
สรุปความก้าวหน้าในการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภาคเกษตร อาหาร และโภชนาการ 

1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือทบทวนและจัดท ำแผนงำน/โครงกำร กำรพัฒนำด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ในภำคเกษตร อำหำร และ
โภชนำกำร ร่วมกับหน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั่วประเทศ ให้สอดคล้องตำมเป้ำหมำยที่คณะอนุกรรมกำรกำร
ใช้ประโยชน์จำกพลังงำนนิวเคลียร์ทำงด้ำนกำรเกษตรและโภชนำกำร ได้ก ำหนดไว้ ซึ่งหำกแผนแล้วเสร็จ จะ
สำมำรถน ำมำใช้เป็นกรอบและแนวทำงในกำรวำงแผนเพ่ือพัฒนำด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ในภำคเกษตร อำหำร 
และโภชนำกำร ของประเทศ รวมถึงใช้เป็นกรอบในกำรวำงแผนด้ำนกำรเสนอของบประมำณ และกำรสร้ำง
ควำมร่วมมือร่วมกับหน่วยงำนและหน่วยทุนทั้งในและต่ำงประเทศ 

2. ขั้นตอนการด าเนินงานจัดท าแผนงาน/โครงการการพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภาคเกษตร อาหาร 
และโภชนาการ 

กิจกรรม รายละเอียด ช่วงระยะเวลา
ด าเนินการ 

1. รวบรวมและจัดเตรียม
ข้อมูลที่ ปส. มีอยู่ใน
เบื้องต้นส ำหรับกำรจัดท ำ
แผนงำน/โครงกำรกำร
พัฒนำด้ำนพลังงำน
นิวเคลียร์ในภำคเกษตร 
อำหำร และโภชนำกำร 

การด าเนินงาน 
 จัดเตรียมข้อมูลแผนงำน/โครงกำร และหน่วยงำนที่
ด ำเนินกำร ด้ำนกำรพัฒนำทำงนิวเคลียร์และรังสีในภำค
กำรเกษตร อำหำร และโภชนำกำร ในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ เพื่อ
เตรียมใช้ในกำรทบทวนและจัดท ำแผนงำน/โครงกำร โดยแบ่ง
กำรด ำเนินงำนออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ส ำรวจรำยชื่อหน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำด้ำน
พลังงำนนิวเคลียร์ในภำคกำรเกษตร อำหำร และโภชนำกำร 
 ส ำรวจรำยชื่อหน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ
ด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ในภำคกำรเกษตร อำหำร และ
โภชนำกำร โดยพิจำรณำจำกรำยชื่อหน่วยงำนต่ำงๆ ดังนี้ 
 1.1 หน่วยงำนที่เคยร่วมประชุมกับคณะกรรมกำร พ.น.ส. 
/ คณะอนุกรรมกำรกำรใช้ประโยชน์จำกพลังงำนนิวเคลียร์
ทำงด้ำนกำรเกษตรและโภชนำกำร 
 1.2 หน่วยงำนที่เคยมีกำรปฏิบัติงำนกับ ปส. ด้ำนกำร
เสนอแผนงำน/โครงกำร เพื่อของบประมำณจำกหน่วยงำนหรือ
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
 1.3 หน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนงำน/โครงกำร 
หรือมีบทบำทภำรกิจที่น่ำจะเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำด้ำน
พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีในภำคกำรเกษตร อำหำร และ
โภชนำกำร 
2. รวบรวมแผนงำน/โครงกำร กำรพัฒนำด้ำนพลังงำน
นิวเคลียร์ในภำคกำรเกษตร อำหำร และโภชนำกำร ที่เคยได้รับ
จัดสรรงบประมำณ หรือมีกำรเสนอของบประมำณจำก
หน่วยงำนหรือควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
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กิจกรรม รายละเอียด ช่วงระยะเวลา
ด าเนินการ 

 รวบรวมแผนงำน/โครงกำร กำรพัฒนำด้ำนพลังงำน
นิวเคลียร์ในภำคกำรเกษตร อำหำร และโภชนำกำร ตำม
รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 2.1 แผนงำน/โครงกำร ที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำด้ำน
พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีในภำคกำรเกษตร อำหำร และ
โภชนำกำร ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรของนโยบำยและแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 
2560 - 2569 
 2.2 แผนงำน/โครงกำร ที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำด้ำน
พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีในภำคกำรเกษตร อำหำร และ
โภชนำกำร ที่ส่วนรำชกำรต่ำงๆ ได้เสนอของบประมำณผ่ำน 
TC Project หรือเป็นแผนงำน/โครงกำร จำกควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ปส. ได้รำยชื่อของส่วนรำชกำรทั่วประเทศไทย และ
รำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำร
พัฒนำด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์และรังสีในภำคกำรเกษตร อำหำร 
และโภชนำกำร ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลตั้งต้น ในกำรจัดท ำแผนงำน/
โครงกำร และใช้ในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือขับเคลื่อน
แผนงำน/โครงกำร ต่อไป 

