรดังกลาวใหความสําคัญเก่ียวกับเหตุฉุกเฉินทาง

นิวเคลียรและรังสี โดยกําหนดอยูในยุทธศาสตรที่ ๒ การกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร 

กลยุทธท่ี ๒.๒ พัฒนาศักยภาพกํากับดูแลความปลอดภัย และระบบเฝาระวังภัยดานนิวเคลียรและรังสี      

ตามมาตรฐานสากล โดยมีแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน และมาตรการความรับผิดชอบใหเปนไปตามมาตรฐานสากล

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนิวเคลียร ทั้งกรณีที่มีการใชพลังงานนิวเคลียรในการผลิตไฟฟาและ

ใชพลังงานนิวเคลียรเพ่ือประโยชนในดานอื่นๆ 

คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติไดแตงตั้งคณะอนุกรรรมการเฝาระวัง เตรียมความพรอม 

และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี โดยมีอํานาจหนาท่ีในการเสนอแนะนโยบายและแผนแมบท        

ในการเฝาระวัง เตรียมความพรอม ระงับ และฟนฟเูหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี ดังนั้นเพ่ือใหประเทศไทย

มีกรอบการดําเนินการดานการเตรียมความพรอมและการบริหารจัดการดานฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี  



จ 

เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ รองรับการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรในดานตาง ๆ    

ทั้งดานการแพทย การเกษตร อุตสาหกรรม พลังงาน การศึกษาวิจัย และสิ่งแวดลอม จึงเปนสิ่งสําคัญ          

ในการเตรียมการรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใชประโยชนทางนิวเคลียรและรังสี

ที่เพ่ิมขึ้น และเพ่ือสรางความเชื่อมั่นตอการจัดการดานฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีใหเกิดความปลอดภัย    

ตอประชาชนและสิ่งแวดลอม และจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีแนวปฏิบัติที่มีมาตรฐานทั้งหนวยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ 

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ และหนวยงานที่บูรณาการการทํางานรวมกันทั้งในระดับสถานประกอบการ ระดับ

ทองถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ รวมถึงระดับนานาชาติ รวมทั้งใหทุกภาคสวนมีการเตรียมการเพื่อการ

ปองกัน การเฝาระวัง การระงับและบรรเทาผลกระทบ และการฟนฟูภายหลังจากการเกิดเหตุจากเหตุฉุกเฉิน

ทางนิวเคลียรและรังสแีละตอบโตเหตุความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียรอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดมีการจัดทํา

แผนแมบทในการเฝาระวัง เตรียมความพรอม ระงับ และฟนฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังส ี พ.ศ. 2561 

– 2565 ฉบับนี้ขึ้น 

สาระสําคัญของแผนแมบทในการเฝาระวัง เตรียมความพรอม ระงับ และฟนฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร

และรังสี พ.ศ. 2561 – 2565 เนนการบูรณาการการดําเนินงานทางดานฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี         

และเหตุความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติที่เก่ียวของ 

ไดแก นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ แผนเตรียมความพรอม

แหงชาติ พ.ศ. 25๖๐ – 256๔ พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ    

พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 นโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569 เพ่ือใหแผนแมบทฯ ฉบับนี้ สามารถบริหารจัดการ

ดานฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีทั้งในภาวะปกติและกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมายหลัก ยุทธศาสตรและกลยุทธ ดังนี้  

วิสัยทัศน  

ประเทศไทยเปนศูนยกลางเครือขายการเฝาระวังภัยทางนิวเคลียรและรังสีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

(อาเซียน) และมีระบบบริหารจัดการในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และการตอบโตเหตุความ

มั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรอยางมีประสิทธิภาพเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล 

พันธกิจ 

 ๑) เฝาระวังภัยทางนิวเคลียรและรังสีอยางเปนระบบ 

 ๒) เตรียมความพรอมเพื่อระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และการตอบโตเหตุความม่ันคง

ปลอดภัยทางนิวเคลียรใหไดมาตรฐานสากล 

 ๓) สรางเครือขายบูรณาการเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และการตอบโตเหตุความ

มั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร 

 



ฉ 

วัตถุประสงค 

1) เพ่ือใหการเฝาระวังภัยทางนิวเคลียรและรังสีมีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล 

2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการเตรียมความพรอมตอเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และการตอบโต

เหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร 

3) เพ่ือใหสามารถตอบโตเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และการตอบโตเหตุความมั่นคงปลอดภัย

ทางนิวเคลียรไดอยางเหมาะสม 

เปาหมายหลัก 

 1) ประเทศไทยเปนศูนยกลางเครือขายเฝาระวังภัยทางนิวเคลียรและรังสีของอาเซียน 

2) ประเทศไทยมีการบริหารจัดการในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และการตอบสนอง

เหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรอยางมีประสิทธิภาพ 

3) ประชาชนและสิ่งแวดลอมมีความปลอดภัยจากการดําเนินกิจกรรมทางนิวเคลียรและรังสีทั้งในและ

นอกประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1  การปองกันเพ่ือลดการเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังส ี(Prevention) 

 กลยุทธที่ 1.1 การประเมินความเสี่ยงจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และเหตุความมั่นคง

ปลอดภัยทางนิวเคลียร 

 กลยุทธที่ 1.2 การสงเสริมมาตรการการปองกันการเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การเตรียมความพรอมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี(Preparedness)

   กลยุทธที่ 2.1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการเสริมสรางศักยภาพบุคลากร 

 กลยุทธที่ 2.2 การพัฒนากฎหมาย ระเบียบ มาตรการ และ/หรือแนวทางในการบริหารจัดการใน

เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 

 กลยุทธที่ 2.3 การจัดทําแผนรองรับในทุกระดับใหมีความพรอมในการระงับเหตุฉุกเฉินทาง

นิวเคลียรและรังสี และแผนตอบโตเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร 

 กลยุทธที่ ๒.๔ การฝกซอมการจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และการตอบโตเหตุความ

มั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร 

 กลยุทธที่ ๒.๕ การเฝาระวังและการเตือนภัยเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี ทั้งอุบัติเหตุ       

ที่อาจเกิดขึ้นในสถานประกอบการในประเทศ และสถานประกอบการในตางประเทศที่อาจสงผลกระทบทางรังสี   

ตอประชาชนและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี (Response) 

 กลยุทธที่ 3.1 ดําเนินการตามกฎหมาย แผน และมาตรฐานตาง ๆ ในการจัดการเหตุฉุกเฉิน      

ทางนิวเคลียรและรังส ีและการตอบโตเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร 

กลยุทธที่ 3.2 ดําเนินการตามพันธกรณแีละขอตกลงระหวางประเทศ    



ช 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การฟนฟู (Recovery) 

กลยทุธที่ ๔.๑ พัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการดานการฟนฟู 

กลยุทธที่ ๔.๒ การฟนฟู เยียวยา และติดตามผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและผูไดรับผลกระทบจากรังสี 

การขับเคลื่อนแผนแมบทไปสูการปฏิบัต ิ

 การท่ีจะดําเนินการนําแผนแมบทในการเฝาระวัง เตรียมความพรอม ระงับ และฟนฟูเหตุฉุกเฉิน   

ทางนิวเคลียรและรังสีไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว จําเปนตองมีกลไก  

ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการผลักดันแนวทางและมาตรการตางๆ ไปสูการปฏิบัติ นอกจากนั้น

เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรนี้บูรณาการและประสานงานรวมกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ จําเปนตองมีกลไกการ

ขับเคลื่อนและแนวทางการติดตามประเมินผลที่มีความชัดเจน 

 ในการขับเคลื่อนแผนแมบทในการเฝาระวัง เตรียมความพรอม ระงับ และฟนฟูเหตุฉุกเฉิน           

ทางนิวเคลียรและรังสี พ.ศ. 2561 – 2565 สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันตจิะรวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน นําแผนแมบทฉบับนี้ไปใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการ เพื่อกําหนดมาตรการ แผนงาน โครงการ

ในการดําเนินการตามยุทธศาสตรและกลยุทธของยุทธศาสตรการจัดการดานเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี  

และการตอบโตเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรใหเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกัน  

 ในสวนการติดตามประเมินผลแผนแมบทในการเฝาระวัง เตรียมความพรอม ระงับ และฟนฟูเหตุ

ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี สนับสนุนใหใชกลไกการบริหารงานของภาคราชการ ภาคเอกชน ใหมีบทบาท

หนาที่ในการมีสวนรวมติดตาม ประเมินผล และรับผิดชอบ ติดตามการดําเนินงานตามยุทธศาสตร กลยุทธ 

และมาตรการที่รับผิดชอบ โดยสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปนผูวิเคราะหและสรุปผลในภาพรวมของแผน

แมบทเพ่ือใหขอเสนอตอคณะอนุกรรมการเฝาระวัง เตรียมความพรอม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร  

และรังสี และคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติในการกําหนดแผนงานการดําเนินงาน และนําเสนอ

รายงานตอคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ/หรือคณะรัฐมนตรีตามลําดับตอไป 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา 1 

บทที่ 1 
ที่มาและความสําคญั  

1.1 หลักการและความสําคัญ 

ปจจุบันประเทศไทยมีแนวโนมในการใชนิวเคลียรและรังสีมากขึ้นทั้งทางดานการแพทย การขนสง 

การเกษตร และดานอุตสาหกรรม ทําใหประเทศไทยมีแนวโนมที่จะเผชิญกับความเสี่ยงจากการเกิดเหตุฉุกเฉิน

ทางนิวเคลียรและรังสีและเหตุความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียรมากขึ้น ในกรณขีองการเกิดสาธารณภัย หรือ

สถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหมที่อาจเกิดขึ้น เชน การกอการรายท่ีใชวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุกัมมันตรังสี

เปนอาวุธ การจลาจล หรือการกอวินาศกรรมสถานประกอบการทางนิวเคลียรและรังสีซึ่งจะกอใหเกิดปญหา

และเกิดผลกระทบในวงกวางหากไมสามารถที่จะดําเนินการปองกันและจัดการปญหาเหลานี้ไดพระราชบัญญัติ

พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ไดกําหนดมาตรา 101 ใหมีแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี เพื่อ

เปนแผนสนับสนุนและอยูภายใตแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ โดยใหสํานักงานปรมาณู

เพ่ือสันติมีหนาที่ใหขอเสนอแนะและจัดใหมีเจาหนาท่ีสนับสนุนการดําเนินการ และนโยบาย และแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569 ซึ่งไดมีการกําหนดตัวชี้วัด

ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 วาประเทศไทยเปนศนูยกลางดานการเฝาระวังและเตรียมความพรอมรองรับเหตุฉุกเฉิน

ทางนิวเคลียรและรังสีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ภูมิภาคอาเซียน) เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตาม

กฎหมายที่กําหนด สามารถบรรลุผลตามเปาหมายและรองรับสถานการณทางนิวเคลียรและรังสีไดอยางเทาทัน

และมีประสิทธิภาพ จึงไดมีการจัดทํา “แผนแมบทในการเฝาระวัง เตรียมความพรอม ระงับ และฟนฟูเหตุ

ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี พ.ศ. 2561 – 2565”  

แผนแมบทนี้จัดทําข้ึนเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมการดําเนินการ การประสาน และการสนับสนุน

การปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร ใหทุก

ภาคสวนทั้งภาครัฐและเอกชนมีการเตรียมความพรอมในการปองกัน การระงับและบรรเทาผลกระทบ

(Response and mitigation) และการฟนฟู (Recovery) ภายหลังจากการเกิดภัยจากเหตุ เพื่อใหมีความ

พรอมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และตอบโตเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรตั้งแตใน

ภาวะปกติ ตลอดจนใหมีการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพและทันทวงทีในทุกสถานการณที่เกิดเหตุ

ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรขึ้น โดยแบงการดําเนินการออกเปน 

2 สวนสําคัญคือ การเตรียมความพรอมตอเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และการระงับเหตุฉุกเฉินทาง

นิวเคลียรและรังสีและการตอบโตเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร  

การเตรียมความพรอมตอเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี เปนการดําเนินการใหมีสมรรถนะ          

ที่เหมาะสมตอการระงับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึนภายในสถานประกอบการและการดําเนินกิจกรรมทาง

นิวเคลียรและรังสี และเหตุฉุกเฉินที่เปนสาธารณภัยทั้งระดับเล็ก กลาง ใหญ และรายแรงอยางยิ่ง ตามแผนการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 รวมถึงระดับที่มีผลกระทบตอหลายๆ ประเทศ เชน เหตุ

ฉุกเฉินทางนิวเคลียรที่โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรเชอรโนบิล ประเทศสหภาพโซเวียตเดิม และโรงไฟฟา

พลังงานนิวเคลียรฟูกูชิมาไดอิชิ ประเทศญี่ปุน สมรรถนะนี้มุงเนนถึงการมีโครงสรางพื้นฐานที่ควรมีและมี



หนา 2 

ประสิทธิภาพเหมาะสมพรอมทั้งไมมีขอจํากัด ไดแก การกํากับดูแลหนาที่ความรับผิดชอบ หนวยงานและ

เจาหนาที่ที่เก่ียวของ การประสานงาน แผนและมาตรการเครื่องมืออุปกรณสถานประกอบการ การฝกอบรม 

(Training) การฝกปฏิบัติ (Practice) และการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (Exercise) การระงับเหตุ

ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีเปนการดําเนินการขณะเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณและบรรเทา

ผลกระทบ ปองกันการเสียชีวิต หลีกเลี่ยง หรือลดการไดรับรังสีแบบผลชัดเจน (Deterministic Effects)       

ปฐมพยาบาลเบื้องตน จัดการการสงตอและการรักษาผูไดรับบาดเจ็บทางรังส ีลดความเสี่ยงจากการไดรับรังสีแบบ

ผลไมชัดเจน (Stochastic Effects) ใหขอมูลขาวสารตอสาธารณะอยางตอเนื่องเพ่ือรักษาความเชื่อมั่นของ

สาธารณะ บรรเทาผลกระทบที่ไมไดมาจากรังสีโดยตรง (Non-radiological effect) ปองกันความเสียหายตอ

ทรัพยสินและสิ่งแวดลอม และเตรียมการอยางเหมาะสมเพ่ือการฟนสภาพของสังคมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

1.2 สถานการณอุบตัิเหตุทางนิวเคลียรและรังสีของโลก  

 ในอดีตท่ีผานมาประเทศตางๆ ในโลกไดประสบเหตุการณจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี   

หลายเหตุการณ ซึ่งแตละเหตุการณที่เกิดข้ึนถือเปนบทเรียนสําคัญที่จะใหประเทศตางๆที่ใชเทคโนโลยี

นิวเคลียรและรังสี ตองพึงระวังและหาทางปองกันใหเกิดอันตรายและผลกระทบตอประชาชนและสิ่งแวดลอม

ใหนอยที่สุดโดยมีเหตุการณท่ีนาสนใจและศึกษา ดังนี้ 

เหตุฉุกเฉินทางรังสี – เมืองโกยาเนีย ประเทศบราซิล 

 เหตุฉุกเฉินทางรังสีที่เมืองโกยาเนีย เม่ือป ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) เปนเหตุฉุกเฉินทางรังสีที่มี

ผลกระทบรุนแรงที่สุดเหตุการณหนึ่งที่เคยเกิดข้ึนจนถึงปจจุบัน ทําใหมีผูเสียชีวิตจํานวน 4 คน และมี

ผูไดรับบาดเจ็บจากการไดรับรังสีเปนจํานวนมาก โดยมีสาเหตุมาจากการเขาไปลักลอบนําซีเซียม-137 (Cs-137) 

ปริมาณ 50.9 เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ออกมาจากเครื่องฉายรังสีรักษาที่ถูกปลอยทิ้งไวในคลินิกราง เนื่องจาก Cs-137 

อยูในรูปของเกลือ Cesium Chloride ที่เรืองแสงและเห็นชัดในที่มืด จึงเปนที่สนใจของผูคนและมีการสงมอบ

ตอ ๆ กันในบรรดาเพ่ือนและญาติ เพียงระยะเวลา 5 วัน มีการกระจายสงตอเปนวงกวางทําใหประชาชนจํานวน

มากเกดิอาการจากการไดรับรังสีพรอม ๆ กัน ซึ่งอาการดังกลาวไดแก คลื่นไส อาเจียน และเกิดแผลที่ผิวหนัง 

 เนื่องจากมีการแพรกระจายของวัสดุกัมมันตรังสีเปนพ้ืนที่วงกวาง ประชาชนมีความตื่นตระหนก

และรองขอเจาหนาที่ใหทําการตรวจวัดการเปรอะเปอนทางรังสจีํานวนถึง 110,000 คน ซึ่งพบวามีการเปรอะ

เปอนภายนอกรางกายจํานวน 249 คน มีการปนเปอนเขาสูรางกายที่ตองเขารับการรักษาจํานวน ๑๒๙ คน ผูปวย

จากรังสีที่ตองไดรับการดูแลจากแพทยอยางใกลชิดจํานวน 50 คน และผูปวยท่ีตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ

จํานวน ๑๔ คน โดยมีผูเสียชีวิตในเหตุการณนี้จํานวน 4 คน ภายใน 1 เดือนหลังการเกิดเหตุ นอกจากนี้

บานเรือนตองมีการอพยพจํานวน 41 หลังคาเรือน และตองมีการทําลายบานเรือนทิ้งจํานวน 7 หลัง สถานที่

สาธารณะ มีการปนเปอนจํานวน 45 แหง และพาหนะตาง ๆ จํานวนประมาณ 50 คนั โดยมรีะยะเวลาในการ

จัดการกากกัมมันตรังสีทั้งสิ้น 6 เดือน และมีปริมาณกากกัมมันตรังสีมากถึง 3,500 ลูกบาศกเมตร เหตุการณ

ครั้งนี ้ มีเจาหนาที่ในการจัดการเหตุฉุกเฉิน (Emergency management) จํานวนทั้งสิ้น 755 คน  
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เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร – โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรเชอรโนบลิ  

 อุบัติเหตุทางนิวเคลียรของโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรเชอรโนบิล ของประเทศสหภาพโซเวียตเดิม   

ซึ่งตั้งอยูบริเวณตอนเหนือของประเทศยูเครนในปจจุบัน เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน ค.ศ. 1986 (พ.ศ. 2529) 

เปนอุบัติเหตุทางนิวเคลียรครั้งสําคัญของมนุษยชาติที่ทําใหมีการปลดปลอยวัสดุกัมมันตรังสีท่ีเปนผลผลิตการ

แบงแยกนิวเคลียร (Fission products) จํานวนมากจากการระเบิดของเตาปฏิกรณนิวเคลียร เปนเวลามากกวา 

10 วัน ทําใหเกิดการปนเปอนในสิ่งแวดลอมเปนพื้นที่วงกวางครอบคลุมท่ัวโลก พ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบทางรังสี

ที่สําคัญคือ พื้นที่บางสวนในประเทศเบลารุส ยูเครน และรัสเซีย ประชาชนในพื้นที่ดังกลาวไดรับผลกระทบ

จากการไดรับรังสีทั้งการเปรอะเปอนภายนอกรางกายและการปนเปอนเขาสูภายในรางกายท่ีมีความเปน

อันตรายตอรางกาย อุบัติเหตุดังกลาวมีการแพรกระจายของวัสดุกัมมันตรังสีบางสวนไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย     

ซึ่งสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ไดดําเนินการเฝาระวังในชวงเวลาดังกลาวและสามารถตรวจพบกัมมันตภาพรังสี 

ในละอองฝุนจากอากาศที่ตกลงสูพ้ืนผิวดินตามภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทยที่ไมเปนอันตรายตอรางกาย 

 ผลกระทบที่สําคัญในเรื่องของการจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีคือ การท่ีผูปฏิบัติงาน      

ในโรงไฟฟาฯ และเจาหนาที่ดับเพลิงเสียชีวิตจํานวน 28 คน และเสียชีวิตจากการไดรับรังสีเพียงไมก่ีวัน

ภายหลังการเกิดอุบัติเหตุจํานวน 19 คน ตอมาประชาชนเสียชีวิตในชวงป ค.ศ. 1987 – 2004  (พ.ศ. 

2530 – 2547) จํานวน ๑๕ คน  

 ระหวางป ค.ศ. 1986 - 1987 (พ.ศ. 2529 - 2530) ในพ้ืนที่ 30 กิโลเมตรโดยรอบมีการ

ดําเนินการบรรเทาผลกระทบทางรังสีเพื่อฟนสภาพสูสภาวะปกติ โดยมีเจาหนาท่ีรวมปฏิบัติการจํานวน 

240,000 คน และเพ่ิมจํานวนสูงสุดจํานวน 600,000 คน ในป ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533)  

เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร - โตไกมูระ ประเทศญี่ปุน 

 ป  ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) เกิดเหตุฉุกเฉินในโรงงานเปลี่ยนรูปเชื้ อเพลิงนิวเคลียร                    

(Fuel conversion plant) ในข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีไมเหมาะสมในการเทยูเรเนียมปริมาณ 16.6 กิโลกรัม         

ที่มีสมรรถนะสูง 18.8 เปอรเซ็นต ลงในถังตกตะกอนทําใหเกิดสภาวะมวลวิกฤต (Critical mass) ที่ทําใหเกิด

การแพรรังสีสูงจากผลผลิตการแบงแยกนิวเคลียร (Fission products) ผูปฏิบัติในขณะนั้นมีจํานวน 3 คน          

ซึ่งมีผูเสียชีวิต 2 คน โดยมี 1 คนไดรับรังสีสูง 10 - 20 เกรย (Gy) เสียชีวิตในเวลา 83 วัน และอีก 1 คนไดรับ

รังสีสูง 6 - 10 Gy เสียชีวิตในเวลา 211 วัน สวนผูปฏิบัติงานอื่นไดรับรังสีทั้งจากรังสีแกมมาและรังสีนิวตรอน

เปนจํานวน 92 คน เจาหนาที่ปฏิบัติงานในเหตุฉุกเฉินจํานวน 3 คน ไดรับรังสขีณะนําผูปฏิบัติงานที่ไดรับรังสี

สูงนําสงโรงพยาบาล แมสถานที่ปฏิบัติงานที่เกิดอุบัติเหตุนี้จะใกลแหลงชุมชน แตประชาชนไดรับรังสีเพียง

เล็กนอย (รอยละ 90 ไดรับรังสีนอยกวา 5 มิลลิซีเวิรต (mSv) และ รอยละ 10 ไดรับรังสีนอยกวา 25 mSv 

ที่ไมมีผลใดตอรางกายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากประชาชนจํานวนประมาณ 200 คน ที่อาศัยอยู     

ในรัศมี 350 เมตร สามารถอพยพไดทันทีตามแผนฉุกเฉิน จากอุบัติเหตุครั้งนี้มีผลใหเกิดแพรกระจายของวัสดุ

กัมมันตรังสีในสิ่งแวดลอม เพียงในบริเวณใกลกับสถานที่เกิดขึ้น (ภายในพื้นที่ที่รัศมีไมเกิน 1 กิโลเมตร)            

ทีม่ีผลกระทบทางรังสถีึงปจจุบัน 
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เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร – ฟูกูชิมา ประเทศญี่ปุน 

ในป ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียรครั้งใหญโดยมีสาเหตุมาจากภัยทาง

ธรรมชาติ เม่ือเกิดแผนดินไหวขนาดใหญบริเวณนอกชายฝงดานตะวันออกของประเทศญี่ปุนกอใหเกิดคลื่นสึนามิ

ขนาดใหญพัดเขาชายฝงที่มีโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรตั้งอยู รวมทั้งโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรฟูกูชิมา ไดอิชิ 

ที่มีอาคารปฏิกรณนิวเคลียรสําหรับผลิตกระแสไฟฟาจํานวน 6 อาคาร ซึ่งมีระบบปมน้ําสํารองในการดึงน้ํา

ทะเลเขาระบายความรอนในเตาปฏกิรณนิวเคลียร (โดยปกติการดึงน้ําทะเลจะใชระบบไฟฟาปกติทั้งที่ผลิตขึ้น

เองและจากภายนอกโรงงานไฟฟาฯ ในการปฏิบัติงาน แตเนื่องจากเกิดแผนดินไหวระบบไฟฟาจากโรงไฟฟา

พลังงานนิวเคลียรทั่วประเทศญี่ปุนจึงหยุดเดินเครื่องอัตโนมัติ ทําใหการดึงน้ําทะเลตองพ่ึงพาระบบปมน้ําสํารอง     

เพียงอยางเดียว) สําหรับอาคาร 1-4 ระบบปมน้ําฝงอยูใตพ้ืนดินไมหางจากชายฝงมากนักและเกิดชํารุด 

เนื่องจากถูกน้ําทะเลทวมแมจะมีกําแพงสูงประมาณ 5 เมตร สําหรับก้ันคลื่นสึนามิแตยังไมเพียงพอตอ        

การปองกันคลื่นสึนามิที่มีความสูงถึงประมาณ 15 เมตรในครั้งนั้น (ระบบปมน้ําสํารองของอาคาร 5-6 อยูใน

พ้ืนที่สูงกวาจึงไมไดรับผลกระทบ) เตาปฏิกรณนิวเคลียรของท้ัง 4 อาคาร จึงมีอุณหภูมิสูงขึ้นแมจะพยายาม

ดําเนินการฉีดน้ําดวยเจาหนาที่ในการลดอุณหภูมิแตก็ไมเพียงพอจนทําใหความรอนสูงนํามาซึ่งการระเบิดจาก

กาซไฮโดรเจน(Hydrogen-air chemical explosion) พรอมกับการแพรกระจายของวัสดุกัมมันตรังสีจํานวน

มากที่เปนผลผลิตการแบงแยกนิวเคลียรและผลผลิตจากการกอกัมมันตภาพรังสี (Activation products)      

ที่อยูในแทงเชื้อเพลิงนิวเคลียรในเตาปฏิกรณอาคาร 1 - 3 (อาคาร 4 อยูระหวางการเปลี่ยนแทงเชื้อเพลิง

นิวเคลียร) และแทงเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลวที่ถูกเก็บไวภายใน cooling pond ของทั้ง 4 อาคารออกสู

สิ่งแวดลอม การปนเปอนของวัสดุกัมมันตรังสีทําใหตองมีการอพยพ การยายถิ่นฐานที่อยูอาศัย และการจํากัด