2. ทบทวนรำยละเอียด
แผนงำน/โครงกำร ภำยใต้
แผนปฏิบัติกำรของ
นโยบำยและแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
พลังงำนนิวเคลียร์ของ
ประเทศ ในที่เก่ียวข้องกับ
กำรพัฒนำด้ำนพลังงำน
นิวเคลียร์ในภำคเกษตร 
อำหำร และโภชนำกำร 

การด าเนินงาน 
 ทบทวนรำยละเอียด สรุปรำยละเอียดกำรด ำเนินงำน และ
ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับ จำกแผนงำน/โครงกำร ภำยใต้แผนปฏิบัติกำร
ของนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพลังงำน
นิวเคลียร์ของประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำด้ำน
พลังงำนนิวเคลียร์ในภำคเกษตร อำหำร และโภชนำกำร โดยจัด
กลุ่มโครงกำรตำมเป้ำหมำยทั้ง 3 เป้ำหมำย ได้แก่ 
 1. ควำมมั่นคงทำงอำหำรและโภชนำกำร เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่
มีคุณภำพ มีควำมปลอดภัย และควำมยั่งยืน ภำยใต้เป้ำหมำยกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDG) 
 2. ยกระดับรำยได้ของเกษตรกร กำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
มูลค่ำ เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรผลิต และกำรลดต้นทุนในกำรผลิต 
 3. นวัตกรรมอำหำร (Food Innovation) เพ่ือให้เกิด
ควำมปลอดภัยและมำตรฐำนของอำหำร 
 และน ำเสนอข้อมูลดังกล่ำวให้คณะอนุกรรมกำรกำรใช้
ประโยชน์จำกพลังงำนนิวเคลียร์ทำงด้ำนกำรเกษตรและ
โภชนำกำร รับทรำบ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ปส. สำมำรถจัดกลุ่มโครงกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
โดยจ ำแนกตำมเป้ำหมำยทั้ง 3 เป้ำหมำย ซึ่งจะช่วยให้ ปส. และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มองเห็นภำพรวมของแผนงำน/โครงกำรที่มี
อยู่ และหน่วยงำนเครือข่ำยที่ร่วมด ำเนินกำรหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง 
โดยจะใช้ข้อมูลเหล่ำนี้ในกำรจัดท ำรำยละเอียดแผนงำน/
โครงกำร ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและเตรียมควำมพร้อม
วำงแผนจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรต่อไป 

3. จัดท ำแผนงำน/
โครงกำร ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรพัฒนำด้ำนพลังงำน
นิวเคลียร์และรังสีในภำค
กำรเกษตร อำหำร และ
โภชนำกำร เพ่ิมเติม 
ร่วมกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องทั่วประเทศ 

การด าเนินงาน 
 ประสำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้ง
รำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำร ที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำ
พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีในภำคกำรเกษตร อำหำร และ
โภชนำกำร และขอควำมร่วมมือหน่วยงำนดังกล่ำวจัดท ำและ
เสนอแผนงำน/โครงกำร พัฒนำด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ในภำค
กำรเกษตร อำหำร และโภชนำกำร เพิ่มเติม เพื่อให้แผนงำนใน
ภำพรวมมีควำมสมบูรณ์ และเป็นกำรกระตุ้นให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ร่วมเสนอแผนงำน/โครงกำร ประเภทใหม่ๆ มำก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กระบวนกำรท ำงำนในขั้นตอนนี้ จะเป็นกำร
ประสำนงำนกันระหว่ำงหน่วยงำน โดยมุ่งเน้นบุคลำกรที่เคย
ร่วมงำนและบุคลำกรระดับผู้ปฏิบัติงำนโดยตรง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะอนุกรรมกำรฯ สำมำรถรวบรวม
แผนงำน/โครงกำร ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำด้ำนพลังงำน
นิวเคลียร์และรังสีในภำคกำรเกษตร อำหำร และโภชนำกำร 
ตำมท่ีหน่วยงำนต่ำงๆ ได้น ำเสนอ ได้อย่ำงครบถ้วน ครอบคลุม
ตำมเป้ำหมำยทั้ง 3 เป้ำหมำย 