พ้ืนที่ในการใชทรัพยากรเพ่ือการบริโภคโดยรอบโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรฟูกูชิมา ไดอิชิ ทั้งบนพ้ืนดินและทะเล 

ขณะเกิดเหตุทางการประเทศญี่ปุนไดอพยพประชาชนโดยรอบโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรฟูกูชิมา 

ไดอิชิ เพียง 20 กิโลเมตร แตภายหลังจากท่ีมีการประเมินพบวา บริเวณที่ควรอพยพนั้นคือ 30 กิโลเมตร

โดยรอบ และเพิ่มเปน 30 – 40 กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนบริเวณที่กลุมเมฆกัมมันตรังสี

หลักเคลื่อนตัวผานขณะเกิดเหตุและมีวัสดุกัมมันตรังสีจํานวนมากจากกลุมเมฆตกลงสูพ้ืนดิน ทําใหประชาชน

ในบริเวณดังกลาวไดรับรังสีซึ่งจากการประเมินโดยการคาํนวณ พบวาเมืองที่สําคญั เชน เมืองโซโซมีประชาชนรอย

ละ 98.7 ของประชากรทั้งหมดไดรับรังสีจากแหลงกําเนิดรังสีภายนอกรางกายชวง 4 เดือนแรกแตไมเกิน 5          

มิลลิซเีวิรต (mSv) และรอยละ 99.4 ของประชากรเมืองฟูกูชิมาไดรับไมเกิน 3 mSv สําหรับการไดรับรังสีจาก

วัสดุกัมมันตรังสีเขาสูรางกาย จากการตรวจวัดผูอาศัยในบริเวณใกลเคียงจํานวน 200,000 คน พบวา   ต่ํา

กวาเกณฑท่ีสามารถตรวจวัดได หรือคาที่ตรวจวัดไดไมมีนัยสําคัญตอรางกาย สําหรับผูปฏิบัติงานในเหตุฉุกเฉิน

ทางนิวเคลียรครั้งนี้ เจาหนาที่จํานวน 23,000 คน ไดรับรังสีเกินเกณฑในกรณีฉุกเฉินของประเทศญี่ปุน 

(มากกวา 100 mSv) และจํานวน 6 คน ในจํานวนดังกลาวไดรับรังสีมากกวา 250 mSv ในชวงแรกของ

อุบัติเหตุเจาหนาท่ีจํานวน 17 คน ไดรับรังสีสมมูลที่ตอมไทรอยดถึง 2,000 mSv และจํานวน 2 คน ไดรับสูง

ถึง 12,000 mSv แตไมมีผูใดเสียชีวิตจากการไดรับรังสีจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ สําหรับการเสียชีวิตนั้นเกิดจาก

ผลกระทบที่ไมใชสาเหตุจากรังสีโดยตรง มีผูปวยขั้นวิกฤตจํานวน 51 คน จากโรงพยาบาล 5 แหง              



หนา 5 

ในรัศมี 10 กิโลเมตร เสียชีวิตเนื่องจากขาดการดูแลทางการแพทยท่ีเหมาะสมขณะดําเนินการอพยพ สําหรับ

ประเทศไทยแมการปนเปอนในสิ่งแวดลอมสืบเนื่องจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียรในครั้งนี้จะมีเพียงเล็กนอย                          

แตประชาชนบางสวนเกิดความตระหนกตกใจ เชน เกิดความกลัวที่จะเดินทางเขาหรือพํานักในประเทศญี่ปุน หรือ

ประชาชนเกิดความสับสนในการบริโภคไอโอดีนที่ไมเหมาะสมทั้งชนิดและระยะเวลาในการบริโภคเพื่อปองกัน

ไอโอดีน-๑๓๑ (I-131) เขาสะสมในตอมไทรอยด 

1.3 สถานการณอุบตัิเหตุทางนิวเคลียรและรังสีของประเทศไทย 

 สําหรับประเทศไทยใหความสําคัญและริเริ่มใหมีการใชพลังงานนิวเคลียรมาตั้งแต พ.ศ. 2505 ซึ่งถือ

เปนประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียน โดยตลอดระยะเวลาท่ีผานมานั้น ประเทศไทยไดใชพลังงานนิวเคลียรใน

การสรางประโยชนตอประเทศชาติในดานตางๆ อยางมากมาย ที่ผานมาประเทศไทยไดประสบกับอุบัติเหตุทาง

นิวเคลียรและรังสีไมมากนัก โดยมีเหตุการณที่สําคัญ ๒ เหตุการณที่ทําใหเกิดผลกระทบเปนวงกวางกับ

ประชาชน คอื เหตุฉุกเฉินทางรังสีที่จังหวัดสมุทรปราการ และ เหตุฉุกเฉินทางรังสีที่ซอยพหลโยธิน ๒๔ กรุงเทพฯ 

เหตุฉุกเฉินทางรังสี - สมุทรปราการ ประเทศไทย 

นับเปนเรื่องเศราสลดที่ เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีและมีผู เสียชีวิตเกิดขึ้นในประเทศไทยในป            

พ.ศ. 2543 เหตุการณดังกลาวคลายกับที่เกิดขึ้นที่เมืองโกยาเนีย มีชายจํานวน 4 คน ลักลอบเขาไปนํา    

เครื่องฉายรังสีที่มี โคบอลต-60 (Co-60) ปริมาณ 15.7 TBq ซึ่งไมมีการขอรับอนุญาตครอบครองจาก

สํานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (พปส.) ในขณะนั้น ซึ่งอยูในโกดังที่ไมมีการควบคุมดูแลอยางเหมาะสม 

กลุมชายดังกลาวไดนําชิ้นสวนที่พอจะถอดไดกลับไปท่ีพักเพ่ือพยายามแยกเปนชิ้นสวนยอย แมจะมีสัญลักษณ

เตือนทางรังสี ตอมามีการนําไปที่รานรับซื้อของเกาในจังหวัดสมุทรปราการเพ่ือคัดแยกและขายโดยใชอุปกรณ

ตัดเหล็กดวยกาซ และวัสดุกัมมันตรังสีไดหลุดออกมาโดยไมมีใครทราบ ประมาณ 2 สัปดาหหลังจากนั้น ผูท่ี

เก่ียวของกับการแยกชิ้นสวนเกิดอาการเจ็บปวยและไปพบแพทย ซึ่งแพทยไดวินิจฉัยวาอาการปวยเกิดจาก            

วัสดุกัมมันตรังส ี 

เหตุการณครั้งนี้เกิดข้ึนในเขตชุมชนและใชเวลาระยะหนึ่งในการคนพบและเก็บกูวัสดุกัมมันตรังสี 

จึงมีประชากรหลายกลุมที่ไดรับรังสี โดยกลุมผูลักลอบนําออกจากโกดัง และกลุมครอบครัวเจาของและลูกจาง

รานรับซื้อของเกาเปนกลุมไดรับรังสีสูง จากกลุมทั้งสองนี้มีผูเขารักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งหมดจํานวน 10 คน  

โดยมีผูไดรับบาดเจ็บไมรุนแรงจํานวน ๖ คน จํานวน 4 คนไดรับรังสีสูง (มากกวา 6 Gy) และมีผูเสียชีวิต

จํานวน ๓ คน ภายในระยะเวลา ๒ เดือน นอกจากกลุมคนทั้งสองนี้มีกลุมประชาชนที่อาศัยโดยรอบภายในรัศมี 

100 เมตร ไดรับรังสีแตมีปริมาณนอยและไมมีนัยสําคญัที่จะเกิดอาการปวย จํานวนทั้งสิ้น 1,872 คน และใน

ระยะโดยรอบรัศมี 50 เมตร มีประชาชนตองมีการติดตามระยะยาวจากสาธารณสุขจังหวัดจํานวน 258 คน 

มีหญิงตั้งครรภจํานวน 5 ราย และมีจํานวน 1 รายขอยุติการตั้งครรภแมไดรับคําแนะนําจากราชวิทยาลัยรังสี

แพทยแหงประเทศไทยวาโอกาสที่เด็กเกิดออกมาผิดปกติมีนอยมาก สําหรับผูปฏิบัติงานระงับเหตุฉุกเฉินทาง

รังสีจากสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ไดรับรังสีในเกณฑปลอดภัย จํานวน 52 คน โดยผูระงับเหตุไดรับ

รังสีมากที่สุดเพียง 32 mSv 



หนา 6 

ผลกระทบที่ไมใชจากรังสีโดยตรง คือ การไมยินยอมใหมีการเผาศพผูเสียชีวิตเนื่องจากเกรงกลัว

วาจะเกิดการปลดปลอยและแพรกระจายของวัสดุกัมมันตรังสีที่เกิดจากการเผา ทั้งที่ไมมีการปนเปอนหรือ

ตกคางของวัสดุกัมมันตรังส ี

เหตุฉุกเฉินทางรังสี – กรุงเทพ ฯ ประเทศไทย 

เหตุการณลาสุดของประเทศไทยเก่ียวกับเหตุฉุกเฉินทางรังสีเกิดข้ึนเม่ือเดือนพฤษภาคม        

พ.ศ. 2559 มีประชาชนพบอุปกรณและมีสัญลักษณบงบอกวาเปนอุปกรณทางรังสีในอาคารรางที่คนงาน

กอสรางอยูระหวางรื้ออาคารเพื่อทําการปรับปรุง ในซอยพหลโยธิน 24 ภายหลังจากที่มีการรับแจงเหตุ 

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานในเหตุฉุกเฉินทางรังสีจํานวน 7 คน ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติเขาดําเนินการ

ตรวจสอบ พบวาเปนเครื่องถายภาพดวยรังส ีที่ใชวัสดุกัมมันตรังสีอิริเดียม-192 (Ir-192) และพบเพียงการแผรังสี

ในระยะสัมผัสเทากับ 10 ไมโครซีเวิรตตอชั่วโมง (µSv/h) (ระดับรังสีพื้นหลังบริเวณดังกลาว 0.06 µSv/h)           

ที่เกิดจากยูเรเนียมดอยสมรรถนะ (Depleted Uranium) ที่เปนเครื่องกําบังรังสีของอุปกรณดังกลาว และเมื่อ

นําอุปกรณดังกลาวมาตรวจสอบอยางละเอียดท่ีสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติพบวาเปนเครื่องถายภาพดวยรังสีที่

ถูกโจรกรรมไปเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 และวัสดุกัมมันตรังสี Ir-192 ไดสลายตัวหมดไปแลว 

เหตุการณครั้งนี้พบวาไมมีผูใดไดรับรังสีแตเกิดความตระหนกตกใจของประชาชนดังปรากฏ     

ในภาพขาวสื่อตางๆ วา ขณะเกิดเหตุมีประชาชนที่อาศัยโดยรอบบริเวณเกิดเหตุเกิดความตื่นตระหนกและหยุด

กิจกรรมที่ดําเนินในเหตุปกติเพ่ือเฝาระวังและติดตามสถานการณ และมีแนวโนมที่จะนําบุตรหลานที่เปนเด็ก

อพยพออกจากพ้ืนท่ี ซึ่งเปนเพียงผลกระทบตอจิตวิทยาประการหนึ่งไมไดเปนผลกระทบที่เกิดจากรังสีโดยตรง 

และเม่ือสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ มีการแถลงขาวอยางเปนทางการก็ทําใหสถานการณดานจิตวิทยาอันนี้ยุติไป 

1.4 อนุสัญญา/กฎหมาย/นโยบายและแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ 

1.4.1 อนุสัญญา หรือความตกลงระหวางประเทศ 

      1.4.1.1 อนุสัญญาวาดวยการแจงเหตุทางนิวเคลียรโดยเร็ว (Convention on Early  

Notification of a Nuclear Accident) 

อนุสัญญานี้มีจุดมุงหมายเพื่อเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศเพื่อใหขอมูลที่

เกี่ยวของกับอุบัติเหตุนิวเคลียรและรังสีใหเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปไดเพ่ือลดผลกระทบทางรังสีขามพรมแดน      

โดยประเทศภาค ี ไดมีการตกลงวาในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียรซึ่งอาจมีผลกระทบทางรังสีขามพรมแดน 

ประเทศภาคีจะแจงใหประเทศภาคีอ่ืนๆ ที่อาจไดรับผลกระทบทราบโดยตรง หรือผานทบวงการพลังงาน

ปรมาณูระหวางประเทศ ซึ่งทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศก็จะแจงใหประเทศภาคีอื่น ๆ ที่อาจ

ไดรับผลกระทบและองคการระหวางประเทศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของในการแจงเตือนและใหขอมูลที่เกี่ยวของเมื่อมี

การรองขอทันท ี

ประเทศไทยลงนามในอนุสัญญาฯ นี้ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2530 และใหสัตยาบัน

เม่ือวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2532 (อนุสัญญาฯ มีผลใชบังคับวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2532) อนุสัญญาฯนี้

เกิดข้ึน 1 ป ภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียรขนาดใหญท่ีโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรเชอรโนบิล       
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ของประเทศสหภาพโซเวียตเดิม ปจจุบัน (มีนาคม พ.ศ. 2561) อนุสัญญาฯ นี้มีประเทศตางๆเปนภาคีสมาชิก

จํานวน 119 ประเทศ และมีองคการระหวางประเทศเขารวมในอนุสัญญา ฯ จํานวน 4 องคการ ไดแก 

ประชาคมพลังงานปรมาณูแหงยุโรป (The European Atomic Energy Community, EURATOM) องคการ

อาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 

FAO) องคการอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) และองคการอุตุนิยมวิทยาโลก (World 

Meteorological Organization, WMO) 

ปจจุบันทบวงการปรมาณูระหวางประเทศจัดทําเครือขายออนไลนแบบเว็บไซต Unified 

System for Information Exchange in Incidents and Emergencies (USIE) แบบจํ า กัดสิทธผู ใช ง าน

เพ่ือใหประเทศภาคีตางๆ ใชในการแจงกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียรและรังส ี

 1.4.1.2 อนุสัญญาวาดวยการใหความชวยเหลือ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียรหรือเหตุ

ฉุกเฉินทางรังสี (Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological 

Emergency) 

พรอมกับอนุสัญญาวาดวยการแจงเหตุทางนิวเคลียรโดยเร็ว ประเทศไทยไดลงนามใน

อนุสัญญาวาดวยการใหความชวยเหลือ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียรหรือเหตุฉุกเฉินทางรังสี โดยมีภาคี

สมาชิกจํานวน 112 ประเทศ (มีนาคม พ.ศ. 2561) และมีองคการระหวางประเทศ จํานวน 4 องคการ

เชนเดียวกับอนุสัญญาวาดวยการแจงเหตุทางนิวเคลียรโดยเร็วเขารวมในอนุสัญญาฯ 

เนื้อหาสาระสําคัญของอนุสัญญาฯ คือ หากประเทศภาคีใดตองการความชวยเหลือเมื่อเกิด

อุบัติเหตุทางนิวเคลียรหรือรังสีไมวาจะอยูภายในหรือนอกอาณาเขต และไมวาภายใตหรือนอกเหนืออํานาจ

และการควบคุม ประเทศนั้นๆ สามารถรองขอความชวยเหลือจากประเทศภาคีอ่ืน ๆ โดยตรงหรือผานทบวง

การพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ โดยประเทศที่ประสงคจะใหความชวยเหลือตองมีการระบุและแจงความ

พรอมในการชวยเหลือทั้งทางดานผูเชี่ยวชาญ วัสดุ และอุปกรณตาง ๆ พรอมเงื่อนไขโดยเฉพาะดานการเงิน   

ตอประเทศภาคีอ่ืนๆ โดยตรงหรือผานทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ ทั้งนี้ในแตละประเทศภาคี

จะตองมีหนวยประสานงานที่ไดรับมอบหมายในการ “ให” หรือ “รองขอ” ความชวยเหลือ 

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศจัดทําเครือขายออนไลนบนเว็บไซต Response 

and Assistance Network (RANET) เชนเดียวกับ USIE แบบจํากัดสิทธิ์ผูใชงานสําหรับใชในการแสดงความ

พรอมในการใหความชวยเหลือ และรองขอความชวยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียรหรือรังส ี

1.4.2 กฎหมาย  

 1.4.2.1 พระราชบัญญตัพิลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ประกาศใชเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 

พ.ศ. 2559 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 ที่ผานมานับเปนกฎหมายหลักดาน

นิวเคลียรและรังสี  ซึ่งในพระราชบัญญัติฯ นี้ไดกําหนดประเด็นสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการเมื่อเกิดเหตุ

ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีใน หมวด 10 เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี มาตรา 100 กลาวถึงการ
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ดําเนินการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีภายในสถานประกอบการไววาในกรณีที่เกิดอันตรายหรือ

ความเสียหายอันเกิดจากการประกอบกิจการตามใบอนุญาต ผูรับใบอนุญาตมีหนาที่ (1) ระงับเหตุในเบื้องตน ตาม

แผนปองกันอันตรายจากรังสี และตอง (2) แจงเหตุดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่ทราบทันที รวมทั้งตอง (3) ให

ขอมูลและใหความรวมมือแกพนักงานเจาหนาท่ีเพื่อแกไข บรรเทา หรือระงับซึ่งอันตรายหรือความเสียหายนั้น 

โดยผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามจะมีความผิด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

สําหรับกรณีที่เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีขยายตัวเปนสาธารณภัย ตามมาตรา 101 

ของพระราชบัญญัติกลาวไววา ในกรณีที่อันตรายหรือความเสียหายมีลักษณะหรือขยายขอบเขตเปนความ

เสียหายสาธารณะ หรือในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่พบวาการประกอบกิจการตามใบอนุญาตอาจกอใหเกิด

ความเสียหายสาธารณะ ใหเจาหนาที่ที่มีอํานาจตามกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย        

มีอํานาจเขาระงับเหตุแหงความเสียหายสาธารณะนั้นไดทันที รวมท้ังมีอํานาจประกาศมาตรการเพื่อประโยชน

ในการระงับเหตุนั้น การระงับเหตุแหงความเสียหายสาธารณะ ใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย โดยมีแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีเปนแผนสนับสนุนและอยูภายใตแผนการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ และใหสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีหนาที่ใหขอเสนอแนะและจัดใหมี

เจาหนาที่สนับสนุนการดําเนินการดังกลาว และกรณีท่ีอันตรายหรือความเสียหายอันเกิดจากนิวเคลียรหรือรังสี

ที่เกิดขึ้นในตางประเทศซึ่งสงผลกระทบตอประเทศไทย ใหนําบทบัญญัตินี้มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  1.4.2.2 พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 

พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ไดประกาศและมีผลบังคับใช

ตั้งแตวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เปนกฎหมายหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัยในปจจุบันซึ่งได

กําหนดขอบเขตการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยครอบคลุมสาธารณภัยทุกประเภท 

องคกรระดับนโยบายคือ คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช.) 

ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการมีหนาท่ีในการกําหนดนโยบายในการจัดทํา

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติบูรณาการพัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ระหวางหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานภาคเอกชนที่เก่ียวของ ใหคําแนะนํา 

ปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่

บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา 12 ของพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 กําหนดใหมี

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับตาง ๆ เพ่ือวางแนวทาง มาตรการในการปองกันและบรรเทา   

สาธารณภัย ตั้งแตชวงกอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ซึ่งแผนดังกลาวจะตองครอบคลุมสาธารณภัย

ตาง ๆ ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัตินี้สาธารณภัยหมายถึง “เหตุไมวาเกิดจากธรรมชาติ มีผูทําใหเกิดข้ึน 

อุบัติเหตุหรือเหตุอ่ืนใดซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน หรือความเสยีหายแกทรัพยสินของ
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ประชาชนหรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศและการกอวินาศกรรมดวย” โดยภัยทางรังสี  

เปนหนึ่งในสาธารณภัยที่จําเปนตองมีแผนการปองกันและบรรเทาผลกระทบจากภัย 

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2558 อนุมัติแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แหงชาติ พ.ศ. 2558 ท่ีเสนอโดยคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ เพ่ือใชเปนแผนหลัก

ในการบริหารจัดการสาธารณภัยของชาติ และมีมติใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการดังนี ้

(1) มอบหมายใหกระทรวง ทบวง กรม องคกรและหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด 

อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชนและภาคสวนอ่ืนๆ ปฏิบัติการใหเปนไปตามแผนการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558  

(2) มอบหมายใหสํานักงบประมาณ หนวยงานที่เก่ียวของ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พิจารณาใหความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม

เผชญิเหตุ และการจัดการในเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการฟนฟูอยางยั่งยืน 

(3) มอบหมายใหหนวยงานแตละระดับ จัดทําแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตรและบรรจุ

แผนงานและโครงการที่เก่ียวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไวในแผนปฏิบัติราชการประจําปดวย 

สําหรับสาธารณภัยจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีนั้น จะตองดําเนินการจัดทําแนวทางปฏิบัติในการ

สนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน สวนท่ี 10 (สปฉ. 10) ซึ่งเปนสวนงานเคมี วัตถุอันตราย และ

กัมมันตรังสีภายใตการบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรม      

เป นหน วยงานหลัก  และมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ ง แวดลอม  กระทรวงกลาโหม 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปนหนวยงานสนับสนุน

ในการประสานการปฏิบัติระหวาง สวนราชการ และหนวยงาน รวมถึงจัดทําแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานใน

ภาวะฉุกเฉินดานสารเคมี วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี 

นโยบายและยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของแผนการปองกันและบรรเทา      

สาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 มีสาระสําคัญ ดังนี ้

เปาหมายการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย เนนการสรางองคความรู ความตระหนัก

และวัฒนธรรมความปลอดภัย ใหมีการเรียนรู มีความพรอม มีภูมิคุมกันและมีสวนรวม เพ่ือพัฒนาศักยภาพสังคม 

ทองถ่ินเขาสู “การรูรับ-ปรับตัว-ฟนเร็วทั่ว-อยางยั่งยืน” 

วัตถุประสงคของแผน เปนกรอบแนวคิดและเปนแนวทางปฏิบัติใหแกทุกหนวยงาน ในการ

จัดการอยางเปนระบบและมีทิศทาง และพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยดวย

แนวทางตางๆ ตั้งแตระดับชุมชนจนถึงระดับชาติ เพ่ือใหเกิดความเสียหายนอยที่สุด 

นโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 4 ดาน ไดแก พัฒนาและสงเสริม

การลดความเสี่ยง พัฒนาศักยภาพและบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการภาวะฉุกเฉิน 

พัฒนาระบบฟนฟูที่ตอบโตความตองการของผูประสบภัย ซอมสรางฟนฟูสภาพใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม

และสงเสริมมาตรฐานความรวมมือระหวางประเทศ 
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ยุทธศาสตร 4 ยุทธศาสตร ไดแก  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  

ยุทธศาสตรที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน  

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจาก        

สาธารณภัย 

โดยมแีหลงที่มาและวิธีการงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยจากงบประมาณ

รายจายประจําปและงบประมาณประเภทอ่ืน เชน งบกลาง และเงินทดรองราชการฯ ทั้งระดับหนวยงาน และ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 1.4.2.๓. พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

สถานการณฉุกเฉินตามมาตรา 4 ของพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2548 หมายความวา “สถานการณอันกระทบหรืออาจกระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือ

เปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรืออาจทําใหประเทศหรือสวนใดสวนหนึ่งของประเทศตกอยูในภาวะคับขันหรือ  

มีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือการสงคราม ซึ่งจําเปนตอง  

มีมาตรการเรงดวนเพ่ือรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต ผลประโยชนของชาติ การปฏิบัติตาม

กฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การดํารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน การคุมครองสิทธิเสรีภาพ ความ

สงบเรียบรอยหรือประโยชนสวนรวม หรือการปองปดหรือแกไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะ    

อันมีมาอยางฉุกเฉินและรายแรง” 

เมื่อปรากฏวามีสถานการณฉุกเฉินเกิดขึ้นและนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรใชกําลังเจาหนาที่

ฝายปกครองหรือตํารวจ เจาหนาที่ฝายพลเรือนหรือเจาหนาที่ฝายทหารรวมกันปองกัน แกไข ปราบปราม 

ระงับยับยั้ง ฟนฟูหรือชวยเหลือประชาชนตามมาตรา 5 ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

มีอํานาจประกาศสถานการณฉุกเฉินเพื่อบังคับใช ทั่วราชอาณาจักรหรือในบางเขตบางทองที่ไดตามความ

จําเปนแหงสถานการณ ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตาม        

พระราชกําหนดนี้ และเพ่ือปฏิบัติงานตามกฎหมายที่ไดรับโอนมาเปนอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรี โดยให

ถือวาบุคคลที่ไดรับแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่เปนผูมีอํานาจตามกฎหมายนั้น ในการนี้ นายกรัฐมนตรีอาจ

มอบหมายใหสวนราชการหรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายนั้นยังคงใชอํานาจหนาที่เชนเดิมตอไปก็ไดแต

ตองปฏิบัติงานตามหลักเกณฑที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 

กรณีท่ีมีการกอการรายโดยมุงหวังใหเกิดการฟุงกระจายของวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุ

นิวเคลียร ตอสาธารณะ เชน Dirty bomb หรือการกอวินาศกรรมตอสถานประกอบการทางนิวเคลียรและรังสี 

นับเปนการสรางสถานการณใหกระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชนและเปนภัยตอความมั่นคงของ

ประเทศ และอาจจําเปนตองมีการประกาศใชพระราชกําหนดนี้เขาดําเนินการเพื่อปองกัน แกไข ปราบปราม ระงับ

ยับยั้ง ฟนฟู หรือชวยเหลือประชาชนจากผลกระทบทางรังส ี  
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1.4.3 นโยบายงและแผนยุทธศาสตรทีเ่กี่ยวของ 
           1.4.3.1 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 นโยบายที่สําคัญของรัฐบาลที่เก่ียวของกับการเตรียมความพรอมในการระงับเหตุฉุกเฉินทาง

นิวเคลียรและรังสี คือ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่มีสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) สังกัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี (นร.) เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ ใชเปนกรอบดานความมั่นคงในระยะ ๕ ป เพ่ือเปน

แผนหลักของชาติที่เปนกรอบทิศทางการดําเนินการปองกัน แจงเตือน แกไข หรือ ระงับยับยั้ง ภัยคุกคามเพ่ือ

ธํารงไวซึ่งความมั่นคงแหงชาติที่เชื่อมโยงและตอเนื่องกับทิศทางดานการพัฒนาประเทศภายใตยุทธศาสตรชาติ

ระยะ ๒๐ ป ของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ นโยบาย

ยุทธศาสตรของกระทรวงที่เกี่ยวของ และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ โดยหนวยงานที่เก่ียวของจะได

กําหนดยุทธศาสตรหรือแผนดานความมั่นคงเฉพาะเรื่อง หรือกําหนดแผนงาน โครงการที่เก่ียวกับนโยบายและ

แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ ตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติกําหนดโดยความเห็นชอบ

ของคณะรัฐมนตรี เพ่ือสนับสนุนและประสานบูรณาการการดําเนินงานใหเกิดความเชื่อมโยงและสอดคลองไป

ในทิศทางเดียวกันในอันท่ีจะสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ  

 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ไดนิยาม 

“ภัยคุกคาม” หมายถึง ภาวะหรือสถานการณที่กอใหเกิดความไมมั่นคง ซึ่งเปนปญหาที่มีความรุนแรง 

สลับซับซอน หากไมดําเนินการแกไขจะเกิดผลกระทบในวงกวางตอความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งเหตุฉุกเฉิน        

ทางนิวเคลียรและรังสี หรือเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร อาจขยายตัวเปนภัยคุกคามที่มีผลกระทบ

ทางรังสีในวงกวางตอประชาชนและสิ่งแวดลอมของชาติได จึงจําเปนที่จะตองมีแผนงานบูรณาการระดับชาติ

เฉพาะเพ่ือรับมือ ตามนโยบายความมั่นคงขอ ๑๓ พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติเพื่อเสริมสราง  

ความมั่นคงของชาติเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ             

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ขอ ๗ ในการพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพรอมของชาติในการเผชิญกับ     

ภาวะสงครามและวิกฤตการณความมั่นคงอยางมีเอกภาพและประสิทธิภาพ แผนแมบทในการเฝาระวัง 

เตรียมความพรอม ระงับ และฟนฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีจึงเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการยุทธศาสตรใหมีประสิทธิภาพ และผนึกกําลังในลักษณะหุนสวนยุทธศาสตร เพ่ือพัฒนาระบบ  

การเตรียมพรอมแหงชาติในการรับมือสาธารณภัยที่ เ กิดจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีหรือ              

เหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนวิเคลียร 

 อีกประการหนึ่ง เพ่ือใหการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม พลังงาน และอาหาร 

มีความมั่นคง ความยั่งยืน และมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงจาก

ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

ไดกําหนดใหสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติเปนหนวยงานรวมประเด็นความมั่นคง ดานการเพิ่มประสิทธิภาพ

กลไกตรวจสอบและเฝาระวังภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจากภายนอกประเทศ 

โดยเฉพาะปญหาขยะอิเล็กทรอนิกส การลักลอบนําเขาวัตถุมีพิษ สารเคมีอันตราย และกากของเสียตางๆ 
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จากโรงงานอุตสาหกรรมของตางชาติท่ีเขามาทิ้งในอาณาเขตของประเทศไทย และปลอยของเสียกระทบ

สิ่งแวดลอม ซึ่งปจจุบันประเทศไทยมีความเสี่ยงอาจไดรับผลกระทบทางรังสีจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียรและ

รังสีจากภายนอกประเทศ และเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรในการลักลอบขนถายวัสดุกัมมันตรังสี 

วัสดุนิวเคลียร และกากกัมมันตรังส ี

 แผนเตรียมพรอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  
 เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา “ภาวะวิกฤติ” หมายถึง เหตุการณที่เกิดข้ึนโดยไมคาดฝน 
ทั้งที่เกิดข้ึนจากธรรมชาติ หรือจากมนุษยทั้งท่ีตั้งใจและไมตั้งใจ มีผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง ตองการ
การตอบสนองอยางรวดเร็วไมเชนนั้นอาจกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน      
จํานวนมาก รวมทั้งสงผลกระทบตอชื่อเสียงความเชื่อมั่นศรัทธาตอองคกรและประเทศชาติ ในชวงระยะ         
ที่ผานมาทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเผชิญภาวะวิกฤติมาโดยตลอด ทุกประเทศจึงตองมีการเตรียมความพรอม 
เพ่ือรองรับภาวะวิกฤติที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับภาวะวิกฤติ
ดังกลาว มีพัฒนาการอยางตอเนื่องเพ่ือใหไดแนวทางที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุด ในปจจุบัน
ประเทศไทยมีการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับภาวะวิกฤติทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้น โดยการจัดทํา “แผน
เตรียมพรอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔” ดังนั้น ทุกหนวยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน จึงตองทําความ
เขาใจและจัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงานรองรับ 
 นอกจากนี้ รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ โดย

เนนการบริหารวิกฤตการณเพ่ือรับมือภัยคุกคามตาง ๆ ทั้งท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษยสรางขึ้นที่มาก

ขึ้นโดยมุงระดมสรรพกําลังจากทุกภาคสวนใหสามารถดําเนินงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือปองกัน 

แกไข บรรเทาและฟนฟู ความเสียหายของชาติที่เกิดจากภัยตาง ๆ รวมถึงใหความสําคัญในการเตรียมพรอม        

เพ่ือเผชิญกับปญหาความมั่นคงในรูปแบบใหมในทุกดาน 

 เปาหมายแผนเตรียมพรอมแหงชาติ คือ การที่ทุกภาคสวนมีความตระหนัก เชื่อมั่น มี

ภูมิคุมกัน และพรอมเขามาผนึกกําลังในการปองกัน (Prevention) การเตรียมพรอม (Preparedness) การ

บริหารจัดการขณะเกิดเหตุ (Response) การฟนฟู (Recovery) การลดผลกระทบ (Mitigation) การปรับตัว 

(Adaptation) และการลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ (Threat Risk Reduction) ภายใตการบริหาร

จัดการเชิงรุกแบบเบ็ดเสร็จ (Proactive Comprehensive Management) ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทันทวงที และ

ยั่งยืน มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ ใหเปนทิศทางและแนวทางหลัก ในการ

เผชิญกับภาวะไมปกติและจัดการความเสี่ยงอยางบูรณาการจากการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพ่ือเสริมสรางความ

เชื่อม่ัน ภูมิคุมกัน และศักยภาพของทุกภาคสวนใหมีความตระหนักและมีความเขมแข็ง พรอมสนับสนุนการ

เตรียมพรอมของชาติรวมกันในลักษณะประชารัฐ เพ่ือเสริมสรางความรวมมือกับตางประเทศในการ

เตรียมพรอมรับมือภัยคุกคาม และเพ่ือใหการบริหารจัดการยุทธศาสตร เกิดการบูรณาการและผนึกกําลังทุก

ภาคสวนในลักษณะหุนสวนยุทธศาสตรอยางมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 

 สําหรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีตองมีการเตรียมความพรอมทั้งในดานสาธารณภัย

และดานวิกฤตการณความมั่นคง โดยดานสาธารณภัยมีพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เปนกฎหมายหลักในการดําเนินการ สําหรับดานวิกฤตการณความมั่นคง อาจจะมีการประกาศใชพระราชกําหนด   
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การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ ควบคูกับพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เมื่อมีการใชวัสดุนิวเคลียรและรังสีในการกอการราย หรือการกอวินาศกรรมตอสถานประกอบการทางนิวเคลียร 

 1.4.3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 

 คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเห็นสมควรใหประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 ที่จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(สศช.) เพื่อเปนกรอบการเตรียมความพรอมเพ่ือวางรากฐานของประเทศในระยะยาวใหมุงตอยอดผลสัมฤทธิ์ของ

แผนท่ีสอดคลองเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนาอยางตอเนื่องกันไปตลอด ๒๐ ป ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ          

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เปนหลักของการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน การปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 

๔.๐ การปฏิรูปประเทศ และการใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนเพ่ือมุงสู “ประเทศ

ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 การพัฒนาหลักที่สําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไดแก การพัฒนานวัตกรรมและการ

นํามาใชขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศ การสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและ

พัฒนา วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการเตรียมพรอมดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของ

ประชากรในทุกชวงวัยตาม ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ลวนมีความ

เชื่อมโยงกับการใชเทคโนโลยีทางนิวเคลียรและรังสีที่มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นของสถานประกอบทางนิวเคลียรและรังสี  

ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย และการศกึษา เชนเดียวกับการกํากับดูแลของสํานักงานปรมาณู

เพ่ือสันติ ที่ตองมีการพัฒนาทั้งดานนวัตกรรม การวิจัย และการเตรียมพรอมกําลังคน โดยเฉพาะการเฝาระวัง 

เตรียมความพรอม ระงับ และการฟนฟู หากเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีจากการดําเนินการของสถาน

ประกอบการ โดยเฉพาะอุบัติเหตุทางนิวเคลียรจากประเทศอ่ืนที่มีผลกระทบทางรังสีเปนวงกวางมาสูประชาชนและ

สิ่งแวดลอมของประเทศไทย (ที่สําคัญคือโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรที่กําลังกอสรางของสาธารณรัฐประชาชน

บังกลาเทศ และที่จะกอสรางในอนาคตอันใกลของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) ทั้งนี้การระงับและการฟนฟู

ผลกระทบทางรังสี  จากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสียังมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  

 ประเด็นการประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศจากสถานการณและแนวโนมภายใน

และภายนอกประเทศนั้นการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเทคโนโลยีทางนิวเคลียรและรังสี 

มีเพ่ิมขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศตามที่กลาวไวขางตน สําหรับสถานการณความม่ันคงโลกทางดาน

นิวเคลียรและรังสี สํานักงานสภาคความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) ไดประเมินแนวโนมสถานการณภัยความมั่นคง

ทางนิวเคลียรและรังสีที่สําคัญและอาจสงผลกระทบตอประเทศไทย คือ ภัยคุกคามจากความขัดแยงระหวางรัฐ

ดานนิวเคลียร กรณีสาธารณรัฐอิสลามอิหราน อาจยกเลิกขอตกลงกับมหาอํานาจ 6 ชาติ  หันกลับมาพัฒนา

อาวุธนิวเคลียร และกรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลียังคงดําเนินการทดสอบอาวุธนิวเคลียร

ตอไปทามกลางขอกังวลของประชาคมโลกที่อาจกอใหเกิดการใชกําลังทางทหารในการปลดอาวุธหรือที่รายแรง

สุดกอใหเกิดสงครามนิวเคลียรขึ้นได และภัยคุกคามอีกประการหนึ่งคือการลักลอบขนถายวัสดุนิวเคลียรและ

วัสดุกัมมันตรังสี เพ่ือใชในการกอการรายที่เพิ่มมากขึ้น เชน การลักลอบขนถายวัสดุนิวเคลียรยูเรเนียม-๒๓๕ 
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กับวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ผานประเทศมอลโดวาไปยังที่ตั้งกลุมรัฐอิสลาม (Isamic State, IS)  และการ

พยายามลักลอบขนถายวัสดุนิวเคลียรของชาวอารมีเนียท่ีถูกจับกุมโดยตํารวจตรวจคนเขาเมืองของสาธารณรัฐ

จอรเจีย การตรวจจับและตอบโตตอการลักลอบขนถายวัสดุนิวเคลียรและวัสดุกัมมันตรังสีเพื่อไปใชในการกอ

การราย (เหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรอยางหนึ่ง) จึงเปนการดําเนินการที่สําคัญท่ีจะตองมีการเตรียม

การในการบูรณาการระหวางหนวยงานที่เก่ียวของสอดคลอง ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติ

เพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง และย่ังยืน ของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้  

1.4.3.3 นโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ      

พ.ศ. 2560 – 2569 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560  เห็นชอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 ที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เสนอและใหหนวยงานที่เก่ียวของใหการสนับสนุนการดําเนินการตอไป นโยบายและแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศนี้มุงหวังใหทุกหนวยงานที่เก่ียวของดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

นํานโยบายและแผนยุทธศาสตรฉบับนี้ใชเปนกรอบในการขับเคลื่อนการกํากับดูแลและการใชประโยชนจาก

พลังงานนิวเคลียรใหเปนไปอยางปลอดภัย สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดอยางยั่งยืน

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ทันตอสถานการณความเปลี่ยนแปลงในการแพทย การเกษตร 

อุตสาหกรรม พลังงาน การศกึษาวิจัย สิ่งแวดลอม ความม่ันคง รวมถึงการตางประเทศ โดยมีสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

ในฐานะหนวยงานเลขานุการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติเปนหนวยงานหลักในการบริหาร

และประสานงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรนี้ มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี ้

วิสัยทัศน ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานนิวเคลียรแบบบูรณาการอยางปลอดภัย

และมีศักยภาพการแขงขันในระดับผูนําของกลุมประเทศอาเซียน 

พันธกิจ 

๑. ประสานและดําเนินการดานความรวมมือใหเปนไปตามพันธกิจกับองคการ

ระหวางประเทศและหนวยงานในตางประเทศ 

๒. บริหารจัดการระบบการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียรตาม

มาตรฐานสากล 

๓. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะการใชพลังงานนิวเคลียรในการพัฒนาประเทศ

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน 

๔. เผยแพรองคความรูดานพลังงานนิวเคลียรสูสาธารณชน 

วัตถุประสงค 

๑. เพื่อสรางความเชื่อม่ันตอสังคมนานาชาติสําหรับการใชพลังงานนิวเคลียรในประเทศไทย 

๒. เพื่อกอใหเกิดความมั่นคงปลอดภัยจากการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรใน

ภาวะปกติและใหมีมาตรการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 
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๓. เพื่อสรางความเขมแข็งของระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสราง

พ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร 

๔. เพ่ือสงเสริมใหสังคมไทยมีองคความรูและเชื่อมั่นในความปลอดภัยดานการใช

ประโยชนจากพลังงานนิวเคลียร 

 ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ ๑ ความรวมมือระหวางประเทศดานพลังงานนิวเคลียรเพ่ือใหการ

พัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของไทยเปนไปตามมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหวางประเทศ เชน สนธิสัญญาการ

ไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร และสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งความรวมมือ

ระหวางประเทศในการใชพลังงานนิวเคลียรในการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการเพ่ิมบทบาทเปนผูนําและ

ประสานงานเพ่ือใหไดรับการสนับสนุนจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศและองคการระหวางประเทศ 

 ยุทธศาสตรที่ ๒ การกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียรเพื่อพัฒนา

และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ แนวทาง โครงสราง หลักการบริหาร และมาตรฐานดานการกํากับ

ดูแลความปลอดภัย รวมท้ังแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน เกณฑและมาตรการความรับผิดชอบใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนิวเคลียรได 

 ยุทธศาสตรที่ ๓ การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสรางพ้ืนฐานดานพลังงาน

นิวเคลียรเพ่ือใหประเทศไทยมีกําลังคนและโครงสรางพ้ืนฐานดานพลังงานนิวเคลียรมีคุณภาพ เพียงพอตอการ

วิจัยและพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรอยางยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรที่  ๔ การใชพลังงานนิวเคลียรเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียรทั้งทางดานเกษตร การแพทย อุตสาหกรรม 

และการศึกษาวิจัย รวมท้ังเพ่ือใหประชาชนมีองคความรูที่ถูกตองดานพลังงานนิวเคลียร 

นโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศนี้มุงเนนเรื่อง

ความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดลอมและความมั่นคงของประเทศ เมื่อมีการนําพลังงานนิวเคลียรมาใช

เพ่ือการพัฒนาประเทศ จําเปนตองมีระบบการกํากับดูแลความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการพัฒนา

ระบบเฝาระวังภัยและเตรียมการรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี  ซึ่งตองมีการดําเนินการใหมีความ

ปลอดภัยสูงสุดไมกอใหเกิดอันตรายตอผูใชงาน ประชาชนและสิ่งแวดลอม มีระบบกํากับดูแลที่เปนไปตาม

มาตรฐานสากล 

 จากรายละเอียดแผนยุทธศาสตรฯ ดังกลาว จะเห็นไดวาใหความสําคัญเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉิน

ทางนิวเคลียรและรังสี โดยกําหนดอยูในยุทธศาสตรที่ ๒ การกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร 

กลยุทธที่ ๒.๒ พัฒนาศักยภาพกํากับดูแลความปลอดภัย และระบบเฝาระวังภัยดานนิวเคลียรและรังสีตาม

มาตรฐานสากล โดยมีแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน และมาตรการความรับผิดชอบใหเปนไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนิวเคลียร ท้ังกรณี ที่มีการมีใชพลังงานนิวเคลียรในการผลิตไฟฟาและที่

ไมมีการผลิตไฟฟา 
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วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร กลยุทธ บทบาทหนาที่ของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติท่ีเกี่ยวของ

กบัระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีและตอบเหตุความม่ันความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร 

 สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีวิสัยทัศนในการเปนองคกรนําที่มีความพรอมดานการกํากับ

ดูแลและการพัฒนาเครือขายดานนิวเคลียรและรังสีในกลุมประเทศอาเซียน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแก

ประชาชนและสิ่งแวดลอม โดยมีหนึ่งในพันธกิจหลัก คือ การเฝาระวังภัย เตรียมพรอม และรับมือเหตุฉุกเฉิน    

ทางนิวเคลียรและรังสีอยางมีประสิทธิภาพ และประเด็นยุทธศาสตรที่เก่ียวของในการปฏิบัติราชการ 3 สวน คือ 

การพัฒนาความพรอมดานการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี การพัฒนา

เครือขายความรวมมือดานเทคโนโลยีนิวเคลียรทั้งภายในและตางประเทศ และการสงเสริมถายทอดความรูและ

สรางความตระหนักดานการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังส ีโดยมีรายละเอียด

ขอตกลงและโครงการความรวมมือระหวางประเทศ และโครงการภายใตงบประมาณของประเทศ ดังแสดงในรูปท่ี ๑ 

และรายละเอียดกฎหมาย นโยบายและแผนยุทธศาสตรที่เก่ียวของดังแสดงในรูปที่ ๒ ตลอดจนขั้นตอนการ

จัดทําแผนแมบทในการเฝาระวัง เตรียมความพรอม ระงับ และฟนฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี           

มีรายละเอียดดังแสดงในรูปที่ ๓ 
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1.5 การดําเนินการเตรียมความพรอมและการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีที่ผานมา 

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ดานการดําเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ทางนิวเคลียรและรังสี 

 ดังที่ไดกลาวแลวขางตน เพ่ือใหสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติดําเนินการตามวิสัยทัศนในการเปน

องคกรนําที่มีความพรอมดานการกํากับดูแลและการพัฒนาเครือขายดานนิวเคลียรและรังสี และปฏิบัติพันธกิจ

ในการเฝาระวังภัย เตรียมพรอม และรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนที่

จะตองมีกฎหมายลําดับรองที่เกี่ยวของกับการดําเนินการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี เพ่ือเปน

กลไก เครื่องมือ และกรอบในการดําเนินการในการระงับและบรรเทาเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี ทั้งของ

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติเอง ผูรับใบอนุญาต และหนวยงานที่เก่ียวของ ไดแก หลักเกณฑการจัดทําแผน

ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีของสถานประกอบการ และเกณฑกําหนดเพ่ือการจัดการกรณีเกิดเหตฉุุกเฉินทาง

นิวเคลียรและรังสี 

การฝกอบรมและฝกซอมการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี 

 ภารกิจท่ีสําคัญประการหนึ่งของการเตรียมความพรอมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 

คือ การสรางความเขาใจและการถายทอดความรูแนวทางการปฏิบัติ เทคนิคการตรวจวัดทางรังสี มาตรการ

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และมาตรการติดตอประสานงานในการปฏิบัติงานระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี 

ใหกับเจาหนาที่เผชิญเหตุเบื้องตน ไดแก เจาหนาที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตํารวจ ทหาร 

หนวยงานกูภัย (มูลนิธิและอาสาสมัคร) และหนวยแพทย โดยสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติมีเปาประสงคในการ

ดําเนินการใหแกเจาหนาทีร่ะงับเหตุเบ้ืองตนไปประเทศ เนื่องจากตามมาตรฐานของทบวงการพลังงานปรมาณู

ระหวางประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) ในการประเมินเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น  

ในประเทศไทยพบวามีความเสี่ยงในการเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีไดทั่วทุกพ้ืนที่รวมทั้งเปนการดําเนินการเพ่ือ

สรางความตระหนักและใหความรูเรื่องการเตรียมความพรอมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีตามขอกําหนด

ของ IAEA  

 นอกจากนี้สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เขารวมฝกซอมการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีที่สําคัญ    

เปนประจํา เชน 

 1. การฝกซอมระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีที่เกิดจากการกอการรายดวยวัสดุกัมมันตรังสีของ

ศูนยตอตานการกอการรายสากล กองบัญชาการกองทัพไทย ระหวางวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560  

 2. การฝกการบริหารวิกฤตการณระดับชาติ (Crisis Management Exercise: CMEX) 

ประจําป  พ.ศ. 2560 ดานนิวเคลียรและรังสี ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดยแบงเปนการฝกซอม

สถานการณบนโตะ (Table Top Exercise) ระหวางวันที่ 3 - 4 เมษายน พ.ศ. 2560 และการฝกเต็มรูปแบบ 

ชวงปลายเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยการฝกซอมฯ ดังกลาวเปนดําริของนายกรัฐมนตรีและผูบริหาร

ระดับสูงของประเทศไทยท่ีใหความสําคัญการรับมือกับวิกฤตการณที่เกิดจากการกอการรายดวยวัสดุ

กัมมันตรังสี เฉกเชนที่ประชาคมโลกกําลังใหความกังวลตอภัยคกุคามรูปแบบนี ้
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การฝกซอมฯ ทั้งสองครั้งถือเปนครั้งแรกที่มีการฝกซอมสถานการณจําลองเพ่ือรับมือการกอการ

รายดวยวัสดุกัมมันตรังสีท่ีมีขนาดความรุนแรงมาก จึงจําเปนตองมีหลายหนวยงานเขารวมทั้งเจาหนาที่เผชิญ

เหตุเบื้องตน และหนวยงานสนับสนุนตาง ๆ ที่เก่ียวของท้ังหมด ทําใหผลการปฏิบัติการฝกซอมฯ ทั้งสองครั้ง

สามารถประเมินศักยภาพของหนวยงานของไทยในการรับมือเหตุฉุกเฉินทางรังสีได และนับเปนตัวบงชี้ที่สําคัญ

ในการกําหนดทิศทางการจัดการและการเตรียมความพรอมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีตอไป 

การศึกษาวิจัย 

การดําเนินงานเพ่ือการเตรียมความพรอมรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีจะตองมีการ

พัฒนาในหลายๆ ดานควบคูกันไป ซึ่งปจจุบันมีเทคโนโลยีนิวเคลียรใหมๆ เกิดข้ึน ดังนั้น เพื่อใหเกิดประโยชน

สูงสุดในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี ประเทศไทยจําเปนตองดําเนินการประเมินความเสี่ยงที่จะ

เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีและโดยเฉพาะทางนิวเคลียรจากประเทศขางเคียงที่มีนโยบายในการสรางโรงไฟฟา

พลังงานนิวเคลียร เชน ประเทศบังคลาเทศ และประเทศเวียดนาม เหตุฉุกเฉินที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงจาก

การใชและดําเนินกิจกรรมทางนิวเคลียรและรังสีท้ังภายในและภายนอกประเทศที่อาจเกิดข้ึนจําเปนที่จะตอง

ทําการระบุรูปแบบและขนาดของผลกระทบทางรังสีตอประชาชนและสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนขอมูลสําคัญในการ

สนับสนุนการตัดสินใจในการระงับเหตุฉุกเฉิน สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติและหนวยงานที่เกี่ยวของในการระงับ        

เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีจําเปนตองมีการศึกษาวิจัยผลกระทบทางรังสีที่อาจเกิดข้ึนตอประเทศไทยให

ครบถวนและเปนไปตามมาตรฐานสากล เพื่อใชเปนตัวกําหนดแนวทางการเตรียมความพรอมในการระงับเหตุ

ฉุกเฉินตอไปในอนาคต  

การศึกษาวิจัยในการสรางระบบตรวจวัดอัตราปริมาณรังสีแกมมาในอากาศทั้งแบบรวมที่ไม

สามารถระบุชนิดนิวไคลดและแบบระบุไดทดแทนการจัดหาจากตาง ประเทศ นับเปนอีกเปาหมายหนึ่งของการ

ศึกษาวิจัยในเรื่องของการเฝาระวังภัยจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีดวย 

สถานีเฝาระวังภัยทางรังส ี

 การเฝาระวังภัยทางรังสี เพ่ือตรวจจับการรั่วไหลและการแพรกระจายของวัสดุกัมมันตรังสีอันเกิด

จากอุบัติเหตุของการดําเนินกิจกรรมทางนิวเคลียรและรังสี หรือจากการทดลองอาวุธนิวเคลียรซึ่งประเทศไทย    

ไดดําเนินการจัดตั้งสถานีเฝาระวังภัยทางรังสีทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งทางอากาศและใตน้ํารวมจํานวน       

๒2 สถานี (ในปงบประมาณ 2561 ไดรับจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งสถานีเพิ่มจํานวน 1 สถานี ณ พ้ืนที่

ตอนบนของจังหวัดกาญจนบุรีตามคําแนะนําของสหภาพยุโรปเพ่ือการเฝาระวังอุบัติเหตุจากโรงไฟฟาพลังงาน

นิวเคลียรที่ตั้งอยูภายในพื้นที่บริเวณคาบสมุทรอินเดีย) ดังแสดงในรูปที่ 4 รวมทั้งไดริเริ่มใหมีการจัดตั้งศูนย      

เฝาระวังภัยทางรังสีในสิ่งแวดลอมแหงอาเซียน (ASEAN Environmental Radiation Monitoring Center)    

ซึ่งจะเปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนและรวบรวมขอมูลการเฝาระวังภัยทางรังสีจากสถานีเฝาระวังภัยทางรังสี 

ขอมูลกัมมันตภาพรังสีและปริมาณรังสีในสิ่งแวดลอมจากหองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานและ

เทคนิคการตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดลอมที่เปนท่ียอมรับในระดับสากล เพ่ือใชในการตรวจวัดและประเมินผลกระทบ

ทางรังสีตอสิ่งแวดลอมและประชาชนทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีไดอยางถูกตอง 
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รูปท่ี 4 สถานีเฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย 
 