ก.ค. - ส.ค. 63 

4. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรเพ่ือจัดท ำและ
พิจำรณำควำมเหมำะสม
ของแผนงำน/โครงกำร ที่
เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ
ด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์และ
รังสีในภำคกำรเกษตร 
อำหำร และโภชนำกำร 
ตำมท่ีหน่วยงำนได้เสนอ
มำ 

การด าเนินงาน 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร รวมกับคณะอนุกรรมกำรกำรใช้
ประโยชน์จำกพลังงำนนิวเคลียร์ทำงด้ำนกำรเกษตรและ
โภชนำกำร และหน่วยงำนทั่วประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือ
จัดท ำและพิจำรณำควำมเหมำะสมของแผนงำน/โครงกำร ที่
เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์และรังสีในภำค
กำรเกษตร อำหำร และโภชนำกำร ตำมที่หน่วยงำนได้เสนอมำ 
สร้ำงควำมเข้ำใจต่อเป้ำหมำยกำรพัฒนำทั้ง 3 ด้ำนร่วมกัน 
ตลอดจนหำรือถึงแนวทำงและวำงกลไกในกำรขับเคลื่อน
แผนงำน/โครงกำร ให้เกิดกำรเสนอของบประมำณอย่ำงเป็น
รูปธรรม 

ก.ย. 63 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. แผนงำน/โครงกำร ที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำด้ำน
พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีในภำคกำรเกษตร อำหำร และ
โภชนำกำร ตำมที่หน่วยงำนต่ำงๆ ได้เสนอมำ ได้รับกำร
พิจำรณำรำยละเอียดและปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพและมี
ควำมเหมำะสม สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำทั้ง 3 
เป้ำหมำยมำกยิ่งข้ึน 
 2. คณะอนุกรรมกำรกำรใช้ประโยชน์จำกพลังงำน
นิวเคลียร์ทำงด้ำนกำรเกษตรและโภชนำกำร และหน่วยงำนทั่ว
ประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีควำมเข้ำใจบทบำทของหน่วยงำน
ตนเองและแนวทำงกำรมีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองต่อเป้ำหมำย
กำรพัฒนำทั้ง 3 เป้ำหมำย อย่ำงถ่องแท้ มีควำมพร้อมในกำร
เสนอของบประมำณ และขับเคลื่อนแผนงำน/โครงกำร ตำมที่
ได้จัดท ำไว้ 

5. สรุปผลกำรด ำเนินงำน
และเริ่มขับเคลื่อน
แผนงำน/โครงกำร ด้ำน
กำรพัฒนำด้ำนพลังงำน
นิวเคลียร์และรังสีในภำค
กำรเกษตร อำหำร และ
โภชนำกำร 

การด าเนินงาน 
 สรุปผลที่ได้จำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรียบเรียง
รูปเล่มแผนปฏิบัติกำรของแผนงำน/โครงกำร ด้ำนกำรพัฒนำ
ด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์และรังสีในภำคกำรเกษตร อำหำร และ
โภชนำกำร และประสำนแจ้งหน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้มี
กำรเสนอของบประมำณตำมแผนกำรด ำเนินงำนและกลไกกำร
ท ำงำนที่ได้ก ำหนดไว้ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 หน่วยงำนจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อน
แผนงำน/โครงกำร ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์และ
รังสีในภำคกำรเกษตร อำหำร และโภชนำกำร อย่ำงเป็น
รูปธรรมและมีประสิทธิภำพ ตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่ได้
ก ำหนดไว้ ซึ่งจะส่งผลบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ทั้ง 3 ที่ได้ก ำหนดไว้ และส่งผลให้ประเทศไทยเกิดกำรพัฒนำ
ด้ำนและมีกำรใช้ประโยชน์จำกพลังงำนนิวเคลียร์และรังสี เพ่ือ
สร้ำงควำมเจิรญเติบโตแก่ภำคกำรเกษตร อำหำร และ
โภชนำกำร อย่ำงยั่งยืนต่อไป 

ต.ค. 64 
เป็นต้นไป 

 

 

 

 