การดําเนินงานภายใตความรวมมือระหวางประเทศ 

การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี ประเทศไทยไดมีการ

ดําเนินงานรวมกับนานาประเทศ และองคการระหวางประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตางๆ และเรียนรู

วิทยาการใหมๆ ที่ทันสมัยทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง รวมท้ังปรับเปลี่ยนการดําเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเปนไปตามมาตรฐานสากล โดยมีกิจกรรมและความรวมมือตางๆ ที่สําคัญ เชน  

1. การดําเนินงานภายใตกรอบความรวมมือระหวางอาเซียนกับสหภาพยุโรป โครงการ 

Enhancing Emergency Preparedness and Response in ASEAN: Technical Support for Decision Making 

Project Ref: REG 3.01/16  ในระยะแรกป พ.ศ. 2561 – 2562 (ค.ศ 2018 – 2019) สหภาพยุโรปได

เริ่มโครงการใหการสนับสนุนตอประเทศทั้ง 10 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ในการจัดทําเครือขายระบบเฝาระวังภัย

ทางรังสีประจําภูมิภาคอาเซียน และระบบการคํานวณการแพรกระจายของวัสดุกัมมันตรังสีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
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ทางนิวเคลียรและรังสี เพ่ือใชสนับสนุนการตัดสินใจในการระงับและบรรเทาผลกระทบทางรังสีใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนถายทอดประสบการณและองคความรูที่ไดจากเครือขายเฝาระวังภัยทางรังสีของสหภาพ

ยุโรปซึ่งเปนระบบเฝาระวังท่ีมีประสิทธิภาพสูงระบบหนึ่งของโลกในปจจุบัน 

2. การดําเนินการภายใตกรอบความรวมมือ ASEAN network of regulatory bodies on 

atomic energy (ASEANTOM) ไดมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เก่ียวของกับการเฝาระวัง เตรียมความ

พรอม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี จํานวน 2 ครั้ง โดยครั้งท่ี 1 จัดข้ึนในหัวขอ Regional  

Workshop on the Environment Radiation Monitoring and Measurement ระหวางวันที่ 21 - 22 

มีนาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งเนื้อหาในการประสานงานความรวมมือระหวางประเทศ

ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และเวียดนาม รวมถึงประเทศเกาหลีใตที่มาถายทอดเทคโนโลยี

ในการใชระบบตรวจวัดอัตราปริมาณรังสีแกมมาในอากาศแบบระบุนิวไคลดได สําหรับใชงานในสถานีเฝาระวัง

ภัยทางรังสีและครั้งท่ี 2 ระหวางวันที่ 6 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย จัดขึ้นใน

หั วข อ Introduction to Environmental Radioactivity Measurement and Emergency Preparedness 

and Response ซึ่งเปนการถายทอดเทคโนโลยีในการประกอบและติดตั้งระบบตรวจวัดอัตราปริมาณรังสี

แกมมาในอากาศแบบรวมขึ้นใชงานเองเพ่ือทดแทนการจัดหาจากตางประเทศที่มีราคาสูง โดยประเทศไทยเปน

ผูถายทอดใหกับเมียนมาร ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และเวียดนาม  

3. การฝกซอมตอบโตเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรระหวางวันที่ 31 ตุลาคม ถึง

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ ดานศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา ในการตรวจสอบวัสดุนิวเคลียรและ

วัสดุกัมมันตรังสีที่นอกเหนือการกํากับดูแลทางดานพรมแดนไทย-มาเลเซีย ซึ่งไดรับความรวมมือและสนับสนุน

จากทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ โดยการฝกซอมดังกลาวมุงเนนถึงการบริหารจัดการเมื่อ             

มีการลักลอบ นําวัสดุกัมมันตรังสีจากประเทศมาเลเซียเขาสูประเทศไทย เพ่ือเปนการทดสอบการบังคับใช

กฎหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานของทั้งสองประเทศ ในการประสานความรวมมือเพ่ือจัดการเมื่อมีการ

ลักลอบดังกลาว  

4. การจัดทําโครงการความรวมมือวิชาการ ที่อยูภายใตกรอบความรวมมือ Technical 

Cooperation Project RAS/9 / 0 7 7 :  Supporting Regional Nuclear Emergency Preparedness and 

Response in the Member States of ASEAN Region ในระยะแรก พ.ศ. 2559 -  2562 (ค.ศ. 2016 - 

2019) เปนโครงการความรวมมือของ 10 ประเทศ ในภูมิภาคอาเซียนกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหวาง

ประเทศในการพัฒนาศักยภาพระดับภูมิภาคในการดําเนินการเตรียมความพรอม และระงับเหตุฉุกเฉินทาง

นิวเคลียร โดยมีวัตถุประสงค (1) สรางสวนบริหารจัดการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรของอาเซียน (2) 

สรางแนวคิดระดับอาเซียนในเรื่องของการเฝาระวังภัยทางรังสี (3) ปรับมาตรฐานทางเทคนิคในการเฝาระวัง

ภัยทางรังสีทั้งทางดานเครื่องมือ และบุคลากรใหสอดคลองกัน (4) พัฒนายุทธศาสตรการแจงขอมูลขาวสาร  

ตอสาธารณะในระดับภูมิภาค เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี  และ (5) พัฒนาระบบเครือขายการ

เฝาระวังภัยทางรังสีในการเฝาระวังภัยทางรังสีในระดับภูมิภาค โดยสถานีเฝาระวังภัยทางรังสีในแตละประเทศ

อยางนอย 1 สถานีเขารวมเครือขาย 
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นอกจากที่กลาวมาขางตนนี้ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ยังไดดําเนินการจัดทําความรวมมือ

Technical Cooperation Project ระหวางประเทศไทยและ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศใน

การพัฒนาศักยภาพดานการเตรียมความพรอม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีเฉพาะ             

ของหนวยงานในประเทศไทย ซึ่ งจะมีการดําเนินการตอไปในระยะแรกป พ.ศ. 2561 – 2562                

(ค.ศ. 2018 – 2019) ในการเพ่ิมศักยภาพของประเทศไทย (1) การพัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังสี หนวย

เคลื่อนที่ในการระงับเหตุฉุกเฉิน และการจัดทําสถานการณและการฝกซอมใหมีประสิทธิภาพ (2) การ

พัฒนาการตรวจติดตามกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และ (3) การ

ประยุกตใชการตรวจวัดปริมาณรังสีจากตัวอยางทางชีวภาพ (Bioassay)ในการประเมินการไดรับรังสีของ

ผูปฏิบัติงานในเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และประชาชนท่ีไดรับรังสีขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน 

๕. สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ไดเขารวมประชุมและรวมกิจกรรมภายใตกรอบความคิดริเริ่ม

ระดับโลกเพ่ือตอตานการกอการรายทางนิวเคลียร (Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism, 

GICNT) ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อการประชุมวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบ

ใหไทยเขารวมความคิดริเริ่มระดับโลกเพ่ือตอตานการกอการรายที่ใชนิวเคลียร โดยมอบหมายให กระทรวงการ

ตางประเทศเปนหนวยงานประสานกลาง ความคิดริเริ่มระดับโลกเพ่ือตอตานการกอการราย คือ การอาสาที่จะ

รวมมือเปนประเทศหุนสวน (๘๘ ประเทศ และ ๕ องคกรระหวางประเทศ) ในการใหคํามั่นสัญญาเพ่ือเสริมสราง

ความเขมแข็งระดับโลกในการปองกัน ตรวจวัด และตอบโตตอการกอการรายทางนิวเคลียร และการเสริมสราง

นโยบาย กระบวนการ และความรวมมือของประเทศหุนสวนตางๆ ในการตอตานการกอการรายทางนิวเคลียร 

โดยตามหลักการของ GICNT นั้นมุงเนนที่การพัฒนาศักยภาพของประเทศหุนสวนในการตอตานการกอการ

รายทางนิวเคลียร การเสริมสรางความเห็นพองกันของหนวยงานระดับชาติของแตละประเทศหุนสวนในการ

ตอตานการกอการรายทางนิวเคลียร และการบังคับใชกฎหมายระหวางประเทศที่เก่ียวของ 

๖. การดําเนินการรวมกับหนวยงานตางๆ ในประเทศในการดําเนินการตามพันธกรณี 

ขอตกลง และความรวมมือตางๆ กับองคกรระหวางประเทศ และ/หรือประเทศตาง ไดแก  

(๑) การดําเนินการตามพันธกรณีคิดริเริ่มเพ่ือความมั่นคงจากการแพรขยายอาวุธท่ีมี

อานุภาพทําลายลางสูง (Proliferation Security Initiative, PSI) และการดําเนินการปองกันและแกไขปญหา

อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาต ิ

(2) ความรวมมือกับสหภาพยุโรปกับกลุมประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

สําหรับประเทศไทยมีกรมวิทยาศาสตรการแพทยเปนหนวยงานประสานงานหลักในการเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการรับมือกับปญหาการนําวัตถุอันตรายดานเคมี ชีวภาพ รังสี และนิวเคลียร หรือ Chemical Biological 

Radiological Nuclear (CBRN) ไปใชเปนอาวุธเพ่ือกอการราย การลักลอบขนสง การใชอยางผิดกฎหมาย 

โดยมีศูนยความเปนเลิศดาน CBRN (CBRN Center of Exellence : CoE) ทําหนาที่เปนหนวยงานประสาน

ของกลุมประเทศใน แตละภูมิภาค และเปนเครือขายกับ CoE ของกลุมประเทศอื่นๆ รวม 8 ภูมิภาค 

(๓) ความรวมมือกับองคการอนามัยโลกที่มีกรมควบคุมโรคเปนหนวยงานหลักในการ

วิเคราะหสถานการณการดําเนินงานตามกฎอนามัยระหวางประเทศ  ดานการเตรียมความพรอมในการรองรับ
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ภัยฉุกเฉินดานสาธารณสุข (Preparedness) และการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency 

Respond) ดานกัมมันตรังสีและนิวเคลียร รวมจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะตามกฎอนามัยระหวาง

ประเทศ เพื่อรองรับความปลอดภัยดานสารเคมี ดานกัมมันตรังสีและนิวเคลียร สําหรับชวงป พ.ศ.         

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนางานดานกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(๔) ความรวมมือกับประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีกรมศุลกากรเปนหนวยงาน ในการ

ตรวจจับยับยั้งการลักลอบขนถายวัสดุนิวเคลียรและวัสดุกัมมันตรังสี ภายใตโครงการ Megaports Initiative 

และ Container Security Initiative  

(๕) ความรวมมือกับประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมสีํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเปน

หนวยงานหลักเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการแหงชาติเชิงยุทธศาสตรของประเทศไทย (Thailand’s Strategic 

National Action Plan) ในการตอบโตตอเหตุการณหรือภัยคุกคามจากสารเคมี ชีวภาพ รังสี นิวเคลียร 

(Chemical, Biological, Radiological and Nuclear, CBRN)  และอาวุธที่มีอานุภาพการทําลายลางสูง 

(Weapon of Mass Destruction, WMD)   

(๖) ความรวมมือกับประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีศูนยตอตานการกอการรายสากล 

กองบัญชาการกองทัพไทย เปนหนวยงานหลักในการสรางความตระหนักในการลดภัยคุกคามทางทหาร การเตรียมความ

พรอมในการจัดการเก่ียวกับวัสดุที่เปนอันตราย CBRN หนวยงานตอบโต และแนวปฏิบัติหนวยงานตอบโต  

1.6 หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

1.6.1 สํานักนายกรัฐมนตรี 

หนวยงานที่เก่ียวของภายใตสํานักนายกรัฐมนตรี ดังนี ้

1.6.1.1 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาต ิมีหนาที่ดังนี ้

(1) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยความมั่นคงแหงชาติและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 

(2) เสนอความเห็นตอสภาความมั่นคงแหงชาติหรือคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณา 

กําหนดนโยบายและยุทธศาสตรหรือแผนงานที่เกี่ยวของกับความมั่นคงแหงชาติดานกิจการภายในประเทศ กิจการ

ภายนอกประเทศ กิจการชายแดนและการปองกันประเทศ และการอื่นท่ีเกี่ยวของกับความมั่นคงแหงชาติ 

(3) อํานวยการและประสานการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติกับ

หนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิชาการ และสถาบันการศึกษาใหมีการบูรณาการและสอดคลองกัน 

(4) ศึกษา วิจัย พัฒนา และติดตามสถานการณความมั่นคงที่ เปลี่ยนแปลง รวมทั้ง

ประเมินผลและพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติทุกดานและยุทธศาสตรสันติวิธ ี

(5) เสนอแนะและจัดทํานโยบาย อํานวยการ พัฒนาประสานการจัดการ และติดตาม

ประเมินผล ดานการขาวกรองการตอตานการขาวกรอง การรักษาความปลอดภัยแหงชาติรวมทั้งเสนอแนะ

แนวทางในการพัฒนานโยบายอํานวยการขาวกรองการพัฒนาองคกรขาวกรองและตอตานการขาวกรอง 

(6) เสนอแนะและจัดทํานโยบาย อํานวยการ ประสานการปฏิบัติ ติดตาม ประเมินผลและ

พัฒนานโยบายความมั่นคงแหงชาติ ในการแกไขปญหาการกอการรายสากล อาชญากรรมขามชาติ การบริหาร
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วิกฤตการณความม่ันคง การเตรียมความพรอมแหงชาติ และนโยบายปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคาม   

ความมั่นคงอ่ืนๆ 

(7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานสภาความ

มั่นคงแหงชาติ หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

1.6.1.๒ สํานักขาวกรองแหงชาติ มีหนาที่ดังนี้ 

(๑) เปนหนวยงานหลักในการปฏิบัติงานขาวกรอง ตอตานขาวกรองในประเทศ และ

ตางประเทศ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรที่อาจเกิดขึ้นไดทั้งในและ

ตางประเทศ ไดแก การลักลอบขนถาย การโจรกรรม การกอวินาศกรรม และการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต   

ซึ่งวัสดุนิวเคลียรและวัสดุกัมมันตรังส ี

(๒) เปนศูนยกลางบูรณาการงานขาวกรองแหงชาติ 

1.6.1.๓ กรมประชาสัมพันธ มีหนาที่ดังนี ้

(1) ดําเนินการประชาสัมพันธเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใหกับประชาชน เจาหนาที่ของรัฐ

ในการผนึกกําลัง ใหความรวมมือชวยเหลือและสนับสนุนในการปฏิบัติการ  

(2) ประสานงานกับหนวยงานราชการที่เก่ียวของในการควบคุมขาวสาร การเผยแพรขาว 

การปองกันการเปดเผยความลับของทางราชการและการกระจายขาว ซึ่งอาจเปนภัยตอความมั่นคง 

(3) สนับสนุนเครื่องมือสื่อสารดานการประชาสัมพันธและบริการขอมูลขาวสารดานความ

มั่นคงและสาธารณภัย พรอมทั้งบุคลากรเฉพาะทางเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการ 

1.6.2 กระทรวงมหาดไทย มีหนาที่ดังนี้ 

(1) ควบคุม กํากับ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่วราชอาณาจักร ใหเปนไปตาม

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.2558 และแผนปฏิบัติการ ภายใตแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิพ.ศ.2558 

(2) ดําเนินการตามมาตรการดานผังเมืองเพ่ือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศ 

เขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยเพ่ือสามารถชวยเหลือผูประสบภัยไดตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

(3) อํานวยการและประสานการปฏิบัติการจัดการสาธารณภัยและใหความชวยเหลือ

ผูประสบภัย ฟนฟูและบูรณะสภาพพ้ืนที่ประสบภัยในกรณีท่ีเกิดสาธารณภัยขนาดใหญที่มีผลกระทบรุนแรง

เปนวงกวาง 

(4) สงเสริมและรักษาความมั่นคงภายใน ความสงบเรียบรอย และใหบริการประชาชนใน

พ้ืนที่อยางมีประสิทธิภาพ 

มีหนวยงานที่อยูภายใตกระทรวงมหาดไทย ดังนี ้

1.6.2.1 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนาที่ ดังนี้ 

ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนหนวยงานกลางของรัฐ ในการ ดําเนินการ

เก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ โดยใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้                     
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(1) อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม และกํากับการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการ ผูชวย

ผูอํานวยการ เจาหนาที่ และตรวจสอบตาม พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550      

ทั่วราชอาณาจักร 

(2) ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ใหการสนับสนุน และชวยเหลือหนวยงานของรัฐ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานภาคเอกชน ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จากเหตุฉุกเฉิน

ทางนิวเคลียรและรังส ี

(3) ดําเนินการเฝาระวังและแจงเตือนภัย เตรียมความพรอมสรางการรับรูของประชาชน 

จากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 

1.6.2.2 กรมการปกครอง มีหนาที่ ดังนี้ 

(๑)  บูรณาการการบริหารราชการ การปกครองทองที่ อํานวยความเปนธรรม การรักษา

ความสงบ เรียบรอยและความมั่นคงภายในทุกระดับในพ้ืนที่ ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน 

นโยบายรัฐบาล การพัฒนาประเทศ และกรอบความรวมมือระหวางประเทศ 

(2)  รวมกับกรมประชาสัมพันธ กําหนดข้ันตอนวิธีปฏิบัติเพ่ือเผยแพร ประชาสัมพันธ แจกจาย

ขอมูลขาวสาร และแจงเตือนภัยใหกับผูปกครองทองที่และประชาชนเพื่อใหมั่นใจไดวาประชาชนไดรับขอมูล

ขาวสารที่ถูกตองและรวดเร็ว โดยมีการปฏิบัติเพื่อเตรียมรับสถานการณ เปนไปตามแนวทางที่กําหนด 

1.6.2.3 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีหนาที่ ดังนี้ 

(1)  อํานวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเปนอํานาจหนาที่ของ          

ผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอดานการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(2)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ หรือไดรับมอบหมาย 

1.6.3 กระทรวงกลาโหม มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก นิวเคลียรและรังสี         

ที่มีผลกระทบตอบุคคล อาคาร สถานที่ และทรัพยสินของทาง ราชการทหาร รวมทั้งวางแผนการอพยพ

ครอบครัวและสวนราชการทหารโดยประสานกับกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

(2) อํานวยการ ประสานงาน สั่งการและกํากับดูแลการปฏิบัติของสวนราชการกระทรวง 

กลาโหม ในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจากนิวเคลียรและรังสี รวมทั้งการแกไขปญหาเฉพาะหนา การฟนฟู

บูรณะความเสียหายทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคใหเปนไปอยางรวดเร็ว มีเอกภาพและประสิทธิภาพ  

(3) อํานวยการและดําเนินการใหมีการประชาสัมพันธ โดยใชเครื่องมือของสวนราชการใน

กระทรวงกลาโหม หรือผานสื่อมวลชนอ่ืน ๆ เพ่ือเตือนภัย รายงาน สถานการณของเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึน 

รวมทั้งใหคําแนะนําในการปฏิบัติแก ผูประสบภัยจากนิวเคลียรและรังสี  

(4) ประสานงานการปฏิบัติ/ซักซอม ใหการสนับสนุนการอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนใน

พ้ืนที่ตางๆ 

มีหนวยงานที่เก่ียวของภายใตกระทรวงกลาโหม ดังนี ้



หนา 28 

1.6.3.1 กรมสรรพกําลังกลาโหม มีหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) ประสานงานกับศูนยบรรเทาสาธารณภัยในสังกัดกระทรวงกลาโหมในการชวยเหลือ 

ผูประสบภัยพิบัติจากนิวเคลียรและรังสี  

(2) ใหการสนับสนุนขอมูลทรัพยากรดานกําลังพล ยุทโธปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช 

เครื่องมือสื่อสาร เพ่ือการปองกันภัย การบรรเทาภัย การระงับภัย และการฟนฟูภายหลังจากการเกิดภัยทาง

นิวเคลียรและรังสี ตามแผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหมเม่ือไดรับการรองขอ 

1.6.3.2 กรมกิจการพลเรือนทหาร มีหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) เสนอนโยบาย และแผนการดําเนินงาน รวมท้ังแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับการปองกัน      

การแกไขสาธารณภัยจากนิวเคลียรและรังสี รวมทั้งจัดทําแผนการชวยเหลือผูประสบภัยจากนิวเคลียรและรังสี 

ของกองบัญชาการกองทัพไทย  

(2) อํานวยการ ประสานงาน สั่ งการ และกํากับดูแลภาคปฏิบัติของสวนราชการ 

กองบัญชาการกองทัพไทย ในการชวยเหลือผูประสบภัยจากนิวเคลียรและรังสี  

(3) เปนศูนยกลางประสานงานกับสวนราชการตาง ๆ ภายในกองบัญชาการกองทัพไทย     

เหลาทัพ สวนราชการพลเรือน และภาคเอกชน ในการอํานวยการชวยเหลือผูประสบภัยจากนิวเคลียรและรังส ี

(4) ดําเนินการประชาสัมพันธ แจงขอมูลขาวสารเก่ียวกับสาธารณภัยจากนิวเคลียรและรังสี 

การชวยเหลือประชาชน รวมท้ังใหคําแนะนําในการปฏิบัติตาง ๆ สําหรับการปองกันภัยจากนิวเคลียรและรังสี 

ใหประชาชนไดรับทราบ 

 1.6.3.3 กรมวิทยาศาสตรทหารบก มีหนาที่ดังตอไปนี ้

จัดกําลังพล อุปกรณ และเครื่องมือใหความชวยเหลือในปฏิบัติการฉุกเฉิน เพ่ือปองกัน 

บรรเทา และระงับภัยทางนิวเคลียรและรังสี ตามที่หนวยราชการอื่นรองขอผานกองทัพบก 

1.6.3.4 กรมวิทยาศาสตรทหารเรือ มีหนาที่ดังตอไปนี้ 

ใหการสนับสนุนกําลังพล อุปกรณและเครื่องมือที่เกี่ยวของกับการบรรเทาสาธารณภัยทาง

นิวเคลียรและรังสีในเบื้องตน เพื่อใหความชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตามที่กองทัพเรือสั่งการ 

1.6.3.5 ศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการบนิและอวกาศกองทัพอากาศ มีหนาที ่

จัดสงชุดพิสูจนทราบทางดานการปฏิบัติการสงครามนิวเคลียร ชีวะ เคมี (นชค.) เขารวม

ปฏิบัติการตามที่ไดรับการรองขอ 

1.6.4 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) สนับสนุนการบริการเทคโนโลยีและองคความรูของหนวยงานในสังกัด ที่เกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี  

(2) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานการ

บรรเทาภัยพิบัติตางๆ อันเนื่องมาจากนิวเคลียรและรังส ี
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มีหนวยงานที่เก่ียวของภายใตกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี ้

1.6.4.1 สํานักงานปรมาณูเพื่อสันต ิมีหนาที่ดังนี้ 

(1) รับผิดชอบประเมินสถานการณในการระงับอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและ

รังสีเบื้องตน เพื่อใหเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีนั้น ถูกดําเนินการแกไขไปในทิศทางท่ีถูกตอง            

ตามหลักการปองกันอันตรายจากนิวเคลียรและรังสี และยับยั้งไมใหเหตุนั้นขยายผลออกไป ซึ่งจะมีผลอันตราย

ตอประชาชนและสิ่งแวดลอม   

(2) รับแจงเหตุ รายงานเหตุผิดปกติ และอุบัติเหตุทางนิวเคลียรและรังสี          

(3) ประสานงานกับหนวยงานปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และ

หนวยงานที่เก่ียวของทั้งในและตางประเทศ อาทิเชน หนวยงานบรรเทาสาธารณภัย ตํารวจ ทหาร ทบวงการพลังงาน

ปรมาณูระหวางประเทศ เปนตน  

(4) ติดตามรวบรวมขอมูลอุบัติเหตุทางนิวเคลียรและรังสี เพ่ือวางแผน จัดการ ดําเนินการ 

รวมทั้งเตรียมการในการเตรียมความพรอมเพ่ือระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี ทั้งในและนอกเขต

กรุงเทพมหานคร  

(5) จัดการฐานขอมูลและสถิติ เก่ียวกับบุคลากร หนวยงาน ฯลฯ ที่เก่ียวของกับการระงับ

เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี เพ่ือการพัฒนาปรับปรุง การประสานงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

(6) ประสานงานฝกอบรมที่เก่ียวกับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี เพ่ือสรางความตระหนัก

ดานความปลอดภัยในการเตรียมความพรอม และการปฏิบัติการในสถานการณฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 

(7) รัฐจะตองดําเนินการใหมีการเตรียมความพรอมและตอบโตเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร

และรังสีในสถานประกอบการ และการดําเนินกิจกรรมทางนิวเคลียรและรังสีภายใตหนาที่ความรับผิดชอบของ

หนวยปฏิบัติงาน ดวยกฎเกณฑและขอเสนอแนะตาง ๆ  

(8) หนวยกํากับดูแลจะตองสรางหรือปรับปรุงกฎเกณฑและขอเสนอแนะที่มีรายละเอียด

ของหลักการ ขอกําหนด และเกณฑตาง ๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยบนพ้ืนฐานของการพิจารณา 

การตัดสินใจ และการปฏิบัติไดจริง โดยเฉพาะสําหรับหนวยปฏิบัติ  

(9) หนวยกํากับดูแลจะตองดําเนินการใหมีการเตรียมความพรอมและตอบโตเหตุฉุกเฉินทาง

นิวเคลียรและรังสีบริเวณภายในที่ตั้งของสถานประกอบการและการดําเนินกิจกรรมทางนิวเคลียรและรังสีที่ถูก

กํากับดูแลและจําเปนตองมีการตอบโตหากเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยการจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี               

ที่เหมาะสมจะตองมีอยูกอนการเริ่มตนปฏิบัติงานและหนวยกํากับดูแลตองพิสูจนยืนยันความรวมมือตอขอบังคับนี ้

(10) กอนการเริ่มปฏิบัติงานหรือดําเนินกิจกรรมทางนิวเคลียรและรังสี หนวยกํากับดูแล

จะตองดําเนินการใหมีการตอบโตเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(ก) ถูกรวมเขากับหนวยตอบโตเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีหนวยอื่นๆที่เกี่ยวของ 

(ข) ถูกรวมเขากับแผนดานอื่นๆ  ที่มีขึ้นใหมและแผนดานความมั่นคง 

(ค) จัดหา ประเมิน และรับรอง การตอบโตเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีที่มี

ประสิทธิภาพ 
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(11) หนวยกํากับดูแลจะตองกําหนดใหหนวยปฏิบัติงานยินยอมใหหนวยกํากับดูแลเขา

บริเวณภายในที่ตั้งของสถานประกอบการ หรือการดําเนินกิจกรรมทางนิวเคลียรและรังสี เพ่ือดําเนินการที่

จําเปนโดยเร็วในการตอบโตเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีที่อาจสงผลกระทบออกไปสูพ้ืนที่โดยรอบ

กลายเปนสาธารณะภัยได 

1.6.4.2 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ(องคการมหาชน) มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

(1) ดําเนินการจัดการกากกัมมันตรังสีที่เกิดจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และเหตุ

ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร 

(๒) สนับสนุนการปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี เมื่อไดรับการรองขอ 

(3) ใหคําแนะนํา เสนอแนะแนวทางการจัดทําแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีของหนวยงานตาง  ๆ

1.6.5 กระทรวงสาธารณสุข มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) สนับสนุนการจัดทําแผนและสนับสนุนการแกไขสถานการณฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีแหงชาติ   

(2) รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของกําหนดหนวยงานรับผิดชอบหลักเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพและเตรียมทรพัยากรท่ีจําเปน ไดแก 

(ก) สํารวจและจัดหาสะสมทรัพยากรทางการแพทย และการสาธารณสุข รวมทั้งประสาน

การระดมสรรพกําลัง รวมทั้งการจัดตั้งทีมรักษาพยาบาลและผูเชี่ยวชาญดานรังสี   

(ข) จัดใหมีหนวยกูชีพ (Ambulance System) ที่พรอมออกปฏิบัติงานชวยเหลือผูบาดเจ็บ  

ณ จุดเกิดเหตุพรอมทั้งจัดระบบเครือขายสาธารณสุข เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานทั่วประเทศ   

(ค) จัดใหมีการรักษาพยาบาล การอนามัย การสุขาภิบาล และการปองกันโรคแกผูประสบภัย   

(ง) ฝกอบรมบุคลากรทางการแพทยและพยาบาลเรื่องการรักษาผูปวยที่ถูกพิษรังสีและนิวเคลียร   

(จ) จัดระบบและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ วัสดุอุปกรณรังสีที่ใช

ในสถานบริการสาธารณสุข   

(ฉ) จัดระบบขอมูล และการรายงานที่มีประสิทธิภาพ  

(ช) ใหความรูแกประชาชนในดานการรักษาพยาบาลเบื้องตน การสุขาภิบาล และอนามัย

สิ่งแวดลอม เพ่ือใหสามารถชวยเหลือตนเองและผูอ่ืนไดเม่ือประสบภัย   

หนวยงานที่เก่ียวของภายใตกระทรวงสาธารณสุขดังนี ้

1.6.5.1 กรมวิทยาศาสตรการแพทย มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

(1) ตรวจ วิเคราะหเพ่ือประเมินความเสี่ยงทางหองปฏิบัติการและเตือนภัยทางสุขภาพ   

ดานคุมครองผูบริโภคและเฝาระวังโรค รวมทั้งเตือนภัยทางสุขภาพโดยระบบหองปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว 

(2) ตรวจ วิเคราะหดานอาหาร ยา สารเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท สารระเหย 

เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย รังสี ชีววัตถุ และวัตถุอันตรายทางสาธารณสุขเพื่อควบคุมคุณภาพประสิทธิภาพ

และมาตรฐานใหเปน ไปตามกฎหมายและเปนหลกัฐานทางคด ี

(3) สนับสนุนบุคลากรและเครื่องตรวจวัดทางรังสี 
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1.6.5.2 กรมการแพทย มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนา เผยแพร องคความรูและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาการแพทย

ที่สมคุณคาของประเทศ รวมถึงการรักษาผูไดรับบาดเจ็บที่ไดรับรังสีและ/หรือเปรอะเปอนทางรังส ี

(2) กําหนด พัฒนา เผยแพร และติดตามคุณภาพมาตรฐานทางการแพทยของหนวยงานที่

เก่ียวของ รวมถึงโรงพยาบาลในเครือขายการรักษาผูไดรับบาดเจ็บที่ไดรับรังสีและ/หรือเปรอะเปอนทางรังสี  

1.6.5.3 กรมควบคุมโรค มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

(1) สงเสริมกระบวนการประสานความรวมมือกับเครือขายภายในและระหวางประเทศใน

การผลิตและพัฒนาผูเชี่ยวชาญ องคความรู ขอมูลขาวสาร เครื่องมือ กฎหมายการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม

โรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งการบริการเฉพาะที่ไดมาตรฐานสากล 

(2) ผลักดัน และติดตามการบังคับใชกฎหมายที่จําเปนตอการปกปองประชาชนจากโรค

และภัยสุขภาพ 

(3) เตรียมความพรอมในการจัดการภาวะคุกคามและภัยสุขภาพใหมๆ ไดทันการณ 

1.6.5.4 สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินใหไดมาตรฐานซึ่งบุคคลเขาถึงไดอยางทั่วถึงและเทาเทียม 

(2) สงเสริมภาคีเครือขายใหมีความเขมแข็งและมีการบริหารกิจการท่ีดีอยางมีสวนรวม 

(3) พัฒนาการแพทยฉุกเฉินใหพรอมรับภาวะสาธารณภัย 

(4) หนวยงานในการนําสงหรือประสานงานนําสงผูไดรับบาดเจ็บที่ไดรับรังสีและ/หรือเปรอะ

เปอนทางรังสีไปยังหนวยแพทยรักษา  

1.6.5.5 สํานักสาธารณสุขฉุกเฉิน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

(1) เปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัยดานการแพทย และสาธารณสุข  

ของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

1.6.6 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) ใหคําแนะนําและเสนอแนะแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉินจากสารเคมีและวัตถุ

อันตรายในพ้ืนที่เสี่ยง  

(2) ประสานงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน

การวางแผน ควบคุม ปองกันอันตรายอันเกิดกับประชาชน และสิ่งแวดลอม จากการระเบิด เพลิงไหม และ    

การรั่วไหลของสารเคมีและวัตถุอันตราย 

(3) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการตกคางของสารเคมีและวัตถุ

อันตรายวางแผนดําเนินการฟนฟูและรักษาสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุล เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของ

ประชาชนและสิ่งมีชีวิต 

(4) วางแผนและพัฒนาแหลงทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมใหมี ความมั่นคง ยั่งยืน    

ไมเสี่ยงตอการเกิดภัยดานตางๆ ไดงาย 
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หนวยงานที่เก่ียวของภายใตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

1.6.6.1 กรมควบคุมมลพิษ มีหนาที่ดังนี้ 

(1) ใหคําแนะนําและเสนอแนะแนวทางการจัดทําแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี

แหงชาติรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

(2) ประสานงานรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของในแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีแหงชาติ 

ในการวางแผน ควบคุม ปองกันและแกไขอันตรายอันเกิดกับประชาชนและสิ่งแวดลอมเหตุฉุกเฉินทาง

นิวเคลียรและรังสี  

(3) สนับสนุนการตรวจสอบและใหคําแนะนําแนวทางการแกไขและฟนฟูสิ่งแวดลอมอันเกิด

จากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ   

1.6.7 กระทรวงอุตสาหกรรม มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

(1) กํากับดูแลและสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนการสงเสริมดานความ

ปลอดภัยสิ่งแวดลอม และสุขอนามัยในแหลงผลิต  

(2) ควบคุมดูแลระบบปองกันภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม  

หนวยงานที่เก่ียวของภายใตกระทรวงอุตสาหกรรมดังนี ้

1.6.7.1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีหนาที่ดังตอไปนี ้

(1) บริหารจัดการการกํากับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงวัตถุอันตราย ดานการผลิต 

สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและขอตกลงระหวางประเทศ  

(2) สนับสนุนขอมูลและองคความรูดานเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดลอม วัตถุอันตราย และ

พลังงาน เพ่ือประโยชนในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม  

1.6.7.2 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย มีหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) จัดใหมีระบบและการจัดการ ดานสิ่งแวดลอม การปองกันและบรรเทาอุบัติภัยจาก

อุตสาหกรรม 

(2) อนุญาต อนุมัติการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมและจัดใหไดเพ่ิมเติมซึ่งสิทธิ

ประโยชน สิ่งจูงใจ และการอํานวยความสะดวกแกการประกอบอุตสาหกรรม 

1.6.8 กระทรวงคมนาคม มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

(1) ใหการสนับสนุนยานพาหนะ พนักงานประจํายานพาหนะ และอุปกรณ การขนสง ตลอดจน

การจัดเตรียมน้ํามันเชื้อเพลิง   

(2) เตรียมการจัดใหมีเสนทางสํารอง หรือทําทางชั่วคราว ซอมหรือดัดแปลงแกไขสิ่งอํานวย

ความสะดวกในการขนสง โดยเฉพาะถนน รถไฟ หรือ สะพานที่ชํารุดเสียหายใหสามารถใชบริการขนสง

ทดแทนจนเชื่อมโยงและประสานการขนสงได 

หนวยงานที่เก่ียวของภายใตกระทรวงคมนาคมดังนี ้
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1.6.8.1 กรมการขนสงทางบก มีหนาที่ดังนี ้

(1) ใหการสนับสนุนขอมูลทางทะเบียนรถ และพนักงานขับรถ ติดตอประสานงาน และ

อํานวยความสะดวกในการจัดหารถที่ใชในการขนสงตามความเหมาะสม   

1.6.9 กระทรวงการตางประเทศ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

(1) ประสานงานกับหนวยงาน องคกรระหวางประเทศเพ่ือขอรับการสนับสนุนในการปองกันภัย

ฝายพลเรือน  

(2)   ติดตอขอความชวยเหลือจากตางประเทศ 

1.6.10 กระทรวงการคลัง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

(1)   สนับสนุนงบประมาณในกรณทีี่มีความจําเปนและเรงดวน   

(2)  การใหคําปรึกษาในการจัดสรรและใชงบประมาณแบบบูรณาการ 

1.6.11 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

(1) สนับสนุนทรัพยากรดานการสื่อสาร และใหบริการระบบสื่อสารที่จําเปนเพ่ือรองรับและ

แกไขสถานการณฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี  

(2) ประสานขอมูลและโครงขายสื่อสารที่เกี่ยวของเพ่ือการแจงเตือนภัย การชวยเหลือ และการ

ระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี  

(3) ใหบริการขอมูลการพยากรณอากาศ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง    

1.6.1๒ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) จัดทําแผนบริหารจัดการศนูยพักพิงชั่วคราว 

(2) ประสานงานและสนับสนุนการจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว 

(3) สนับสนุนการแจกจายสิ่งของจําเปนตอการดํารงชีพใหแกผูประสบภัย 

(4) สนับสนุนงานดานการสังคมสงเคราะหแกผูประสบภัย 

(5) เผยแพรและประชาสัมพันธใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับสวัสดิการดานสาธารณภัย 

(6) วางแผนการใหความชวยเหลือดานที่อยูอาศัย การดูแลบุคคลที่ตองไดรับการปฏิบัติเปนกรณีพิเศษ 

การฟนฟูดานสังคมและจิตใจใหแกผูประสบภัย และผูประสบปญหาทางสังคม 

(7) ใหบริการสาธารณกุศล 

(8) กําหนดแนวทางการชวยเหลือผูวางงานเนื่องจากการเกิดสาธารณภัย 

(9)  ชวยเหลือเจาหนาที่และอาสาสมัครที่พิการทุพพลภาพ และเจ็บปวยหรือบาดเจ็บจากการ

ปฏิบัติหนาที่ขณะเกิดภัย 

1.6.13  กระทรวงแรงงาน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

(1) จัดเตรียม จัดหาแรงงานที่มีความรูทางเทคนิค เพื่อประโยชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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(2) ใหการศึกษา อบรม และฝกฝนแรงงานในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการ

ทํางาน และสามารถปองกันและรักษาความปลอดภัยในสถานประกอบการของตนเอง (กรมพัฒนาฝมือแรงงาน) 

(3) สํารวจ จัดเตรียม จัดหา โดยการเรียกรองเกณฑจางหรือเชาเครื่องมือเครื่องใชในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(4) ตรวจสอบขอมูลแรงงานที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยเพ่ือใหการชวยเหลือดานคุมครอง 

และเรียกรองสิทธิท่ีพึงไดตามกฎหมายแรงงาน (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน) 

(5) ฝกอาชีพและจัดหางานใหผูประสบภัย (กรมพัฒนาฝมือแรงงาน) 

(6)  จัดหนวยใหบริการดานประกันสังคมแกแรงงานที่ประสบภัย (สํานักงานประกันสังคม) 

1.6.1๔ สํานักงานตํารวจแหงชาต ิมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

(1) ดําเนินการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน   

และการใหบริการทางสังคม  

(2) ประเมินสถานการณ  วางแผนปฏิบัติการเตรียมจัดกําลังปฏิบัติ เตรียมการ อํานวยการ           

และใหการสนับสนุนแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางหนวยปฏิบัติการพรอมกับใหมีการประชาสัมพันธแจงเตือนภัย

ฝายพลเรือนใหประชาชนทราบ 

(3) จัดระบบจราจรกรณีเสนทางคมนาคมถูกตัดขาดหรือมีสิ่งกีดขวางใหการสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืน และการดําเนินงานใหการชวยเหลือบรรเทาทุกขเมื่อเกิดภัย   

(4) จัดตั้งศูนยปฏิบัติการสวนหนาข้ึนเปนศูนยปฏิบัติการรวมของตํารวจ ควบคุม กํากับดูแล 

อํานวยการประสานงานการปฏิบัติ จนกระทั่งสถานการณกลับเขาสูสภาวะปกติ   

(5) จัดชุดแพทยเคลื่อนที่พรอมเวชภัณฑ ทําการรักษาพยาบาลประชาชน และเจาหนาที่ซึ่ง

ประสบภัยในขณะเกิดเหตุ 

1.6.1๕ กรุงเทพมหานคร มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) อํานวยการควบคุม กํากับดูแล และแนะนําเก่ียวกับการดําเนินการในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยและดานการแพทยและสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร   

(2) สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต หรือเขต

ทองท่ีอื่นที่ติดตอ เมื่อไดรับการรองขอในการระงับเหตุบรรเทาฟนฟูสาธารณภัย 

(3) ประสานงานกับสวนราชการตาง ๆ และหนวยงานที่เก่ียวของในเขตกรุงเทพมหานคร 

รวมทั้งประสานความรวมมือภาคเอกชน ในการดําเนินงานทุกข้ันตอนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย        

และดานการแพทยและสาธารณสุข 

หนวยงานภายใตกรุงเทพมหานครที่เก่ียวของ 

1.6.1๕.1 สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) ดําเนินการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร   
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(2) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เก่ียวของ ในเขต

กรุงเทพมหานคร   

1.6.1๕.2 สํานักอนามัย มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) สงเสริม สนับสนุน การจัดบริการดานสงเสริมสุขภาพ และการปองกันโรค การพัฒนา

ศักยภาพของประชาชนทางดานพฤติกรรมและสํานึกทางสุขภาพ การใหบริการในระดับศูนยบริการสาธารณสุข

ในเขตกรุงเทพมหานคร   

(2) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายที่ เกี่ยวของในเขต

กรุงเทพมหานคร   

1.6.1๖ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยภายใตกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีศักยภาพดานเทคโนโลยี

นิวเคลียรและรังสี มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) สนับสนุนเจาหนาที่และเครื่องมือตรวจวัดทางรังสี เมื่อมีการรองขอ 

(๒) ศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการเฝาระวัง ระงับ และฟนฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และ

การตอบโตเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร 

1.6.17 สถานประกอบการหรือผูถือใบอนุญาต มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) สถานประกอบการจะตองจัดตั้งและรักษาคงไวซึ่งการจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและ

รังสีในบริเวณภายในที่ตั้งของสถานประกอบการหรือการดําเนินกิจกรรมทางนิวเคลียรและรังสี ตามหนาที่ที่พึงมี 

(2) สถานประกอบการจะตองแสดง และรับรองตอหนวยกํากับดูแล  เก่ียวกับการจัดการเหตุ

ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีในบริเวณภายในที่ตั้งของสถานประกอบการหรือการดําเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร

และรังสี เพื่อใหมีการตอบโตอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 2 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมสาธารณภัยดานนิวเคลียรและรังสี (SWOT Analysis) 

  

 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก เปนกระบวนการสําคัญอยางยิ่งตอการกําหนด

ยุทธศาสตร การที่ไดทราบวาสถานการณภายในและภายนอกเปนอยางไร ปจจัยใดที่เปนจุดแข็ง จุดออน และ

ปจจัยใดเปนโอกาส หรืออุปสรรค จะชวยใหการกําหนดทิศทางยุทธศาสตร และกลยุทธมีประสิทธิภาพดวย  

การนําจุดแข็ง (Strength) ที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชน และหาวิธีการในการลดจุดออน (Weakness)          

ใหนอยลง ทั้งนี้ การประเมินอยางรอบดานทําใหไดทราบโอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threats)    

ที่ประเทศไทยเผชิญอยู อันจะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคและเปนไปตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไวดังนั้น ในการ

วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมท่ีสงผลตอการดําเนินงาน ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานฉุกเฉินทางนิวเคลียร

และรังสี (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งนี้ ใชวิธีการวิเคราะหดวย SWOT Analysis เพื่อกําหนดจุดแข็ง (Strengths) 

จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threats)  

2.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ไดแก การศึกษาขอมูลที่เก่ียวของกับสมรรถนะและศักยภาพ    

ในดานตางๆ เพ่ือนําผลการวิเคราะหไปใชในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses)       

เพ่ือพิจารณาวาการดําเนินงานในอดีตที่ผานมามีจุดแข็งและจุดออนอะไรบาง และประเด็นใดมีอิทธิพลมากกวากัน 

โดยอาศัยกรอบการวิเคราะหปจจัยภายในตามหลักการ 7-S Model ของ McKinsey ซึ่งสามารถสรุปแนว

ทางการวิเคราะหไดดังนี ้

 Staff บุคลากรมีความพรอมมากนอยเพียงใดและมีจํานวนเพียงพอหรือไม 

 Style รูปแบบการบริหารเปนที่นิยมและมีประสิทธิภาพหรือไม 

 Skill บุคลากรมีความเชี่ยวชาญหรือชํานาญมากนอยเพียงใด มีทักษะในการปฏิบัติงานเปนท่ี

ยอมรับหรือไม 

 Structure มีโครงสรางการทํางานหรือโครงสรางการจัดองคกรในระดับตางๆ เหมาะสมดีหรือไม 

 Strategy  มีการกําหนดกลยุทธหรือมียุทธศาสตรที่ไดกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานไวหรือไม 

 System ระบบการทํางานเปนอยางไร มีจุดออนหรือจุดแข็งอะไรบาง 

 Shared Value บุคลากรและองคกรมีคานิยมรวมหรือไม อะไรที่ทําใหองคกรเขมแข็งหรือออนแอ 

 2.1.1 ปจจัยภายในท่ีเปนจุดแขง็ (Strengths) 

 จากหลักการวิเคราะห SWOT ดังกลาว สามารถนํามากําหนดประเด็นปจจัยที่มีผลกระทบตอการ

ดําเนินงานทางดานนิวเคลียรและรังสี ประกอบดวยจุดแข็ง 8 ประเด็น ดังนี ้

S1 ประเทศไทยมีศักยภาพในการเปนผูนําและหนวยงานตนแบบในอาเซียนดานการเฝาระวังภัย

ทางรังสีและพัฒนาระบบตรวจวัดสําหรับสถานีเฝาระวังภัยทางรังส ี

 



หนา 37 

S2 นโยบายรัฐบาลใหความสําคัญกับนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงาน

นิวเคลียรของประเทศ  

S3 บุคลากรมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณและมีศักยภาพทางดานการ

บริหารจัดการสาธารณภัยดานนิวเคลียรและรังส ี

S4 มีการทบทวนถึงเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีที่เกิดข้ึนท้ังในและนอกประเทศแลวนํามา

ประยุกตใชหรือพัฒนาปรับปรุงการจัดการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินดานนิวเคลียรและรังส ี

S5 มีการบูรณาการขอมูลและการประสานงานที่ดีกับหนวยงานระดับนโยบาย เชน สํานักงาน

สภาความมั่นคงแหงชาต ิ 

S6 มีการสนับสนุนจากระดับนโยบายใหมีการฝกซอมระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี และเหตุความ

มั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร 

S7 มีคูมือแนวทางการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่เผชิญเหตุเบื้องตน (ตํารวจ เจาหนาที่กรม

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจาหนาที่ฉุกเฉินทางการแพทย) 

S8 มีคูมือประชาชนในการปฏิบัติเมื่อพบวัสดุตองสงสัยและมีการรองรับการแจงเหตุฉุกเฉินทาง

นิวเคลียรและรังสีตลอด 24 ชั่วโมง 

 2.1.2 ปจจัยภายในท่ีเปนจุดออน (Weakness) 

 จากหลักการวิเคราะห SWOT ดังกลาว สามารถนํามากําหนดประเด็นปจจัยที่มีผลกระทบตอการ

ดําเนินงานทางดานนิวเคลียรและรังสี ประกอบดวยจุดออน 13 ประเด็น ดังนี ้

W1 โครงสรางพ้ืนฐานมีไมเพียงพอ เชน อาคารปฏิบัติการ รถฉุกเฉิน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และเครื่องมือบางชนิด  

W2 บุคลากรเฉพาะดานการจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินดานนิวเคลียรและรังสีมีจํานวนนอย 

W3 ขาดแผนแมบท/แผนยุทธศาสตร/แผนบริหารจัดการ ดานฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีที่ชัดเจน 

W4 การสนับสนุนงบประมาณดานการจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสียังไมไดรับการ

จัดสรรอยางเพียงพอ 

W5 ขาดความรวมมือระหวางหนวยงานภายในของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ดานการระงับเหตุ

ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี การตรวจติดตามกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอม การประเมินการไดรับรังสี    

การใหขอมูลขาวสาร และการสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เก่ียวของ  

W6 ขาดแนวทางปฏิบัติและการประสานงานกับหนวยงานภายนอกและหนวยปฏิบัติ เชน ดานการ

ระงับภัยกับกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั ประชาสัมพันธ การแพทย การฟนฟู และการจัดการกากกัมมันตรังส ี

W7 หนวยงานระงับเผชิญเหตุเบื้องตนและหนวยงานสนับสนุนอ่ืนๆ เชน กรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ตํารวจ หนวยแพทย เจาหนาทีกู่ภัย มีความรูและอุปกรณไมเพียงพอ 

W8 หนวยปฏิบัติงานสวนหนา (หนวยงานภายนอกสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ) ขาดความตระหนัก 

เตรียมความพรอมและควบคุมปองกันการลักลอบวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร  
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W9 ไมมีกฎหมายลําดับรองในเรื่องการจัดการเหตุฉุกเฉินดานนิวเคลียรและรังสี โดยเฉพาะ

หนาที่และความรับผิดชอบของสถานประกอบการทางนิวเคลียรและรังส ี

W10 ขาดความตอเนื่องในการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงของประเทศ 

W11 เครือขายหนวยงานการจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสรีะดับภูมิภาคมีศักยภาพที่ไมเพียงพอ 

W12 ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศของหนวยงานที่เก่ียวของดานเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและ

รังสี เชน ขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา ระบบกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลก (GPS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 

เจาหนาที่และอุปกรณ ยังไมสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานไดอยางมีประสทิธิภาพ  

W13 ขาดยุทธศาสตร/แนวปฏิบัติ ในการตอบโตเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร 

2.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ไดแก การศกึษาขอมูลที่เก่ียวของกับสภาพแวดลอมในดานตางๆ 

เพ่ือนําผลการวิเคราะหไปใชในการระบุสถานการณที่เปนโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats)       

ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงาน หลักการพ้ืนฐานและกรอบความคิดในการวิเคราะห ประกอบดวยหลัก STEPI 

ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห ไดดังนี ้

 S-Social เปนการวิเคราะหสภาพการณและกระแสสังคมที่มีตอการพัฒนาดานนิวเคลียรและรังส ี

 T-Technology เปนการวิเคราะหแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เก่ียวกับงานดานนิวเคลียรและรังส ี

 E-Economic เปนการวิเคราะหสภาพการณและแนวโนมทางเศรษฐกิจที่มีผลตอการดําเนินการดาน

นิวเคลียรและรังสี 

 P-Politics เปนการวิเคราะหสภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองท่ีมี

ผลกระทบกับการดําเนินการดานนิวเคลียรและรังส ี

 I-International เปนการวิเคราะหแนวโนมการพัฒนาหองปฏิบัติการและการวิจัยในตางประเทศท่ีมีผลตอ

การดําเนินการดานนิวเคลียรและรังส ี

 2.2.1 ปจจัยภายนอกท่ีเปนโอกาส (Opportunities) 

จากหลักการวิเคราะห SWOT ดังกลาว สามารถนํามากําหนดประเด็นปจจัยที่มีผลกระทบตอการ

ดําเนินงานทางดานนิวเคลียรและรังสี ประกอบดวยโอกาส 9 ประเด็น ดังนี้ 

O1 นโยบายขององคการระหวางประเทศที่สนับสนุนเครือขายการเตรียมความพรอมฉุกเฉินทาง

นิวเคลียรและรังสี (Emergency Preparedness and Response) ในภูมิภาคอาเซียน 

O2 ไดรับการสนับสนุนจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศในการฝกซอมระงับเหตุ

ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี หรือฝกซอมตอบโตเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรกับประเทศเพ่ือนบาน 

เชน การฝกซอมตอบโตเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรระหวางประเทศไทยและมาเลเซีย 

O3 มีการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีดานการเตรียมความพรอมฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 

เพ่ือรองรับการใชประโยชนทางนิวเคลียรมากขึ้น 

O4 มีการยอมรับจากประชาคมโลกจากการบังคับใชกฎหมายในการจัดการเหตุฉุกเฉินทาง

นิวเคลียรและรังสี 
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O5 มีการปรับโครงสรางการกํากับดูแลระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีในประเทศภูมิภาค
อาเซียน 

O6 มีการจัดทําแผนดานการสื่อสารในสถานการณฉุกเฉินระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี
อยางเปนรูปธรรมในอนาคต 