4. การด าเนินงานในระยะถัดไป 
 ปัจจุบัน กนผ. ได้ด ำเนินกำรในขั้นตอนของกิจกรรมที่ 2 ทบทวนรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร 
ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรของนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ของประเทศ ในที่
เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ในภำคเกษตร อำหำร และโภชนำกำร เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมี
ข้อมูลหน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์และรังสี ในภำคกำรเกษตร อำหำร และ
โภชนำกำรพิจำรณำจำกพันธกิจและแผนปฏิบัติรำชกำรของแต่ละหน่วยงำน ตำมเอกสำรแนบ ทั้งนี้ เนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 ท ำให้กำรด ำเนินงำนในส่วนของกิจกรรมที่ 3 เป็นต้นไป
เกิดควำมล่ำช้ำและไม่สำมำรถด ำเนินกิจกรรมบำงกิจกรรมได้ในขณะนี้ เนื่องจำกกำรประสำนงำนระหว่ำง
หน่วยงำนมีควำมไม่สะดวกเฉกเช่นภำวะปกติ หน่วยงำนต่ำง ๆ รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนที่เกี่ยวข้องมีกำร
ปฏิบัติงำนในที่พัก (work from home) รวมถึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดกิจกรรมที่เป็นกำรประชุมได้ โดย
กิจกรรมที่เหลือทั้งหมด จะสำมำรถด ำเนินกำรได้อีกครั้งตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหำคม 2563 เป็นต้นไป 



หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในภาคการเกษตร อาหาร และโภชนาการ 
พิจารณาจากพันธกิจและแผนปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงาน 

เป้าหมาย : 1. ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และความยั่งยืน ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goal : SDG) 

 2. ยกระดับรายได้ของเกษตรกร การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลค่า เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต และการลดต้นทุนในการผลิต 
 3. นวัตกรรมอาหาร (Food Innovation) เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและมาตรฐานของอาหาร 

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หน่วยงาน การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายท่ีสอดคล้อง 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องหรือ
สามารถร่วมด าเนินงานได้ 

1. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (สป.กษ.) 

ภารกจิหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
1. การสร้างความยั่งยืนทางมิติเศรษฐกิจ - มีผลผลติที่หลากหลาย สามารถตอบสนอง
ความจ าเป็นพ้ืนฐาน ท าให้เกดิความมั่นคงทางอาหาร ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก 
สร้างมลูค่าเพิ่มจากการแปรรูป และขยายกจิกรรมทางการตลาด 
2. การสร้างความยั่งยืนทางมิติสังคม - สร้างความปลอดภยัทางอาหารและสุขอนามัย 
3. การสร้างความยั่งยืนทางมิติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ - ลดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและความสมดลุต่อระบบนิเวศในพ้ืนท่ี 
เนื่องจากมีการลด ละ เลิก การใช้สารเคมีต่างๆ เกิดระบบการจัดการทรัพยากรน้ า
อย่างมีประสิทธิภาพ 
(อ้างอิงตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
เรื่อง ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน) 

บทบาทหน่วยงานที่สามารถเสรมิการด าเนินงานได้ 
1. สป.กส. มีหน่วยงานภายในที่รบัผิดชอบเรื่องความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่าง
ประเทศ ซึ่งอาจมสี่วนสนับสนุนใหเ้กิดการพัฒนาดา้นพลังงานนิวเคลยีร์และรังสีใน
ภาคการเกษตรได ้
 

ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ 
 - สนับสนุน ก ากับดูแล และขับเคลื่อน
หน่วยงานภายใต้ กส. ให้ด าเนินการ
เกี่ยวกับการพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
และรังสีในภาคการเกษตร 

ยกระดับรายได้เกษตรกร 
 - สนับสนุน ก ากับดูแล และขับเคลื่อน
หน่วยงานภายใต้ กส. ให้ด าเนินการ
เกี่ยวกับการพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
และรังสีในภาคการเกษตร 

นวัตกรรมอาหาร 
 - สนับสนุน ก ากับดูแล และขับเคลื่อน
หน่วยงานภายใต้ กส. ให้ด าเนินการ
เกี่ยวกับการพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
และรังสีในภาคการเกษตร 

อว. (ปส. / สทน.) 
กษ. (ทุกหน่วยงาน) 



หน่วยงาน การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายท่ีสอดคล้อง 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องหรือ
สามารถร่วมด าเนินงานได้ 

2. ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มก
อช.) 

ภารกจิหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
1. เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการในการก าหนด การตรวจสอบรับรอง 
การควบคุม การวจิัย การพัฒนา การประเมินความเสีย่ง การถ่ายทอด การส่งเสริม 
และการพัฒนามาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารของประเทศ 
2. ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร รวมทั้งก ากับดูแล 
เฝ้าระวัง และเตือนภัย 
3. ประสานงานด้านการก าหนดมาตรฐานระหว่างประเทศในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้า
เกษตรและอาหาร 
4. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกับองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศด้าน
คุณภาพและความปลอดภัยของสนิค้าเกษตรและอาหาร รวมทั้งการด าเนินการภายใต้
ความตกลงว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพชื และในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรและอาหาร ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อ
การค้า 
5. เป็นหน่วยรับรองระบบงานของหน่วยตรวจสอบรับรองและเป็นหน่วยรับรอง
ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ 
(อ้างอิงตามอ านาจตามกฎกระทรวงของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ) 

บทบาทหน่วยงานที่สามารถเสรมิการด าเนินงานได้ 
1. มกอช. มีหน่วยงานภายในท่ีท าหน้าที่ศึกษา วิจัย ข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อน ามาเสนอ
และก าหนดมาตรฐานสนิค้าเกษตรทั้งภายในและระหว่างประเทศ รวมทั้งมีหน่วยงาน
ที่ท าหน้าท่ีตรวจสอบรับรองมาตรฐาน จึงน่าจะมีส่วนในการด าเนินการเรื่องมาตรฐาน
ของสินค้าเกษตรน าเข้า/ส่งออก ที่มีการแปรรูป/ฉายรังสี ได้ 

ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ 
 - ก าหนดเกณฑม์าตรฐานในการผลิต/
น าเข้า/บรโิภค สินค้าเกษตรที่มีการแปร
รูปหรือฉายรังสี เพื่อความมั่นคงและความ
ปลอดภัยทางอาหารภายในประเทศ 

ยกระดับรายได้เกษตรกร 
 - ก าหนดเกณฑม์าตรฐาน และเจรจาทาง
การค้ากับหน่วยงานตา่งประเทศ ในการ
ส่งออกสินค้าเกษตรที่มีการแปรรปูหรือ
ฉายรังสี ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการ
สร้างรายได้จากภาคการส่งออกของ
ประเทศ 

อว. (ปส. / สทน.) 

3. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(สศก.) 

ภารกจิหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
1. เสนอแนะนโยบาย จัดท าแผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดท า
ท่าที และร่วมเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตร
ระหว่างประเทศ 

ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ 
 - บรรจุแผนดา้นการพัฒนาดา้นพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีในภาคการเกษตรภายใต้
และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ ์

ยกระดับรายได้เกษตรกร 

พณ. 
อว. (สทน. / ปส.) 



หน่วยงาน การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายท่ีสอดคล้อง 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องหรือ
สามารถร่วมด าเนินงานได้ 

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยดา้นเศรษฐกิจการเกษตร จัดท ารายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ
การเกษตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
(อ้างอิงตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน) 

บทบาทหน่วยงานที่สามารถเสรมิการด าเนินงานได้ 
1. ศก. ท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตรเ์กษตรและสหกรณ์ของ
ประเทศโดยตรง จึงสามารถผลักดนัให้มีการบรรจุเรื่องของการพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีในภาคการเกษตรภายใต้แผนได ้
2. ภารกจิในการศึกษาวิจัยทางดา้นเศรษฐกิจเกษตรของประเทศและการส ารวจ 
รวบรวม เผยแพร่ และจดัท าข้อมลูราคาสินค้าเกษตร เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน
ก าลังการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป/ฉายรังสี ของประเทศ 

 - บรรจุแผนดา้นการพัฒนาดา้นพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีในภาคการเกษตรภายใต้
และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ ์
 - บริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ
ทางด้านราคาสินค้าเกษตร เพื่อใช้ในการ
วางแผนการผลิตสินค้าเกษตรของประเทศ 

นวัตกรรมอาหาร 
 - บรรจุแผนดา้นการพัฒนาดา้นพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีในภาคการเกษตรภายใต้
และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ ์