O7 มีอนุสัญญาระหวางประเทศ (อนุสัญญาวาดวยการแจงเหตุทางนิวเคลียรโดยเร็ว และ
อนุสัญญาวาดวยการใหความชวยเหลือ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียรหรือเหตุฉุกเฉินทางรังสี) รองรับการ
ดําเนินงานดานจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 

O8 มีมาตรฐานอางอิงมาจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (General Safety 
Requirements Part 7: Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency) 
สําหรับการเตรียมความพรอมและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 

O9 เครือขายของหนวยงานกํากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic Energy: ASEANTOM) จัดตั้งขึ้น เพื่อสงเสริมการ
กํากับดูแลความปลอดภัย (Safety) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) การพิทักษความปลอดภัย (Safeguards) 
และเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลดานนิวเคลียรและรังสีในภูมิภาค รวมทั้งการใหความชวยเหลือเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียรและรังส ี

 2.2.2 ปจจัยภายนอกท่ีเปนอุปสรรค (Threats) 
จากหลักการวิเคราะห SWOT ดังกลาว สามารถนํามากําหนดประเด็นปจจัยที่มีผลกระทบตอการ

ดําเนินงานทางดานนิวเคลียรและรังสี ประกอบดวยอุปสรรค 9 ประเด็น ดังนี้ 
T1 นโยบายดานอาวุธนิวเคลียรของประเทศอ่ืน เชน สหรัฐอเมริกา รัสเซีย เกาหลีเหนือ อินเดีย 

ปากีสถาน และอิหราน ที่มีขอพิพาทระหวางประเทศอยูบอยครั้ง และอาจรวมถึงการลักลอบขนถายวัสดุ
นิวเคลียร และวัสดุใชสองทาง (Dual use) เพ่ือการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร 

T2 การเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งหลายประเทศมีกิจกรรมทางนิวเคลียรมากขึ้น ทําใหมีโอกาส

ใชประเทศไทยเปนเสนทางลักลอบขนถายวัสดุนิวเคลียรและวัสดุกัมมันตรังส ี

T3 การกอการรายระหวางประเทศมีโอกาสที่จะใชวัสดุกัมมันตรังสี 

T4 นโยบายการสรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรของประเทศอ่ืน เชน บังคลาเทศ และเวียดนาม 

T5 ปญหาทางการเมืองของประเทศในภาคใตอาจสงผลกระทบดานความมั่นคงของประเทศไทย 

(เชน การจารกรรมวัสดุกัมมันตรังสีเพ่ือใชเปนอาวุธ)  

T6 มีโอกาสเกิดเหตุฉุกเฉินจากการใชประโยชนทางนิวเคลียรและรังสีมากขึ้นในภูมิภาค  

T7 แหลงขอมูลขาวสารในสื่อสังคมออนไลน (social media) ที่นาเชื่อถือและไมนาเชื่อถือมี

จํานวนมากขึ้นทําใหประชาชนเกิดความสับสนและเขาใจคลาดเคลื่อน 

T8 ขอจํากัดในการใชภาษาในการสื่อสารกับหนวยงานภายนอกประเทศ เม่ือมีเหตุฉุกเฉินทาง

นิวเคลียรและรังสี 

T9 เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีที่เคยเกิดข้ึนทําใหประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการกํากับ

ดูแลความปลอดภัยและนํามาเปนประเด็นในการโจมตีหนวยงานกํากับดูแล 
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2.3 บทสรุปการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกไปสูการกําหนดยุทธศาสตร 

จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกขางตน พบวา ประเทศไทยมีจุดแข็งและโอกาส

ในฐานะสมาชิกของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (International Atomic Energy Agency: 

IAEA) ไดรับการสนับสนุนดานตางๆ เชน ไดรับความชวยเหลือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือ

และอุปกรณ รวมถึงการสนับสนุนใหมีการฝกอบรมทางดานการเตรียมความพรอมและระงับฉุกเฉินทาง

นิวเคลียรและรังสีรวมกับประเทศเพื่อนบาน ซึ่งถือเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลดานเทคโนโลยีนิวเคลียรทั้งใน

ภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาคอ่ืนๆ อีกทั้งรัฐบาลไดใหความสําคัญกับนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ซึ่งมุงหวังใหทุกหนวยงานที่เก่ียวของดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี       

นํานโยบายและแผนยุทธศาสตรเปนกรอบในการขับเคลื่อนการกํากับดูแลและการใชประโยชนจากพลังงาน

นิวเคลียรใหเปนไปอยางปลอดภัย สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดอยางยั่งยืนและ   

เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ทันตอสถานการณความเปลี่ยนแปลงในการแพทย การเกษตร 

อุตสาหกรรม พลังงาน การศึกษาวิจัย สิ่งแวดลอมความมั่นคง รวมถึงการตางประเทศ จึงเปนสิ่งสําคัญในการ

เตรียมการรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีที่อาจเกิดข้ึนจากการใชประโยชนทางนิวเคลียรและรังสีท่ี

เพ่ิมขึ้น และจุดแข็งที่สําคัญ คือ บุคลากรเฉพาะดานการจัดการดานเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีเปน      

ผูมีความรูความสามารถ และมีศักยภาพ แตมีขอจํากัดในเรื่องของบุคลากรที่ยังมีไมเพียงพอ ควรมแีนวทางการ

เพ่ิมอัตรากําลังหรือถายทอดความรูใหกับบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวของใหสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได 

และในการปฏิบัติงานดานการจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีแนวปฏิบัติท่ีมี

มาตรฐานท้ังหนวยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และหนวยงานท่ีบูรณาการทํางาน

รวมกัน เชน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตํารวจ เจาหนาที่กูภัย เปนตน เพ่ือสรางความเชื่อมั่นตอการ

จัดการดานฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีใหเกิดความปลอดภัยตอประชาชนและสิ่งแวดลอม 
 

จากการรวบรวมขอมูลและจําแนกขอมูลตามแนวทาง SWOT แลว มีทั้งสิ้น 38 ประเด็น จําแนกเปน

จุดแข็ง 8 ประเด็น จุดออน 1๓ ประเด็น โอกาส 9 ประเด็น และอุปสรรค 9 ประเด็น ใชวิธีการวิเคราะหดวย

เครื่องมือ TOWS MATRIX ในการจัดทํายุทธศาสตรและกลยุทธ 4 ประเภท คือ 

1. ยุทธศาสตรเชิงรุก (S-O STRATEGIES) เมื่อผลการพิจารณาปจจัยที่เปนกุญแจแหงความสําเร็จ

ทั้งสภาพแวดลอมภายในและภายนอกอยูในชองจุดแข็งและโอกาส (O) เปนยุทธศาสตร เพ่ือการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีตั้งไวเมื่อผูดําเนินการมจีุดแข็งและโอกาสเอ้ืออํานวย 

2. ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา (W-O STRATEGIES)  เมื่อปจจัยแหงความสําเร็จของสภาพแวดลอม

ภายในไปอยูในชองจุดออน (W) แตปจจัยแหงความสําเร็จของสภาพแวดลอมภายนอกอยูในชองโอกาส (O) 

เปนยุทธศาสตรที่ปรับจุดออนใหเปนจุดแข็ง เพ่ือใหสามารถดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกได เมื่อโอกาสเอ้ืออํานวย

แตผูดําเนินการมีจุดออน 

3. ยุทธศาสตรเชิงรับ (S-T STRATEGIES) เปนยุทธศาสตรท่ีปรับอุปสรรคใหเปนโอกาสเพ่ือ     

ใหดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกได หากผูดําเนินการมีจุดแข็งแตโอกาสไมเอ้ืออํานวยใหเนื่องจากปจจัยแหง
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ความสําเร็จของสภาพแวดลอมภายในอยูในชองจุดแข็ง (S) แตปจจัยแหงความสําเร็จของสภาพแวดลอมภายนอก

ในชองอุปสรรค (T) 

4. ยุทธศาสตรเชิงถอย (W-T STRATEGIES) เปนยุทธศาสตรที่ปรับการดําเนินงานเพื่อการ

บรรลุวัตถุประสงคไปเปนรูปแบบอ่ืน เนื่องจากปจจัยแหงความสําเร็จของสภาพแวดลอมภายในอยูในชอง

จุดออน (W) และปจจัยแหงความสําเร็จของสภาพแวดลอมภายนอกอยูในชองอุปสรรค (T) 
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บทที่ 3 
นโยบายและแผนยุทธศาสตรในการเฝาระวัง เตรียมความพรอม ระงับ 

และฟนฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังส ี
 
3.1 วิสัยทัศน  

ประเทศไทยเปนศูนยกลางเครือขายการเฝาระวังภัยทางนิวเคลียรและรังสีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

(อาเซียน) และมีระบบบริหารจัดการในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และการตอบโตเหตุความ

มั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล 

3.2 พันธกิจ 

 ๑) เฝาระวังภัยทางนิวเคลียรและรังสีอยางเปนระบบ 

 ๒) เตรียมความพรอมเพื่อระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และการตอบโตเหตุความม่ันคง

ปลอดภัยทางนิวเคลียรใหไดมาตรฐานสากล 

 ๓) สรางเครือขายบูรณาการเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และการตอบโตเหตุความ

มั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร 

3.3 วัตถุประสงค 

1) เพ่ือใหการเฝาระวงัภัยทางนิวเคลียรและรังสมีีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล 

2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการเตรียมความพรอมตอเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และการตอบโต

เหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร 

3) เพ่ือใหสามารถตอบโตเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และการตอบโตเหตุความมั่นคงปลอดภัย

ทางนิวเคลียรไดอยางเหมาะสม 

3.4 เปาหมายหลัก 

 1) ประเทศไทยเปนศูนยกลางเครือขายเฝาระวังภัยทางนิวเคลียรและรังสขีองอาเซียน  

2) ประเทศไทยมีการบริหารจัดการในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และการตอบโตเหตุ

ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรอยางมีประสิทธิภาพ 

3) ประชาชนและสิ่งแวดลอมมีความปลอดภัยจากการดําเนินกิจกรรมทางนิวเคลียรและรังสีทั้งในและนอกประเทศ 

3.5 ประเด็นยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรที่ 1  การปองกันเพ่ือลดการเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี (Prevention) 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การเตรียมความพรอมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังส ี(Preparedness) 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังส ี(Response) 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การฟนฟู (Recovery) 

โดยมีการกําหนดกลยุทธ แนวทางปฏิบัติ และตัวชี้วัดของแตละยุทธศาสตร ดังตอไปนี้ 
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ยุทธศาสตรที่ ๑ การปองกันเพื่อลดการเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี (Prevention) 

หลักการ 

 การปองกันเพ่ือลดการเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีเปนแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการลดโอกาส

ที่จะไดรับผลกระทบทางรังสีที่เปนอันตรายตอทั้งผูปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดลอม จากเหตุฉุกเฉินทาง

นิวเคลียรและรังสีที่อาจเกิดข้ึน โดยการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ที่เปนสาเหตุใหเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและ

รังสี เพ่ือกําหนดนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมตาง ๆ ใหสามารถลดความเปนไปไดในการเกิดเหตุฉุกเฉินทาง

นิวเคลียรและรังสีที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต รวมทั้งเปนกรอบสําหรับการเตรียมความพรอมในการระงับและ

บรรเทาผลกระทบทางรังสีหากเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีดวย 

กลยุทธที่ ๑.๑ การประเมินความเสี่ยงจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และเหตุความมั่นคงปลอดภัย

ทางนิวเคลียร 

 แนวทางปฏิบัติ 

1) ประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีในประเทศไทยใหทันสมัยตาม

สถานการณตลอดเวลา และตามเกณฑมาตรฐานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศรวมถึงความ

เสี่ยงท่ีจะเกิดเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรที่อาจมีผลกระทบทางรังสีรุนแรงตอประชาชนและ

สิ่งแวดลอมหรือเปนภัยคุกคามสําคัญตอความมั่นคงของประเทศได 

2) สงเสริมใหสถานประกอบการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี

และเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร ในหนวยงานของตนเอง 

3) สรางความตระหนักใหกับสถานประกอบการ หนวยงานระงับเหตุ และหนวยงานที่เก่ียวของ 

ถึงความเสี่ยงในการเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร รวมถึง

ผลกระทบทางรังสีตอผูปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดลอม 

 

ตัวชี้วัด 

1) ประเทศไทยมีการรายงานการประเมินความเสี่ยงเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และเหตุความ

มั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรที่มีผลกระทบทางรังสีรุนแรงตอประชาชนและสิ่งแวดลอม หรือเปนภัยคุกคามสําคัญ

ตอความมั่นคงของประเทศไดตามสถานการณ ตลอดเวลาและตามเกณฑมาตรฐานของทบวงการพลังงานปรมาณู

ระหวางประเทศ จํานวน 1 รายงาน ในทุก 2 ป หรือเมื่อสถานการณท่ีสําคัญสงผลตอการเกิดเหตุฉุกเฉิน 

2) สถานประกอบการทางนิวเคลียรและรังสีมีรายงานการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุ

ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และ/หรือเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรในหนวยงานเอง 

(2.1) รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุฉุกเฉิน  

ทางนิวเคลียรและรังส ีและเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร 

 (2.2) รอยละความสําเร็จในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังส ี

และเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรของสถานประกอบการทางนิวเคลียรและรังสี 
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(2.3) รายงานการประเมินความเสี่ยงของสถานประกอบการ จํานวนรายงานตามสถาน

ประกอบการทางนิวเคลียร และสถานประกอบการทางรังสี ประเภท 1 - 2 เมื่อมีการขอเริ่มดําเนินการหรือ

ขยายเวลาดําเนินการ 

กลยุทธที่ ๑.๒ การสงเสริมมาตรการการปองกันการเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 

 แนวทางปฏิบัติ 

1) สงเสริมใหมีการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยและความม่ันคง 

2)   สงเสริมมาตรการทางดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันการเกิดเหตุฉุกเฉิน ไดแก   

การขออนุญาตในการนําเขา สงผาน มีไวในครอบครอง หรือใชวัสดุนิวเคลียรและวัสดุกัมมันตรังสี และ       

การขออนุญาตเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล เกิดความปลอดภัยและลด       

ความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๒.๑) ทบทวน ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคในการปฏิบัติ 

(๒.๒) การบังคับใชกฎหมายอยางเครงคัด 

ตัวชี้วัด 
๑) แนวทางการสงเสริมใหมีการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยจํานวน 1 แนวปฏิบัติ (ภายในป 2562) 
๒) ผูปฏิบัติงานดานนิวเคลียรและรังสีในสถานประกอบการมีทัศนคติดานวัฒนธรรมความปลอดภัย

อยูในเกณฑดี 

ยุทธศาสตรที่ ๒ การเตรียมความพรอมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี (Preparedness) 

หลักการ 

 ในการจัดการและการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และรวมถึงเหตุความมั่นคง

ปลอดภัยทางนิวเคลียรที่มีผลกระทบทางรังสีรุนแรงตอประชาชนและสิ่งแวดลอม หรือเปนภัยคุกคามสําคัญ  

ตอความมั่นคงของประเทศจําเปนอยางยิ่งตองมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่พึงมี และเสริมสรางศักยภาพ

บุคลากรอยางเหมาะสมเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยโครงสรางพ้ืนฐานประกอบดวย 

1) การกํากับดูแลและการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 

2) หนวยงานและเจาหนาที่ที่เก่ียวของทั้งในสวนหนวยงานหลัก และหนวยงานสนับสนุน 

3) การประสานงานทั้งหนวยงานภายในประเทศในการระงับและบรรเทาผลกระทบทางรังสี 

และระหวางประเทศหรือกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศในเรื่องของการแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารการแจงเตือน และการรองขอความชวยเหลือ 

4) แผนและมาตรการประกอบแผนและมาตรการในการดําเนินงานหรือประสานงานเมื่อเกิด    

เหตุฉุกเฉินฯ ในระดับตาง ๆ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด และทองถ่ิน ตามการแบงระดับภัยของ

พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสถานประกอบการ รวมถึงระดับนานาชาติ 

5) เครื่องมือ อุปกรณ และสถานประกอบการที่เหมาะสม 

6) การฝกอบรม (Training) การฝกปฏิบัติ (Practice)  และการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(Exercise) ที่เหมาะสม 
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7) ระบบบริหารจัดการตามลักษณะและระดับภัยท่ีมีประสิทธิภาพและมีการประสานงานอยางเปนระบบ 

กลยุทธที่ ๒.๑ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการเสริมสรางศักยภาพบุคลากร 

 แนวทางปฏิบัติ 

1) พัฒนาองคความรูดานการจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี พรอมทั้งสราง         

ความตระหนักเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานใหกับภาคสวนที่เก่ียวของไดแก 

(1.1) ผูบัญชาการเหตุการณทั้งของสถานประกอบการกรณีเกิดเหตุภายในสถานประกอบการ 

และหนวยงานภาครัฐตามโครงสรางการบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติหรือศูนยบัญชาการ

เหตุการณกรณีเกิดสาธารณภัยทางนิวเคลียรและรังส ี 

(1.2) เจาหนาท่ีปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (Emergency Worker) ของสถานประกอบการ  

(1.3) เจาหนาที่เผชิญเหตเุบื้องตน (First Responder) ประกอบดวย 

(1.3.1) เจาหนาที่ตํารวจทองท่ี 

(1.3.2) เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

(1.3.3) เจาหนาที่ทางการแพทยฉุกเฉิน 

(1.3.4) เจาหนาท่ีพิสูจนหลักฐานและเจาหนาที่พิสูจนหลักฐานทางนิวเคลียรและรังส ี

(1.3.5) เจาหนาที่ประเมินทางรังสี (Radiological Assessor) ที่ทําหนาที่ตรวจวัด 

ประเมินความปลอดภัย ใหขอเสนอแนะ และเปนเจาหนาที่สนับสนุนการระงับเหตุ 

(1.3.6) เจาหนาที่บังคบัใชทางกฎหมาย 

(1.3.7) เจาหนาที่สื่อสารมวลชน 

(1.3.8) เจาหนาที่ดานความมั่นคง โดยเฉพาะกรณีการกอการราย 

(1.3.9) เจาหนาที่สนับสนุนงานดานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

(1.4) เจาหนาที่หองปฏิบัติการทางรังสีที่เก่ียวของ ประกอบดวย 

(1.4.1) เจาหนาที่หองปฏิบัติการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอม 

(1.4.2) เจาหนาที่หองปฏิบัติการตรวจพิสูจนเอกลักษณทางนิวเคลียรและรังสี และ

ดานวัตถุพยานทั่วไปที่เปรอะเปอนทางรังสี 

(1.4.3) เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการตรวจวัดปริมาณรังสีจากตัวอยางทางชีวภาพ (Bioassay) 

(1.4.4) เจาหนาที่หองปฏิบัติการมาตรวัดทางชีวภาพ (Biodosimetry) 

(1.4.5) เจาหนาที่หองปฏิบัติการดานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

(1.5) เจาหนาที่ความมั่นคงและหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะการใชหนวยปฏิบัติการ

เพ่ือการอารักขาหรือชิงคืนวสัดุนิวเคลียรและวัสดุกัมมันตรังสีทีเ่ปนปจจัยดานการกอการรายทางนิวเคลียร 

2) สงเสริมใหมีการจัดหาอุปกรณและเครื่องมือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให กับ        

(1) เจาหนาที่ปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของสถานประกอบการ (2) เจาหนาที่เผชิญเหตุเบื้องตน          

(3) เจาหนาที่หองปฏิบัติการทางรังสีที่เก่ียวของ  
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3) ดําเนินการตามความรวมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ สหภาพยุโรป 

องคการระหวางประเทศ และ/หรือประเทศอ่ืนๆที่เก่ียวของ ในการพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพรอม   

และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังส ี

4) สงเสริมศักยภาพของผูปฏิบัติงานใหเปนผูเชี่ยวชาญดานการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร

และรังสีในระดับนานาชาต ิ

5) ศึกษาและวิจัย (๑) ระบบชวยตัดสินใจในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 

(ประกอบดวยแบบจําลองคณิตศาสตรคํานวณการแพรกระจายของวัสดุกัมมันตรังสีและผลกระทบทางรังสี   

ตอประชาชนและสิ่งแวดลอมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ใชขอมูลอุตุนิยมวิทยาในระดับภูมิภาค ขอมูลจากสถานี    

เฝาระวังภัยทางรังสีในภูมิภาค ขอมูลทางเทคนิคและขอมูลทั่วไปที่เก่ียวของกับเหตุฉุกเฉิน) เชน การประเมิน

ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบทางรังสีตอประชาชนและสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดจากเหตุฉุกเฉิน         

ทางนิวเคลียรและรังสีของสถานประกอบการในประเทศไทย  (๒) การสนับสนุนการระงับเหตุฉุกเฉิน         

ทางนิวเคลียรและรังสีที่มีประสิทธิภาพ เชน การตรวจวัดทางรังสีดวยหุนยนตหรืออากาศยานไรคนขับ  

ตัวชี้วัด 

๑) มีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาองคความรูดานการจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีใน    

การปฏิบัติงานใหกับหนวยงานสวนท่ีเก่ียวของ 

๒) มีอุปกรณและเครื่องมือเพ่ิมมากขึ้นในการปฏิบัติงานใหกับ (1) เจาหนาที่ปฏิบัติงานกรณี  

เกิดเหตุฉุกเฉินของสถานประกอบการ (2) เจาหนาที่เผชิญเหตุเบื้องตน (3) เจาหนาที่หองปฏิบัติการทางรังสี  

ที่เก่ียวของ สอดคลองกับรายงานการประเมินความเสี่ยงเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และเหตุความม่ันคง

ปลอดภัยทางนิวเคลียรที่มีผลกระทบทางรังสีรุนแรงตอประชาชนและสิ่งแวดลอม หรือเปนภัยคุกคามสําคัญ  

ตอความมั่นคงของประเทศ 

๓) ประเทศไทยสามารถดําเนินการไดตามขอกําหนดของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวาง

ประเทศ สหภาพยุโรป องคการระหวางประเทศ และ/หรือประเทศอื่นๆ ที่เก่ียวของ ในการพัฒนาศักยภาพ

การเตรียมความพรอมและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 

๔)  มีงานวิจัยระบบชวยตัดสินใจในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และการ

สนับสนุนการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังส ี

(4.1) ผูปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีมีความรูความเขาใจในการ

จัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีมากขึ้น   

(4.2) มีอุปกรณและเครื่องมือที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังส ี   

(4.3) จํานวนงานวิจัยระบบชวยตัดสินใจในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และ

การสนับสนุนการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 

กลยุทธที่ ๒.๒ การพัฒนากฎหมาย ระเบียบ มาตรการ และ/หรือแนวทางในการบริหารจัดการในเหตุ

ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี  
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แนวทางปฏิบัติ 

๑) พัฒนากฎหมายระดับรอง (กฎกระทรวง) ระเบียบ มาตรการ และ/หรือแนวทางในการ

ปองกันอันตรายจากรังสีใหกับเจาหนาที่ปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เจาหนาที่เผชิญเหตุเบื้องตน และ

เจาหนาที่อื่น ๆ ที่เก่ียวของ ขณะปฏิบัติงานระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 

(๑.๑) การจัดทําเกณฑกําหนดการไดรับรังสี (Reference level of dose) ของเจาหนาที่ 

ปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและเจาหนาทีร่ะงับเหตุเบื้องตน 

(๑.๒) การจัดทําเกณฑกําหนดท่ัวไป (General Criteria) ในการระงับและบรรเทาผลกระทบ

ทางรังสี และ/หรือการดําเนินการที่เกี่ยวของเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีตามมาตรฐานของ   

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ 

 (๑.๓) การจัดทําขอกําหนดในการจัดทําแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีตามความเปน

อันตรายของการใชงานวัสดุนิวเคลียรและวัสดุกัมมันตรังสี และตามรูปแบบลักษณะแนวทางในการระงับเหตุ

ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี รวมถึงคุณสมบัติของเจาหนาที่ปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และอุปกรณและ

เครื่องมือทางรังสีของสถานประกอบการ 

๒) สงเสริมใหมีการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

๓) ทบทวนและปรับปรุงใหมีความทันสมัยเหมาะสมตามมาตรฐานและสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ตัวชี้วัด 

๑) กฎกระทรวงสําหรับการปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี จํานวน         

1 กฎกระทรวง ภายใน พ.ศ. 2562 

๒) รอยละความสําเร็จในการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ มาตรการ และ/หรือแนวทางในการ

บริหารจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 

กลยุทธที่ ๒.๓ การจัดทําแผนรองรับในทุกระดับใหมีความพรอมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร

และรังสแีละแผนตอบโตเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร 

แนวทางปฏิบัติ 

๑) พัฒนาและปรับปรุงแผนแมบท และแผนปฏิบัติการในการเฝาระวัง เตรียมความพรอม ระงับ 

และฟนฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี รวมถึงแผนตอบโตเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรใหสอดคลอง

กับสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี ขอกําหนดของทบวงการพลังงานปรมาณู

ระหวางประเทศ พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย พ.ศ. 2550 แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ.2558 – 

2564 และแผนเตรียมพรอมแหงชาต ิพ.ศ. 25๖๐ – 256๔ 

๒) พัฒนาและปรับปรุงแนวทางการบูรณาการระหวางหนวยงานภายในประเทศท่ีเก่ียวของ     

ในการระงับและบรรเทาผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสี  และการประสานงานระหวางประเทศ                  

ในการดําเนินการตามอนุสัญญาวาดวยการแจงเหตุทางนิวเคลียรโดยเร็วและอนุสัญญาวาดวยการใหความ
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ชวยเหลือในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียรหรือเหตุฉุกเฉินทางรังสี รวมถึงความรวมมือระหวางประเทศ              

ที่เก่ียวของในการแลกเปลี่ยนขอมูลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังส ี

๓) พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP) 

ของเจาหนาที่ที่เก่ียวของ  

๔) สรางความรูความเขาใจใหกับผูที่เก่ียวของในเรื่องแผนและมาตรฐานในการปฏิบัติการในกรณี

เกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังส ี

ตัวชี้วัด 

๑) รอยละความสําเร็จในการจัดทําแนวปฏิบัติการประสานงานในการระงับเหตุฉุกเฉินทาง

นิวเคลียรและรังสี  

๒) จํานวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure; SOP) ของเจาหนาที่  