4. กรมการข้าว (กข.) ภารกจิหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
1. พันธกิจ 
   - ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติ และคุณภาพผลผลิตขา้ว 
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตข้าว และเครื่องจักรกลการเกษตร 
   - ส่งเสริมการเพิ่มมลูค่าข้าว ผลติภัณฑ์แปรรูป และผลพลอยได้จากข้าว 
   - วิจัยและพัฒนารูปแบบบูรณาการด้านการผลิต การแปรรูป และบรรจุภณัฑ์ข้าว 
2. บทบาทภารกจิ 
   - ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะเพื่อจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ขา้วของประเทศ 
รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศในเรื่องข้าว 
   - ศึกษา วิจัย ทดลอง และพัฒนาเกี่ยวกับพันธุ ์เทคโนโลยีการผลิต การอารักขา
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป และมาตรฐานข้าว 
   - ด าเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมและคุ้มครองพันธุ์ข้าว 
   - ด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานข้าว 
   - ด าเนินการผลติและส่งเสรมิสนับสนุนเกี่ยวกับเมลด็พันธ์ุข้าว 
   - ส่งเสริมและสนับสนุนการสรา้งมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาระบบการจดัการสินค้าข้าว 
การแปรรปูข้าวและผลติภณัฑ์ และสนับสนุนการตลาดข้าว 
   - ส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และการจดัการผลผลิตข้าว 

ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ 
 - การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าวด้วย
เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่และสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
 - ด าเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมและ
คุ้มครองพันธุ์ข้าว เพื่อการเพาะปลูกท่ี
ยั่งยืนของประเทศ 
 - ผลักดันและส่งเสรมิให้มีการเพาะปลูก
ข้าวที่ผ่านการปรบัปรุงพันธุ์ด้วยเทคโนโลยี
ทางนิวเคลียร์และรังส ี

ยกระดับรายได้เกษตรกร 
 - ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสทิธิภาพ
การผลิต และคณุภาพผลผลิตข้าว 
 - สร้างช่องทาง หาตลาด และบรหิาร
จัดการกลไกราคาในตลาดของข้าวฉายรังสี 
เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร 

พณ. 
อว. (สทน. / ปส.) 



หน่วยงาน การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายท่ีสอดคล้อง 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องหรือ
สามารถร่วมด าเนินงานได้ 

(อ้างอิงตามพันธกิจและบทบาทภารกิจของหน่วยงาน) 

บทบาทหน่วยงานที่สามารถเสรมิการด าเนินงานได้ 
1. การผลักดันใหเ้กิดการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสเีพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับสินคา้
ข้าว รวมถึงปรับปรุงพันธุ์ให้เหมาะสมตามความต้องการของประเทศ 

โครงการ TC Project ที่ด าเนินการ 
1. โครงการรหสั THA5054 : Increasing Adaptability for Adverse 
Environment Tolerance in Rice Germplasm Using Nuclear Techniques 
(พ.ศ. 2557) 

นวัตกรรมอาหาร 
 - การวิจัยและพัฒนาดา้นการแปรรูปพันธุ์
ข้าวชนิดใหม่ ให้ตอบโจทย์ปัญหาและ
ความต้องการทั้งภายในและต่างประเทศ 

5. กรมประมง (กปม.) ภารกจิหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยง การปรับปรุงพันธุ์ การผลิต การ
ขยายพันธุ์สัตว์น้ า สัตว์น้ าสวยงาม พันธุ์ไม้น้ า อาหารสัตว์น้ า สุขภาพสัตว์น้ า และ
วิชาการด้านอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการเก็บรักษาสตัว์น้ า การแปรรูปสัตว์น้ า 
การเก็บรักษาผลติภณัฑส์ัตว์น้ า เทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีชีวภาพ และนวัตกรรม
อุตสาหกรรมสัตว์น้ า 
3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาระบบคณุภาพและความปลอดภัย ตลอดจนก ากับ
ดูแลสินค้าประมงให้ไดม้าตรฐานตลอดสายการผลติจนถึงผู้บริโภค 
(อ้างอิงจากบทบาทภารกิจของหน่วยงานภายใต้ยุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ. 2560 - 
2564) 

บทบาทหน่วยงานที่สามารถเสรมิการด าเนินงานได้ 
1. มีหน่วยงานดา้นการวิจัยและพฒันาการเพาะเลี้ยง ที่มกีารใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์
และรังสีในการกระตุ้นให้เกดิการกลายพันธ์ุของไม้น้ าและสัตว์ทะเลให้ได้คณุลักษณะ
ตามที่ต้องการ 
2. มีหน่วยงานท่ีท าหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าประมง ซึ่งน่าจะสามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีในด้านการตรวจสอบสินค้าประมงท่ีมีการน าเข้า-ส่งออก ให้เป็นไปตามเกณฑ์
และเงื่อนไขทางด้านนิวเคลยีร์และรังสีได้ 

ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ 
 - การฉายรังสีอาหารทะเลแปรรูปเพื่อเพ่ิม
อายุในการเก็บรักษา 
 - การตรวจสอบมาตรฐานสินค้าประมงท่ี
มีการผลิต น้ าเข้า หรือส่งออก ใหม้ีความ
ปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ทางด้าน
นิวเคลียร์และรังส ี

นวัตกรรมอาหาร 
 - พัฒนาระบบคุณภาพและความ
ปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์และรังสีใน
สินค้าประมง 
 

อว. (สทน. / ปส.) 
พณ. 