ที่เก่ียวของ 

 กลยุทธท่ี ๒.๔ การฝกซอมการจัดการเหตุทางนิวเคลียรและรังสี และการตอบโตเหตุความมั่นคง

ปลอดภัยทางนิวเคลียร 

แนวทางปฏิบัติ 

๑) สงเสริมใหมีการฝกซอมที่มีศักยภาพและเหมาะสมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและ

รังสี และการตอบโตเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ ทั้งในสวนของ

สถานประกอบการเอง และการบูรณาการรวมกับเจาหนาที่ปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เจาหนาที่ระงับเหตุ

เบื้องตนและเจาหนาที่อื่น ๆ ที่เก่ียวของเมื่อผลกระทบขยายตัวเปนสาธารณภัย 

๒) สงเสริมการบูรณาการฝกซอมเจาหนาที่ปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เจาหนาที่เผชิญเหตุเบื้องตน 

และเจาหนาที่อ่ืน  ๆที่เก่ียวของในการรับมือสาธารณภัยขนาดใหญที่อาจเกิดจากการกอการราย และอุบัติเหตุทางนิวเคลียร

และรังสีหรือการกอการรายที่เกิดในตางประเทศและมีผลกระทบทางรังสีตอประชาชนและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 

๓) การนําผลการฝกซอมมาประเมินความพรอมและพัฒนาการเตรียมความพรอมในการระงับ

เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และการตอบโตเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรโดยเฉพาะการจัดทํา

แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังส ีและแผนตอบโตเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร 

ตัวชี้วัด 

๑) จํานวนครั้งในการฝกซอมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และการตอบโตเหตุ

ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรในสถานประกอบการและในกรณทีี่เปนสาธารณภัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

กลยุทธท่ี ๒.๕ การเฝาระวังและการเตือนภัยเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี ทั้งอุบัติเหตุที่อาจ

เกิดขึ้นในสถานประกอบการในประเทศ และสถานประกอบการในตางประเทศท่ีอาจสงผลกระทบทางรังสีตอ

ประชาชนและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 
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แนวทางปฏิบัติ   

๑) พัฒนาขีดความสามารถของระบบเฝาระวังภัยทางรังสีตามคําแนะนํา IAEA Technical 

Cooperation Project และความรวมมืออ่ืน ๆ 

๒) ดําเนินการตามคําแนะนําของสหภาพยุโรปดานการบูรณาการระหวางประเทศในภูมิภาค

อาเซียน (๑) ดานการเฝาระวังและเตือนภัยในเครือขายภูมิภาคเพื่อเพ่ิมศักยภาพการเฝาระวังใหครอบคลุม   

ทุกพื้นที่ในภูมิภาค (๒) การใชระบบชวยตัดสินใจในการระงับเหตุระบบเดียวกันทั้งภูมิภาคเพ่ือใหเกิดการระงับ

เหตุในระดับภูมิภาคเปนไปในทิศทางเดียวกัน  และ (๓) การมีศูนยกลางของภูมิภาคในการเปน                 

ศูนยประสานงาน (รวบรวมและจัดเก็บขอมูลการเฝาระวัง และการจัดการดานคุณภาพการตรวจวัดทางรังสี) 

ระหวางประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอง รวมถึงเปนศูนยประสานงานในการแลกเปลี่ยนขอมูลกับภูมิภาคอื่น    

และองคการระหวางประเทศตางๆที่เก่ียวของ 

๓) จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ และระบบสารสนเทศ สําหรับระบบชวยตัดสินใจในการระงับเหตุฉุกเฉิน 

ระบบสื่อสารการประสานงาน และระบบการปฏิบัติการระงับและบรรเทาผลกระทบทางรังสีจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังส ี

๔) วางแผนและเตรียมการโครงสรางอาคารศูนยบัญชาการและปฏิบัติการในการเฝาระวังและ  

ระงับผลกระทบทางรังสีจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน 

๕) ประเทศไทย (๑) รวมมือกับประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียนที่มีศักยภาพดานการเฝาระวังภัยทางรังสี 

ไดแก ฟลิปปนส สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร ในดานการบูรณาการ

ระหวางประเทศเพ่ือการเฝาระวังและเตือนภัย การใชระบบชวยตัดสินใจในการระงับเหตุและการมีศูนยกลาง

ของภูมิภาคในการประสานงานตางๆ (๒) รวมมือกับประเทศที่ยังขาดการเฝาระวังภัยทางรังสี ไดแก บรูไน 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา ในดานการ

เสริมสรางศักยภาพการเฝาระวังภัยทางรังสีเบ้ืองตน เพ่ือใหประเทศไทยเปนที่ยอมรับของประเทศอ่ืนในภูมิภาคและ

สนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางเครือขายเฝาระวังภัยทางนิวเคลียรและรังสีที่เหมาะสมของอาเซียน 

๖) สงเสริมการดําเนินการท่ีเกี่ยวของไดแก การตรวจติดตามกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอม  

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี การประเมินการไดรับรังสีของผูปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน         

ทางนิวเคลียรและรังสีหรือประชาชนที่เก่ียวของ การดําเนินดานการแพทยที่เกี่ยวของกับผูไดรับบาดเจ็บ     

ทางรังสี และการดําเนินงานสนับสนุนดานอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

๗) ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการเฝาระวัง เชน การพัฒนาระบบตรวจวัดทางรังสีข้ึนเอง

ทดแทนการจัดซื้อทั้งระบบจากตางประเทศ 

ตัวชี้วัด 

๑) รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังสีตามคําแนะนําของทบวงการพลังงาน

ปรมาณูระหวางประเทศ และความรวมมืออ่ืนๆ  

๒) รอยละความสําเร็จในการปฏิบัติตามคําแนะนําของสหภาพยุโรปดานการบูรณาการระหวาง

ประเทศในภูมิภาคดานการเฝาระวังและเตือนภัย การใชระบบชวยตัดสินใจในการระงับเหตุ การมีศูนยกลาง

ของภูมิภาคในการประสานงานตางๆ  
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๓) ประเทศไทยเปนศูนยกลาง หรือรวมเปนศูนยกลางเครือขายเฝาระวังภัยทางนิวเคลียร     

และรังสีที่เหมาะสมของอาเซียน ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ การจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี (Response) 

หลักการ 

 ในกรณีที่เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีมีผลกระทบทางรังสีตอสถานประกอบการอยางรุนแรงหรือ

ความรุนแรงมีการขยายขอบเขตเปนสาธารณภัย หรือมีอุบัติเหตุทางนิวเคลียรจากประเทศรอบขางและสงผล

กระทบทางรังสีตอประเทศไทยจําเปนที่จะตองมีการบูรณาการระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของในการระงับเหตุ

ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสแีละการตอบโตเหตุความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร และใหสามารถดําเนินการ

ไดตามหนาที่ที่กําหนดไวในแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ และแผนสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ. ๑๐) ของแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

นอกจากนี้ การบริหารจัดการดานขอมูลขาวสาร การสื่อสารสาธารณะ และการบริหารความเสี่ยง เพื่อลด    

แรงกดดัน  ลดความวิตกกังวล รวมถึงการใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง มีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนทั้งกอนและหลัง       

เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี  การสรางความรูความเขาใจสูประชาชนอยางเปนรูปธรรม การดําเนินการ

สื่อสารเพื่อการสั่งการและรายงานขอมูล  การจัดการทรัพยากรสําหรับการระงับเหตุใหเหมาะสม การจัดตั้ง

องคกรในเหตุฉุกเฉินที่มีความเปนมาตรฐานเอกภาพและยืดหยุน  การอพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัย      

การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ บรรเทาทุกขตามหลักมนุษยธรรม ตลอดจนการ

จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว 

กลยุทธที่ ๓.๑ ดําเนินการตามกฎหมาย แผน และมาตรฐานตาง ๆ ในการจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร

และรังส ีและการตอบโตเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร 

แนวปฏิบัต ิ

๑) ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเฝาระวัง เตรียมความพรอม ระงับ และฟนฟูเหตุฉุกเฉิน        

ทางนิวเคลียรและรังสี แนวทางบูรณาการระหวางหนวยงานภายในและตางประเทศ และแผนมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานท่ีอยูภายใตแผนแมบทนี้ ใหเปนไปตามภายใตพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันต ิพ.ศ. 2559 

และขอกฎหมายตาง  ๆในการระงับและบรรเทาผลกระทบทางรังสีจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี ดังนี ้

(๑.๑)  กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีภายในสถานประกอบการใหดําเนินการ

ควบคูรวมกับแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีของสถานประกอบการ 

(๑.๒)  กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีภายในสถานประกอบการและผลกระทบ

ทางรังสีมีลักษณะหรือขยายขอบเขตเปนความเสียหายสาธารณะใหดําเนินการควบคูรวมกับแผนฉุกเฉิน     

ทางนิวเคลียรและรังสีของสถานประกอบการ  

(๑.๓)  กรณเีกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีจากสถานประกอบการในตางประเทศและ

ผลกระทบทางรังสีสงผลสูประเทศไทย ใหดําเนินการควบคูรวมกับแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แหงชาติภายใตพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  
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(๑.๔)  กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีจากวัสดุนิวเคลียรและวัสดุกัมมันตรังสี 

นอกการกํากับดูแลจากการลักลอบนําเขา สงออก หรือสงผาน การโจรกรรม การกอวินาศกรรม และ         

การกอการราย ใหดําเนินการควบคูกับขอตกลงและความรวมมือระหวางประเทศที่เก่ียวของ รวมถึงขอสั่งการ

ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เมื่อเหตุดังกลาวเปนสถานการณ

ฉุกเฉินที่เปนภัยตอความมั่นคงของประเทศ และแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติภายใต

พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ในกรณีที่มีผลกระทบทางรังสีขยายขอบเขต    

เปนความเสียหายสาธารณะ 

๒) ปฏิบัติงานในการจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังส ี

(2.1) รับแจงเหตุเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีภายในสถานประกอบการ 

หนวยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตํารวจ ทหาร หนวยงานแจงเตือนจากตางประเทศ และ/หรือ

ประชาชนท่ีประสบหรือพบเห็นเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีและเหตุความม่ันคงปลอดภยัทางนิวเคลียร 

(2.2) กรณีที่ เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรั งสีมีขอบเขตความเสียหายภายใน             

สถานประกอบการ  

(2.2.1) สนับสนุนใหคําแนะนําเจาหนาที่ปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในสถานประกอบการ

ใหมีการระงับและบรรเทาผลกระทบเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีทีเ่หมาะสม และเกิดความปลอดภัยกับผูปฏิบัติงาน 

(2.2.2) สนับสนุนเจาหนาที่พรอมเครื่องมือและอุปกรณเมื่อเจาหนาที่ปฏิบัติงานกรณี

เกิดเหตุฉุกเฉินในสถานประกอบการไมสามารถดําเนินการระงับและบรรเทาผลกระทบได 

(2.3) กรณีที่เปนเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสขียายขอบเขตเปนความเสียหายสาธารณะ  

(2.3.1) แจงเตือนและประสานงานรวมกับ (1) ผูบัญชาการสถานการณหรือ        

กลุมอํานวยการตามโครงสรางกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติหรือศูนยบัญชาการ

เหตุการณ (2) เจาหนาที่ปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของสถานประกอบการ (3) เจาหนาที่เผชิญเหตุ

เบื้องตน และ (4) เจาหนาที่หองปฏิบัติการทางรังสีท่ีเกี่ยวของใหมีการระงับและบรรเทาผลกระทบเหตุฉุกเฉิน

ทางนิวเคลียรและรังสีที่เหมาะสมและเกิดความปลอดภัยกับผูปฏิบัติงาน ประชาชนและสิ่งแวดลอม 

(2.3.2) สนับสนุนเจาหนาที่พรอมเครื่องมือและอุปกรณเมื่อมีการรองขอจาก         

ผูบัญชาการสถานการณหรือกลุมอํานวยการ 

(2.4) กรณีที่เปนเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรที่อาจมีผลกระทบทางรังสีรุนแรง

ตอประชาชนและสิ่งแวดลอม หรือเปนภัยคุกคามสําคัญตอความมั่นคงของประเทศ ดําเนินการประสานงาน

รวมกับหนวยงานความมั่นคงและหนวยงานที่เก่ียวของในการใชหนวยปฏิบัติการเพื่อการอารักขาหรือชิงคืน

วัสดุนิวเคลียรและวัสดุกัมมันตรังสีที่เปนยุทธปจจัยดานการกอการรายทางนิวเคลียร 

ตัวชี้วัด 

๑) รอยละความสําเร็จในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และการตอบโตเหตุความ

มั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร 
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กลยุทธที่ ๓.๒ ดําเนินการตามพันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศ 

 แนวปฏิบัต ิ

1) ประสานงานระหวางประเทศในการดําเนินการตามอนุสัญญาวาดวยการแจงเหตุ              

ทางนิวเคลียรโดยเร็วและอนุสัญญาวาดวยการใหความชวยเหลือในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียรหรือเหตุ

ฉุกเฉินทางรังสี  

2) รวมมือระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของในการแลกเปลี่ยนขอมูลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร

และรังสี (๑) การเฝาระวังอัตราปริมาณรังสีแกมมาในอากาศเพ่ือการเฝาระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี

ที่อาจมีผลกระทบทางรังสีสงผานระหวางประเทศ (๒) ขอมูลการประเมินผลกระทบทางรังสีตอประชาชนและ

สิ่งแวดลอม และ (๓) ขอมูลที่เก่ียวของกับการตรวจจับและตอบโตเมื่อเกิดเหตุความมั่นคงปลอดภัยทาง

นิวเคลียรระหวางประเทศ 

3) รวมมือระหวางประเทศในการดําเนินการใหเปนไปตามสนธิสัญญา และขอตกลงระหวาง

ประเทศ ที่เก่ียวของกับการจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และการตรวจจับและตอบโตเหตุความ

มั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร 

ตัวชี้วัด 

 รอยละความสําเร็จในการดําเนินการตามพันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ ๔ การฟนฟู (Recovery) 

หลักการ 

การฟนฟูเปนการดําเนินการภายหลังจากที่เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และเหตุความมั่นคง

ปลอดภัยทางนิวเคลียรไดผานพนไปแลวเพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภคการดํารงชีวิต และสภาวะวิถี   

ความเปนอยูของชุมชนที่ประสบภัยใหกลับสูสภาวะปกติหรือพัฒนาใหดียิ่งข้ึนกวาเดิมตามความจําเปน       

ดวยการนําเอาปจจัยตางๆ ในการลดผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีเขามาชวยในการฟนฟู 

โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาใหดีกวาเดิมและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer) ซึ่งหมาย

รวมถึงการซอมสราง (Reconstruction) และการฟนสภาพ (Rehabilitation) โดยมีหลักการสําคัญของการ

ฟนฟู ไดแก 

การชวยเหลือผูประสบภัยใหสามารถชวยเหลือตนเองได เพ่ือใหการดํารงชีวิตกลับเขาสูภาวะปกติ

โดยไมจําเปนตองพ่ึงพิงความชวยเหลือจากภายนอกแตเพียงอยางเดียว 

ผูประสบภัยตองมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ เพ่ือใหเกิดกระบวนการยอมรับและมีสวนรวม

ในขั้นตอนตางๆ 

การพิจารณาความเสี่ยงตอภัยในการฟนคืนสภาพและการสรางใหมเสมอ เพ่ือไมใหงบประมาณตองสูญเสีย

ไปโดยเปลาประโยชนจากการเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสคีรั้งตอไป 

กลยุทธที่ ๔.๑ พัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการดานการฟนฟู 

แนวปฏิบัต ิ
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๑) พัฒนาระบบการประเมินความตองการหลังเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 

๒) พัฒนาการเยียวยาและติดตามผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและผูไดรับผลกระทบจากรังสี 

๓) พัฒนาการจัดการการปนเปอนทางรังสีในสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัด 

๑) รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการดานการฟนฟู 

กลยุทธที่ ๔.๒ การฟนฟู เยียวยา และติดตามผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและผูไดรับผลกระทบจากรังส ี

แนวปฏิบัต ิ

๑) สํารวจความเสียหายในเรื่องของการเปรอะเปอนทางรังสีในพื้นที่เกิดเหตุ และสถานที่บริเวณ

ใกลเคียงเพ่ือจัดใหมีการชําระลางการเปรอะเปอนทางรังสีที่เปนบริเวณกวางตอไป เพ่ือใหอยูในระดับรังสี      

ที่ยอมรับไดตามมาตรฐานสากลกําหนด 

๒) อุปกรณและเครื่องมือที่ ใชในการโตตอบเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีที่มีโอกาส      

เปรอะเปอนทางรังสี ควรมีการจัดการเพื่อการชําระลางการเปรอะเปอนทางรังสีที่ถูกตองเหมาะสม หากไม

สามารถชําระลางไดใหดําเนินการจัดการเปนกากกัมมันตรังสีตอไป 

๓) ตรวจสอบการปนเปอนวัสดุกัมมันตรังสีที่เกิดจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี ในน้ํา อาหาร นม 

เพ่ือกําหนดมาตรการที่จําเปนตอไปสําหรับประชาชน และผูปฏิบัติงานโตตอบเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี เพ่ือ

ไมใหเกินขีดจํากัดความปลอดภัยทางรังสีตามมาตรฐานสากลกําหนด 

๔) จัดการประสานงานกับหนวยงานแพทยฉุกเฉิน และสาธารณสุข ในการรักษาผูที่ไดรับบาดเจ็บทาง

รังส ีเพ่ือใหการรักษาเปนไปไดอยางถูกตองเหมาะสม และมีการเก็บขอมูลของประชาชนและผูที่ไดรับบาดเจ็บจากเหตุ

ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี เพ่ือการติดตามและประเมินผลที่ประชาชน ผูท่ีไดรับบาดเจ็บ และผูปฏิบัติงานโตตอบ

เหตุฉุกเฉินทางรังสีไดรับจากรังสี (ประเมินการไดรับรังสีท่ีทําใหเกิดผลไมชัดเจน หรือ Stochastic Effect) 

๕) ประสานงานหนวยงานองคกรเอกชน ในการสนับสนุนเรื่องการประกอบอาหารเลี้ยงผูอพยพจาก

เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี การสงเคราะหผูประสบภัย โดยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไป          

ซึ่งประกอบดวย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิราช

ประชานุเคราะหในพระบรมราชูปถัมภ หนวยงาน องคกรเอกชนอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังส ี

๖) หนวยงานที่เก่ียวของกับการประชาสัมพันธเหตุการณ จะมีการประชาสัมพันธเพ่ือแกไข

เหตุการณ และแจงใหประชาชนทราบถึงความชวยเหลือตอผูประสบภัย 

7) ใหความชวยเหลือผูประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ     

เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ 

ตัวชี้วัด 

๑) รอยละความสําเร็จในการฟนฟู เยียวยา และติดตามผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและผูไดรับผลกระทบจากรังส 
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บทที่ ๔ 

การขับเคลื่อนแผนแมบทไปสูการปฏิบัต ิ

 

การที่จะดําเนินการนําแผนแมบทในการเฝาระวัง เตรียมความพรอม ระงับ และฟนฟูเหตุฉุกเฉินทาง

นิวเคลียรและรังสี พ.ศ. 2561 – 2565 ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสามารถบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 

จําเปนตองมีกลไกลในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการผลักดันแนวทาง และมาตรการตางๆ ไปสูการ

ปฏิบัติ นอกจากนั้นเพ่ือใหแผนแมบทนี้มีความยืดหยุนในการทํางานเนื่องจากตองประสานความรวมมือและ

บูรณการรวมกับหนวยงานตางๆ เปนจํานวนมาก จําเปนตองมีกลไกการติดตามประเมินผลความสําเร็จที่ชัดเจนดวย 

๔.1 กลไกการขับเคลื่อนแผนและแปลงแผนไปสูการปฏิบัต ิ

 กลไกในการขับเคลื่อนแผนแมบทในการเฝาระวัง เตรียมความพรอม ระงับ และฟนฟูเหตุฉุกเฉินทาง

นิวเคลียรและรังสี พ.ศ. 2561 - 2565  มีการบริหารจัดการแบงตามความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน 

โดยมีคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ เปนกลไกสําคัญในการกําหนดนโยบาย และแผนในภาพรวม 

และสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เปนหนวยงานกลางในการประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของประเทศ   

โดยอาศัยความรวมมือของหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรเอกชน และประชาชน ในระดับสวนกลาง และ

ในระดับภูมิภาค เพ่ือใหเกิดการบริหารที่ครอบคลุมจากนโยบายไปสูการปฏิบัติ กลไกในการขับเคลื่อน         

จะแบงออกเปน 3 ระดับ ทั้งในระดับนโยบาย ระดับผลักดันแผน และระดับปฏิบัต ิดังรูปที่ ๕ 

ระดับนโยบาย คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ ภายใตพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร

เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากบุคคลซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณที่เก่ียวของกับนิวเคลียรและรังสี 

ในสาขาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร แพทยศาสตร เกษตรศาสตร หรือนิติศาสตร จํานวนไมเกินหกคนเปน

กรรมการ และเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติเปนกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหนาที่ในการเสนอแนะ

นโยบายและมาตรการตอคณะรัฐมนตรีในเรื่องการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียร การกํากับดูแลทางนิวเคลียร

และรังสี กําหนดมาตรฐานตางๆ อันพึงใชโดยเฉพาะเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร สงเสริมและเผยแพรความรู

เก่ียวกับความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร กําหนดแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีซึ่งเปนแผนสนับสนุน

และอยูภายใตแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ระดับผลักดันแผนและระดับปฏิบัติ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ จะทําหนาที่เสนอแนะนโยบายและ

แนวทางการดําเนินงานตอคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติโดยดําเนินการกําหนดนโยบายและแนวทาง      

การดําเนินงาน รวมถึงการติดตามและประเมินผลเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรมโดย
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คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติไดดําเนินการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฝาระวัง เตรียมความพรอม 

และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีเพ่ือดําเนินการและบูรณาการกับหนวยงานที่เก่ียวของใหสามารถ

ดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และมอบหมายใหหนวยงานปฏิบัติดําเนินการตอไปโดยมีสํานักงานปรมาณู    

เพ่ือสันติเปนผูขับเคลื่อนหลักในการดําเนินงานและเชื่อมโยงการดําเนินงานไปสูระดับพ้ืนที่และสถาน

ประกอบการ 

 

รูปท่ี 6 กลไกการขับเคลื่อนแผนและแปลงแผนไปสูการปฏิบัต ิ

๔.2 แนวทางการขับเคลื่อนแผนแมบท 

แผนแมบทในการเฝาระวัง เตรียมความพรอม ระงับ และฟนฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี    

พ.ศ. 2561 - 2565  ไดกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค เปาหมาย 

และสามารถบรรลุวิสัยทัศนได จําเปนที่จะตองมีการดําเนินงานเชิงบูรณาการรวมกันของทุกภาคสวน           

ตั้งแตระดับชาติ ระดับกระทรวง/ทบวง/กรม ระดับภูมิภาค/กลุมจังหวัด/จังหวัด และระดับทองถ่ิน โดยมี

แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการจัดการดานฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี ไปสูการปฏิบัติ ดังนี ้

1) สนับสนุนใหการเฝาระวัง เตรียมความพรอม ระงับ และฟนฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีเปน

นโยบายสําคัญของชาติ 

2) สรางความเขาใจและถายทอดยุทธศาสตรแผนแมบทในการเฝาระวัง เตรียมความพรอม ระงับ 

และฟนฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี พ.ศ. 2561 - 2565  สูทุกระดับ 

3) บูรณาการประสานงานการปฏิบัติในการเฝาระวัง เตรียมความพรอม ระงับ และฟนฟูเหตุฉุกเฉินทาง

นิวเคลียรและรังสีกับแผนอื่น  ๆที่เก่ียวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใตยุทธศาสตรที่มีความเชื่อมโยงกัน 

4) จัดทําแผนปฏิบัติการ แผนงาน และโครงการลักษณะบูรณาการ และการกําหนดบทบาท         

ของหนวยงานและภาคีเครือขายทุกระดับ 

5) จัดสรรทรัพยากรและงบประมาณที่จําเปนตอการดําเนินการ 

6) จัดตั้งกลไกในการขับเคลื่อนแผน โดยกําหนดตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินผล 
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7) ติดตาม ประเมินผล ทบทวนแนวทางเพ่ือแกไขปญหาอุปสรรค โดยการมีสวนรวมของหนวยงาน

ตาง ๆ ทั้งสวนกลางและระดับพื้นที่และรายงานผลอยางสม่ําเสมอ 

8) วิจัยและพัฒนาการจัดการผลกระทบจากสาธารณภัยของประเทศภายใตแผนแมบทในการ       

เฝาระวัง เตรียมความพรอม ระงับ และฟนฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ือใชใน

การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของใหมีมาตรฐานและดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๔.3 การติดตามและประเมินผล 

 การดําเนินงานภายใตแผนแมบทในการเฝาระวัง เตรียมความพรอม ระงับ และฟนฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร

และรังสี จะสามารถบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไวไดนั้น จะตองมีการติดตามความกาวหนาอยางตอเนื่อง และ

ประเมินผลใหสอดคลองกับแผนงานหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยมีระยะเวลา กลไก และขั้นตอน ดังนี้ 

 ๔.3.1 ระยะเวลาการติดตามประเมินผล แบงออกเปน 2 ระยะ คือ 

 ระยะที่ 1 ในระยะ 2 ป ภายหลังจากการประกาศใชแผนแมบทในการเฝาระวัง เตรียมความ

พรอม ระงับ และฟนฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี เพื่อลดผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและ

รังสีโดยสรุปรายงานผลความกาวหนา และวิเคราะหประเมินผลสัมฤทธิ์กับเปาหมายหลักของแผน เพ่ือนํามาใช

ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนงาน แนวทางการดําเนินงาน หรือกระบวนการดําเนินงานใหสอดคลองกับ

บริบทสถานการณตางๆ และนํามาใชในการกําหนดกลยุทธในการขับเคลื่อนแผนใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค

หลักโดยมีตัวช้ีวัดความสําเร็จที่สามารถวัดไดอยางเปนรูปธรรม 

 ระยะที่ 2 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน โดยประเมินผลความสําเร็จกับวัตถุประสงคของแผน 