หน่วยงาน การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายท่ีสอดคล้อง 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องหรือ
สามารถร่วมด าเนินงานได้ 

6. กรมปศสุัตว์ (กปศ.) ภารกจิหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
1. พัฒนาระบบการผลิตสินค้าปศสุัตว์ตลอดทั้งห่วงโซ่การผลติให้มีประสิทธิภาพ เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ ในระดับสากล 
2. พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การปศุสตัว์ในทุกมิติ ท้ังด้านวิชาการ ด้านฐานข้อมลู ด้านการผลิต และด้านการตลาด 
(อ้างอิงตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน) 

การด าเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
1. การพัฒนาชุดตรวจสอบโรคอหวิาตแอฟริกาในสุกรภาคสนาม ด้วยเทคนิคทาง
นิวเคลียร์และรังส ี
2. การพัฒนาชุดตรวจสอบและการส ารวจและเฝา้ระวังทางห้องปฏบิัติการเชิงรุกของ
โรคตดิเช้ือไวรสัในระบบทางเดินหายใจโค ด้วยเทคนิคทางนิวเคลียรแ์ละรังส ี

บทบาทหน่วยงานที่สามารถเสรมิการด าเนินงานได้ 
 - 

โครงการ TC Project ที่ด าเนินการ 
1. โครงการรหสั THA5053 : TC Enhancing Productivity and Control of 
Reproductive Diseases of Dairy Cattle and Buffaloes by Application of 
Nuclear-Based and Molecular Techniques (พ.ศ. 2557) 

2. โครงการรหสั THA5056 : Strengthening Food Safety Laboratory 
Capacities (พ.ศ. 2561) 

ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ 
 - ใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์และรังสใีนการ
ตรวจสอบโรค และดา้นสุขภาพต่างๆ ใน
สัตว์เศรษฐกิจ 
 - การฉายรังสสีินค้าประเภทเนื้อสัตว์เพื่อ
เพิ่มอายุในการเก็บรักษา คงคุณคา่ทาง
อาหาร หรือลดปรมิาณจุลินทรีย์ที่
ปนเปื้อนในอาหาร 

ยกระดับรายได้เกษตรกร 
 - ส่งเสริมการส่งออกสินคา้อาหาร
เนื้อสัตว์ฉายรังส ี
 

อว. (สทน. / ปส.) 
พณ. 
สธ. 

7. กรมวิชาการเกษตร (กวก.) ภารกจิหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
1. พันธกิจ 
 - สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านพืชและเครื่องจักรกลการเกษตร สู่
กลุ่มเป้าหมาย 
 - ก าหนดและก ากับดูแลมาตรฐานระบบการผลิตและผลิตพันธุ์พืชและปัจจยัการผลติ 
พัฒนาระบบตรวจรับรองสินค้าการเกษตรด้านพืชให้เป็นท่ียอมรบัในระดับสากล 
2. อ านาจหน้าที ่

ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ 
 - การฉายรังสีในพืชเพื่อป้องกันโรคหรือ
ปรับปรุงพันธุ์ให้มีลักษณะตามที่ตอ้งการ 
 - การตรวจสอบมาตรฐานและคณุภาพ
ของสินค้าพืช 

ยกระดับรายได้เกษตรกร 

อว. (สทน. / ปส.) 
กส. (กสก.) 



หน่วยงาน การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายท่ีสอดคล้อง 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องหรือ
สามารถร่วมด าเนินงานได้ 

 - ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย และพัฒนาวิชาการเกษตรด้านตา่งๆ ที่เกี่ยวกับพืช 
 - ให้บริการด้านการวเิคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานสินค้าพืช และ
ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเรื่องดิน น้ า ปุ๋ย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิต และผลิตภัณฑ์พืช 
การบริการส่งออกสินค้าเกษตร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(อ้างอิงตามพันธกิจและอ านาจหนา้ที่ของหน่วยงาน) 

การด าเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
1. การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อทนทานต่อสภาพดินเค็มโดยการฉายรังสี 
2. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยกีารผลิตมันส าปะหลังอินทรีย์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