รวบรวมปญหา อุปสรรคจากการดําเนินงานตามแผน หรือจากการวิเคราะหแลวพบวา ยุทธศาสตรการจัดการ

ดานฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีไมสามารถรองรับกับสถานการณท่ีเปลี่ยนไป หรือมีนวัตกรรมท่ีทันสมัยและ

เหมาะสมมากขึ้น เพื่อมาใชในการทบทวนปรับปรุงยุทธศาสตรการจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี

ตอไปในอนาคต เพื่อใหประเทศไทยมีความพรอมในการเผชิญกับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีตั้งแตใน

ภาวะปกติ ตลอดจนใหมีการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพและทันทวงทีในทุกสถานการณที่เกิดเหตุ

ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี  

 ๔.3.2 กลไกการติดตามประเมินผล มีดังนี ้

 1) จัดตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล โดยองคประกอบของกรรมการ ประกอบดวยผูแทน

จากหนวยงานที่เก่ียวของ มีหนาที่กําหนดกรอบแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล และเสนอแนะ

แนวทางแกไขปญหา 

 2) จัดตั้งคณะทํางาน เพ่ือรวบรวมขอมูลที่ใชในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และจัดทํา

รายงานความกาวหนาเปนประจําทุก 6 เดือน เสนอตอคณะกรรมการติดตามประเมินผลพิจารณาผลการ

ดําเนินงาน และเสนอใหหัวหนาสวนราชการที่เก่ียวของรับทราบดวย และหากมีกรณีที่ไมสามารถดําเนินการ

ตามแผนได ควรมีการหารือกันระหวางหนวยงานที่เก่ียวของในการหาสาเหตุและแกไขปญหา เพื่อใหสามารถ

บรรลุผลตามวัตถุประสงคของแผนได 
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 3) จัดทําคูมือรายละเอียดตัวชี้วัด เพ่ือใชในการติดตามประเมินผล  

 ๔.3.3 ขั้นตอนการติดตามประเมินผล ประกอบดวย 

 ข้ันตอนที่ 1 วางแผนการติดตามดําเนินการ ศึกษารายละเอียดของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

กําหนดกรอบการดําเนินงานและระยะเวลาการดําเนินงาน จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือติดตามประเมินผล 

 ข้ันตอนท่ี 2 ออกแบบแนวทางการติดตามประเมินผล ดําเนินการคัดเลือกแนวทางการติดตาม

ประเมินผล ออกแบบฟอรมและเครื่องมือที่ใชในการติดตามรายงานผล และทดลองใช 

 ข้ันตอนที่ 3 รวบรวมและจัดการขอมูล 

 ข้ันตอนที่ 4 วิเคราะหและแปรผลขอมูลเพ่ือจัดทําผลสรุปและขอเสนอแนะ 

 ข้ันตอนที่ 5 จัดทําและนําเสนอรายงานการติดตามประเมินผล 

๔.4 แผนท่ีนําทางการแปลงแผนสูการปฏิบัต ิ

ระยะสั้น (1 ป) 

1) โครงการการพัฒนาระบบชวยตัดใจเพ่ือการเฝาระวัง เตรียมความพรอม ระงับ และฟนฟูเหตุ

ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี (พ.ศ. 2561) 

ระยะกลาง (2-3 ป) 

1) โครงการ Enhancing Capability for Nuclear and Radiological Emergency Preparedness and 

Response, THA9018 ภายใตความรวมมือระหวางประเทศไทยกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศใน

ระยะแรกป พ.ศ. 2561 – 2562 (ค.ศ 2018 – 2019) 

2) โครงการ Enhancing Emergency Preparedness and Response in ASEAN: Technical Support 

for Decision Making Project Ref: REG 3.01/16  ภายใตความรวมมือระหวางอาเซียนกับสหภาพยุโรปใน

ระยะแรกป พ.ศ. 2561 – 2562 (ค.ศ 2018 – 2019) 

3) โ ค ร ง ก า ร  Technical Cooperation Project RAS/9 / 0 7 7 :  Supporting Regional Nuclear 

Emergency Preparedness and Response in the Member States of ASEAN Region ภายใตความรวมมือ

ระหวางอาเซียนกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ ในระยะแรกป พ.ศ. 2559 – 2562 (ค.ศ. 2016 - 

2019) 

ระยะยาว (4- 5 ป) 

1) โครงการประเมินผลกระทบทางรังสีในระยะแรกเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียรและรังสี (พ.ศ. 

2562 - 2565) 

2) โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีของประเทศ (พ.ศ. 2562 - 

2567) 

3) โครงการเฝาระวังภัยและเตรียมความพรอมฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี (แผนระยะยาว 20 ป :

พ.ศ. 2560 – 258๐)
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ภาคผนวก ก. 

ชนิดของเหตฉุุกเฉินทางนิวเคลียรและรังส ี

ประเทศไทย มีการใชวัสดุนิวเคลียรและวัสดุกัมมันตรังสีกันเปนจํานวนมาก ทั้งการใชประโยชนทาง

การแพทย อุตสาหกรรม การศึกษาวิจัย การเกษตร และอื่น ๆ แตในขณะเดียวกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก

การทํางานที่ผิดพลาดจนกอใหเกิดเปนอุบัติเหตุทางรังสีท้ังในสถานประกอบการ หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการ

ขนสงวัสดุกัมมันตรังสี จนสงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของผูปฏิบัติงาน สถานประกอบการและประชาชน

ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ แมวาจะมีมาตรการควบคุมความปลอดภัยทางรังสีท่ีดีแลวก็ตาม แตเราไมสามารถคาดการณ

หรือบอกไดวาอุบัติเหตุทางรังสีจะเกิดขึ้นเมื่อใด นอกจากนี้ยังมีเหตุผิดปกติอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นไดดวย เชน 

การปนเปอนกัมมันตภาพรังสีในเศษโลหะ ตามโรงงานแปรรูปเศษโลหะ ถาผานกระบวนการผลิตเรียบรอยแลว

จะเกิดผลกระทบตอการปนเปอนผลิตภัณฑที่ผานการแปรรูปจนมีปริมาณกัมมันตภาพสูงผิดปกติและทําใหเกิด

อันตรายตอผูใชงานได และในภาวะปจจุบันภัยคุกคามที่เก่ียวกับเรื่องความมั่นคงของประเทศ และการเกิด

อุบัติเหตุทางนิวเคลียรและรังสีมีแนวโนมเกิดข้ึนมาก รวมถึงผลกระทบจากประเทศเพ่ือนบาน เชน การกอการ

รายโดยใชวัสดุนิวเคลียรและรังสี การลักลอบนําเอาวัสดกัุมมันตรังสีเขามาในราชอาณาจักรหรือการวางแผนใน

การมีโรงไฟฟานิวเคลียรในอนาคตของประเทศใกลเคียง หรือการฝาฝนพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือ

สันติ พ.ศ. 2559  ดังนั้นจากเหตุผลดังที่กลาวมา จึงจําเปนตองการมีการเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับเหตุ

ผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉินทางรังสีท่ีอาจเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งเปนหนวยงานหลักของภาครัฐที่มีพันธกิจบริหารจัดการดานนิวเคลียรและรังสี

จะตองมีการจัดวางยุทธศาสตร จัดทําแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี  ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ และ

สอดคลองกับการประเมินสถานการณสาธารณภัยทางนิวเคลียรและรังสี ความจําเปนในการจัดเตรียม

ทรัพยากรและมาตรการการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานนิวเคลียรและรังสี  

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ ( International Atomic Energy Agency: IAEA)         

ไดเสนอแนะใหมีการจําแนกประเภท ลักษณะ และชนิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี เพื่อความสะดวกใน

การวางแผนระงับและฟนฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีที่อาจจะเกิดขึ้น ดังตอไปนี ้

การประเมินชนิดของเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี (Emergency Preparedness Categories, EPC) 

เพื่อกําหนดแนวทางในการเฝาระวัง เตรียมความพรอม ระงับ และฟนฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีตาม 

General Safety Requirements Part 7: Preparedness and Response for a Nuclear or 

Radiological Emergency ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ 

ประเทศไทย มีโอกาสเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีตามลักษณะของการปฏิบัติงานและการ

ดําเนินกิจกรรมทางนิวเคลียรและรังสี จํานวน 4  ชนิด จากทั้งหมด 5 ชนิด  โดยประเทศไทยไมมีความเสี่ยงที่

จะเกิดภาวะฉุกเฉินแบบ EPC I ที่เกิดจากการเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรแบบผลิตกระแสไฟฟาที่มีกําลังมากกวา 

๑๐๐ MW  สําหรับ 4 ชนิด ที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทย ไดแก 
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1) แบบ EPC II คือ เหตฉุุกเฉินที่อาจเกิดจากเรือรบหรือเรือดําน้ําที่ขับเคลื่อนโดยใชพลังงานนิวเคลียร 

เปนลักษณะเตาปฏิกรณที่สามารถเคลื่อนที่ได ซึ่งในขั้นแรกของผลของการประเมินของประเทศไทยนั้นไมมี

ความเสี่ยงนี้ เนื่องจากประเทศไทยไมมีเรือที่ใชพลังงานนิวเคลียรในการขับเคลื่อน แตมีกรณีการซอมรบรวมกับ

ประเทศอื่นท่ีมีเรือใชพลังงานนิวเคลียรในการขับเคลื่อนเรือ เดินทางเขามาในนานน้ําของประเทศไทย จึง

จําเปนตองมีการตีความวาประเทศไทยมีความเสี่ยงดานนี้ ทั้งนี้ EPC II ยังรวมถึงการเดินเครื่องปฏิกรณ

นิวเคลียรแบบผลิตกระแสไฟฟาที่มีกําลังที่มากกวา 2 MW แตนอยกวาหรือเทากับ 100 MW (2 MW < กําลัง

ผลิตกระแสไฟฟา ≤ 100 MW) 

2) แบบ EPC III คือ เหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดจากการเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรแบบวิจัยของสถาบัน

เทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) ที่มีกําลังสูงสุด 2 MW และการใชงานวัสดุกัมมันตรังสีประจํา

อยูในสถานประกอบการท่ีไมมีการเคลื่อนยาย  

3) แบบ EPC IV คือ เหตุฉุกเฉินท่ีอาจเกิดจาก (๑) การเคลื่อนยายและขนสงวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุ

กัมมันตรังสีเชน การเคลื่อนยายจากสนามบินสูสถานประกอบการ ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุทางรถยนตระหวาง

ขนสง (๒) การดําเนินการใดๆ กับวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุกัมมันตรังสี เชน ถูกปลอยทิ้ง สูญหาย ถูกโจรกรรม 

หรือลักลอบขนถายและ (3) การตกสู พ้ืนโลกของดาวเทียมที่มีวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุกัมมันตรังสีเปน

องคประกอบ 

4) แบบ EPC V คือ เหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุจากโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรของประเทศ

ใกลเคียง ซึ่งประเทศไทยอาจไดรับผลกระทบทางรังสีอยางมีนัยสําคัญเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากโรงไฟฟาพลังงาน

นิวเคลียรของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีแบบ EPC II 

ความเสี่ยงของภัยคุกคามทางนิวเคลียรและรังสีประเภทนี้ คือการแพรกระจายวัสดุกัมมันตรังสีจาก

ผลผลิตฟชชั่นออกสูบรรยากาศ ความเสี่ยงของการบาดเจ็บจากรังสีสามารถลดลงไดเพียงการใชการปฏิบัติเพื่อ

การปองกัน (Protective action เชน การกั้นพ้ืนท่ี และการอพยพ) เหตุฉุกเฉินภายในบริเวณที่มีการ

เตรียมพรอมไวลวงหนาแลว (precautionary action zone, PAZ) กอนหรือทันทีที่มีการแพรกระจายวัสดุ

กัมมันตรังสีออกสูบรรยากาศ ดังนั้นเหตุฉุกเฉินชนิดนี้ตองประกาศใหประชาชนงดการดื่มน้ําและรับประทาน

อาหารจากพื้นที่ที่อาจมีการปนเปอนทันที และตองมีการตรวจวัดรังสีเพื่อประเมินวาตองมีปฏิบัติการเรงดวน

ภายในบริเวณที่มีการวางแผนปองกันเรงดวน (urgent protective action planning zone, UPZ) อยางไร

หรือไม เพื่อลดปริมาณรังสีที่ประชาชนจะไดรับ (บางครั้งอาจมีการแพรกระจายวัสดุกัมมันตรังสีขามประเทศ

ได) เมื่อแกนปฏิกรณนิวเคลียรของเรือหรือสถานประกอบการทางนิวเคลียรเกิดสภาวะวิกฤติ จะมอัีนตรายเกิด

จากการแผรังสีแกมมาและนิวตรอนเปนหลักแตไมมีการแพรกระจายวัสดุกัมมันตรังสีอยางเดนชัด การตรวจวัด

รังสีเพ่ือประเมินการปฏิบัติการเรงดวนภายใน UPZ จึงมีความจําเปนเพ่ือชวยใหมีการตัดสินใจดําเนินการระงับ

เหตุ เพราะการแพรกระจายวัสดุกัมมันตรังสีหรือการเปรอะเปอนทางรังสีมีรูปแบบที่ซับซอนตรวจสอบไดยาก 

อยางไรก็ตามจากเหตุการณในอดีตที่ผานมา พบวาสามารถตรวจพบระดับรังสีอยูในเกณฑปลอดภัยและมีการ
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จัดการเหตุฉุกเฉินไดกอนที่จะมีการแพรกระจายวัสดุกัมมันตรังสไีดทันเวลา เหตุฉุกเฉินประเภทนี้ สวนใหญจะ

ทําใหมีปริมาณรังสีสูงมากภายในบริเวณสถานประกอบทางนิวเคลียร (เชน มากกวา 10 เกรยตอชั่วโมง) มี

ความเสี่ยงของการเปรอะ/ปนเปอนวัสดุกัมมันตรังสีที่ใหรังสีบีตา (รังสบีีตาเมื่อเปรอะเปอน/ปนเปอนจะมีความ

เปนอันตรายมากกวาวัสดุกัมมันตรังสีที่ใหรังสีแกมมา) และยังมีความเสี่ยงจากสถานการณอันตรายดานอ่ืน ๆ 

เชน แรงระเบิดจากไอน้ํา ซึ่งจําเปนตองมีปฏิบัติการระงับและบรรเทาผลกระทบโดยผูปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉินของสถานประกอบการ หากไมกระทําตามแนวปฏิบัตขิองนานาชาติอาจมีผลกระทบรุนแรงระยะยาวตอ

เศรษฐกิจ สังคม และความวิตกกังวลของประชาชน  

เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีแบบ EPC III 

ลักษณะของเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีแบบ EPC III ไมจําเปนตองมีการดําเนินการดานการ

ปองกันอันตรายจากรังสีแกประชาชนภายนอก (ไมเปนสาธารณภัย) อยางไรก็ตามอาจมีความเสี่ยงจากการ

เปรอะ/ปนเปอนวัสดุกัมมันตรังสีบนตัวผูปฏิบัติงานออกไปสูภายนอก และอาจเกิดความกังวลจากผูปฏิบัติงาน

สวนนอกสถานประกอบการ ประชาชนท่ีอาศัยโดยรอบเกิดความวิตกกังวลอันอาจทําใหระบบสังคมและ

เศรษฐกิจเกิดการชงักงั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งหากประชาชนโดยรอบไมทราบมากอนวาเหตุฉุกเฉินชนิดนี้จะไม

กอใหเกิดการแพรกระจายวัสดุกัมมันตรังส ี(ทางอากาศ) ออกไปสูภายนอกสถานประกอบการ อาจมีผลเพียงมี

การแผรังสีสูงภายในสถานประกอบการเอง อยางไรก็ตามสถานประกอบการควรจัดทําแผนปฏิบัติการระงับ

เหตุฉุกเฉินที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่อาจมีระดับรังสีสูง มีการเปรอะเปอน/ปนเปอนวัสดกัุมมันตรังสีซึ่ง

ใหรังสีบีตา หรือสถานการณอันตรายดานอ่ืนๆ ซึ่งผูปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตองดําเนินการระงับและ

บรรเทาผลกระทบ ดังนั้นเจาหนาที่ของสถานที่นั้นจึงตองไดรับการฝกอบรม ฝกซอม และจัดหาอุปกรณ

ตรวจวัดทางรังสีและอุปกรณปองกันอันตรายจากรังสทีี่เหมาะสม 

เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีแบบ EPC IV 

ลักษณะของเหตุฉุกเฉินทางรังสีแบบ EPC IV อาจเกิดข้ึนไดทุกที่ทุกเวลา เกี่ยวของกับการเคลื่อนยาย

หรือขนสงวัสดุกัมมันตรังสี การสูญหายหรือโจรกรรม การกอการราย และการตกสูพ้ืนโลกของดาวเทียมที่มี

วัสดุกัมมันตรังสีเปนองคประกอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

(ก) การตรวจพบอาการของการไดรับปริมาณรังสีสูง 

 เหตุฉุกเฉินชนิดนี้มักมีผูไดรับปริมาณรังสีสูง แพทยมักเปนเจาหนาที่กลุมแรกที่พบเหตุฉุกเฉิน

ชนิดนี้จากการตรวจพบผูไดรับรังสี แตเนื่องจากแพทยประจําทองถิ่นมักไมมีประสบการณในการวินิจฉัยอาการ

ดังกลาว การคนพบเหตฉุุกเฉินอาจใชเวลานานจนกระทั่งผูปวยมาพบแพทยหลายครั้ง หรือมีจํานวนผูปวยดวย

อาการเดียวกันในหวงเวลาและบริเวณพ้ืนที่เดียวกันเปนจํานวนมาก ดังนั้นหากแพทยคนแรกที่ผูปวยมาพบ 

สามารถวินิจฉัยอาการและนําไปสูการคนพบเหตุฉุกเฉินไดเร็ว ก็จะมีการแจงเหตุตอผูรับผิดชอบและนําไปสู

การระงับเหตุและการปองกันการไดรับรังสีไดอยางทันทวงที 
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(ข) วัสดุกัมมันตรังสีสูญหายหรือถูกโจรกรรม 

 มีวัสดุกัมมันตรังสีที่สูญหายหรือถูกขโมยเปนจํานวนมากในแตละป ซึ่งทําใหเกิดการบาดเจ็บ

สูญเสียของผูที่ไมตระหนักถึงความเปนอันตรายของวัสดุกัมมันตรังสีเหลานั้น จึงควรมีการแจงใหประชาชน

ทราบถึงวัสดุกัมมันตรังสีที่สูญหายหรือถูกขโมย รวมทั้งความเปนอันตรายของวัสดุกัมมันตรังสีนั้น เพ่ือให

สามารถติดตามกลับคืนมาโดยเร็ว และเปนการปองกันการบาดเจ็บและสูญเสียได 

(ค) วัสดุกัมมันตรังสีชนิดท่ีมีอันตรายสูงและมีการใชงานแบบเคลื่อนท่ี 

 วัสดุกัมมันตรังสีชนิดนี้คือเครื่องถายภาพดวยรังสี (Industrial Radiography) เหตุฉุกเฉิน

เนื่องจากวัสดุกัมมันตรังสีชนิดนี้ ผูปฏิบัติงานของสถานประกอบการทางรังสีสามารถจัดการได หรืออาจมีการ

ขอความชวยเหลือจากผูชํานาญการ อยางไรก็ตาม อาจเปนเหตุใหตัวผูปฏิบัติงานหรือผูปฏิบัติงานอ่ืน หรือ

ประชาชนไดรับปริมาณรังสีสูง เนื่องจากการดําเนินการที่ไมถูกตองเหมาะสม 

(ง) ประชาชนไดรับปริมาณรังสีสูง หรือมีการเปรอะเปอนทางรังส ี

 เหตุฉุกเฉินชนิดนี้เก่ียวของกับการเปรอะเปอนทางรังสีในบริเวณหนึ่งเปนเวลานานกอนที่จะตรวจ

พบ ทําใหประชาชนเปนจํานวนมากไดรับปริมาณรังสีสูงและมีการเปรอะเปอนทางรังสี สาเหตุสวนใหญเกิดจาก

การที่วัสดุกัมมันตรังสีสูญหายหรือถูกขโมย แลวมีการนําไปตัดปลอกหุมวัสดุกัมมันตรังสีออก ทําใหวัสดุ

กัมมันตรังสีแพรกระจายออกไปเปนบริเวณกวาง เชน เหตุฉุกเฉินที่กิอานา ซึ่งเปนผลใหมีผูเสียชีวติจํานวนมาก 

และตองเก็บกากกัมมันตรังสีซึ่งเปนดินที่เปรอะเปอนวัสดุกัมมันตรังสีเปนจํานวนมากถึง 370 คันรถบรรทุก 

และเหตุฉุกเฉินที่เกิดจากวัสดุกัมมันตรังสีถูกขายเปนเศษโลหะ แลวนําไปหลอมใหม ทําใหวัสดุกัมมันตรังสี

แพรกระจายหรือปะปนไปกับโลหะที่นําไปใชประกอบเปนผลิตภัณฑใหม เชน เฟอรนิเจอร สายนาฬิกา เปนตน 

ซึ่งกวาจะมีการตรวจพบอาจทําใหประชาชนไดรับปริมาณรังสีไปแลวเปนจํานวนมาก 

(จ) ยานพาหนะบรรทุกอาวุธนิวเคลียร 

  เหตุฉุกเฉินจากยานพาหนะ (รถ เรือ หรือเครื่องบิน) ที่บรรทุกอาวุธนิวเคลียรแลวประสบอุบัติเหตุ มีการ

ระเบดิ หรือไฟไหม ทําใหวัสดุนิวเคลียรและวัสดุกัมมันตรังสีฟุงกระจายออกมา ความเสี่ยงเปนอันตรายเบื้องตน

มาจากการสูดหายใจวัสดุที่เปนพิษสูง เชน พลูโตเนียม ยูเรเนียม หรือเบอริลเลียม ซึ่งวัสดุที่เปนพิษสูงเหลานี้ไม

สามารถใชเครื่องมือตรวจวัดแบบทั่วไปตรวจวัดเพื่อระบุระดับความเปนอันตรายของการเปรอะเปอนได จําเปนตอง

อาศัยกลุมผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานและเครื่องมือขั้นสูงเทานั้น ผูปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่เขาไประงับเหตุ

เบื้องตนจึงควรไดรับการเตือนภัยอันตรายดังกลาว ปฏิบัติตามคําแนะนํา และรอจนกวาผูมีประสบการณมาถึง 

(ฉ) ดาวเทียมที่มีวัสดุกัมมันตรังสีเปนสวนประกอบ ตกลงมาสูโลก 

ดาวเทียมเปนจํานวนมากมีวัสดุกัมมันตรังสีเปนสวนประกอบ เมื่อตกลงมาสูบรรยากาศของโลก ซึ่งรัฐท่ีเปน

เจาของมักจะตองใหขอมูลประเมินสถานการณเก่ียวกับเวลาและสถานท่ีที่ดาวเทียมจะตกผานทางสหประชาชาติ         

แมการประเมินสถานการณจะไมถูกตองนัก แตวัสดุกัมมันตรังสีซึ่งมีขนาดเล็กกวาหนึ่งลูกบาศกเมตร เมื่อแตกละเอียด

เปนผง อาจมีผลกระทบเปนวงกวางถึง 100,000 ตารางกิโลเมตร ดังนั้นจึงเปนไปไดยากที่จะเตรียมการปองกัน อยางไร

ก็ตามเหตุฉุกเฉินชนิดนี้มีความเสี่ยงนอยมาก มักพบวาเศษดินทรายที่มีปนเปอนรังสี แตยังไมพบการปนเปอนที่มี
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กัมมันตภาพรังสีสูงในอาหารและน้ํา อยางไรก็ตามเหตุฉุกเฉินชนิดนี้สามารถเกิดข้ึนกับทุกประเทศแมกับประเทศที่ไมมีการใช

งานวัสดุกัมมันตรังสีก็ตาม 

เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีแบบ EPC V 

 ปจจุบันประเทศไทยยังมีความเสี่ยงนอยที่จะไดรับผลกระทบทางรังสีจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียรใน

สถานประกอบการทางนิวเคลียร ดังอดีตที่ประเทศไทยไดรับผลกระทบทางรังสีเพียงเล็กนอยจากอุบัติเหตุ

โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรเชอรโนบิล และโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรฟูกูชิมา ไดอิชิ เนื่องจากทั้งสองแหงมี

ระยะไกลจากประเทศไทยมาก แตในอนาคตอันใกลจะมีโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรสรางขึ้นในระยะใกลกับ

ประเทศไทย คือ ประเทศบังกลาเทศ (อยูระหวางการกอสราง) และประเทศเวียดนาม (อยูระหวางเตรียมการ

กอสราง) ดังนั้นประเทศไทยจึงจําเปนตองมีการเตรียมการที่สําคัญในการรับมือหากเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร

แบบ EPC V นี้ ซึ่งผลกระทบทางรังสีที่สําคัญคือการแพรกระจายของวัสดุกัมมันตรังสีในอากาศ และอาจมี

ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนจํานวนมากที่อยูในเสนทางการแพรกระจาย จึงจําเปนตองมีการปฏิบัติการ

เรงดวน (urgent protective action) เพ่ือลดความเสี่ยงของประชาชนที่จะไดรับผลกระทบทางรังสี เชน การ

อพยพประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงกอนการแพรกระจายหรือภายหลังการแพรกระจายเพียงระยะเวลาสั้น ซึ่งตอง

อาศัยการประสานงานระหวางประเทศไทยและสองประเทศดังกลาวในเรื่องของการเตือนภัยเมื่อมีความเสี่ยงที่

จะเกิดการแพรกระจายของวัสดุกัมมันตรังส ีเม่ือเกิดอุบัติเหตุ สิ่งที่ตองดําเนินการตอมาคือการลงทะเบียน

ประชาชนที่ไดรับผลกระทบและการติดตามทางการแพทย และอาจตามมาดวยการยายถ่ินฐานของประชาชน

บางสวนหากพ้ืนที่ที่เคยอาศัยอยูนั้นมีการปนเปอนทางรังสีมากเกินเกณฑกําหนด  
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ภาคผนวก ข.  
คณะอนุกรรมการเฝาระวัง เตรียมความพรอม และระงับเหต ุ

ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังส ี
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