บทบาทหน่วยงานที่สามารถเสรมิการด าเนินงานได้ 
 - 

 - ส่งเสริมและผลักดันให้มีการน าผลงาน
วิชาการด้านการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์
และรังสีในภาคการเกษตร ให้เกิดการใช้
ประโยชน์อย่างแพร่หลาย 
 - สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์
และรังสีเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและ
เพาะปลูกพืชของเกษตรกร 

นวัตกรรมอาหาร 
 - การวิจัยและพัฒนาเทคนคิทางด้าน
นิวเคลียร์และรังสีใหม่ๆ  ในพันธุ์พืช 

8. กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) ภารกจิหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
 - ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรใหม้ีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ 
 - ให้บริการทางการเกษตรและผลติปัจจัยทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนและจ าหนา่ย
แก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(อ้างอิงตามพันธกิจของหน่วยงาน) 

บทบาทหน่วยงานที่สามารถเสรมิการด าเนินงานได้ 
1. มีหน่วยงานดา้นการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งสามารถสนับสนุนให้เกิดการ
น าองค์ความรู้จากกรมวิชาการเกษตร มาถ่ายทอดสู่ระดับพ้ืนท่ี ชุมชน หรือตัว
เกษตรกรโดยตรงได ้
2. มีการจัดตั้งสถาบันรังสเีพื่อการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งท างานร่วมกับ ปส. มก. และ 
IAEA ท าให้ภารกิจด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีในภาคการเกษตร มีการ
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 

 

ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ 
 - ส่งเสริมและผลักดันให้มีการน าผลงาน
วิชาการด้านการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์
และรังสีในภาคการเกษตร ให้เกิดการใช้
ประโยชน์อย่างแพร่หลาย 

ยกระดับรายได้เกษตรกร 
 - ส่งเสริมและผลักดันให้มีการน าผลงาน
วิชาการด้านการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์
และรังสีในภาคการเกษตร ให้เกิดการใช้
ประโยชน์อย่างแพร่หลาย 

กส. (กวก. / กข.) 
อว. (สทน. / ปส.) 



หน่วยงาน การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายท่ีสอดคล้อง 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องหรือ
สามารถร่วมด าเนินงานได้ 

9. กรมชลประทาน (ช.ป.) ภารกจิหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
พัฒนาแหล่งน้ าตามศักยภาพของลุ่มน้ าให้เพียงพอ และจัดสรรน้ าให้กับผู้ใช้น้ าทุก
ประเภท เพ่ือให้ผู้ใช้น้ าไดร้ับน้ าอยา่งทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนปอ้งกันความ
เสียหายอันเกิดจากน้ า โดย 
๑. ด าเนินการจัดใหไ้ดม้าซึ่งน้ า หรอืกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือจัดสรรน้ า 
เพื่อการเกษตร การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม 
๒. ด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสยีหายอันเกดิจากน้ า ความปลอดภัยของ
เขื่อนและอาคารประกอบ และการคมนาคมทางน้ าที่อยู่ในเขตชลประทาน 
(อ้างอิงจากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พ.ศ. 2557) 

การด าเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
1. การจดัการตะกอนในอ่างเก็บน้ าให้ยั่งยืน ด้วยวิธีการวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสี 

บทบาทหน่วยงานที่สามารถเสรมิการด าเนินงานได้ 
 - 

ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ 
 - บ ารุงรักษา และตรวจสอบสภาพการใช้
งานของพื้นที่กักเก็บน้ า เพื่อสนับสนุน
กระบวนการผลติทางด้านเกษตร อาหาร 
และโภชนาการ 

อว. (สทน. / ปส.) 

10. กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ภารกจิหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
1. ส ารวจประเมินศักยภาพ การพฒันา การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรน้ าบาดาลรวมทั้ง
การส่งเสริมการใช้ประโยชน์น้ าบาดาล และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าบาดาลให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาก าหนดมาตรฐาน เทคโนโลยีใหมด่้านน้ าบาดาล เพื่อการ
บริหารจดัการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรพัยากรน้ าบาดาล 
3. ตรวจสอบ วิเคราะห์คณุภาพน้ าบาดาลเพ่ืออุปโภคบริโภค เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 
4. ด าเนินการและสนับสนุนเกี่ยวกับการเจาะและพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อสนับสนุนการ
อุปโภคบรโิภค อุตสาหกรรม และการเกษตรในพ้ืนท่ีที่ได้รับมอบหมาย และพื้นที่ท่ีการ
หาแหล่งน้ าบาดาลที่ต้องใช้วิชาอุทกธรณีวิทยาขั้นสูง และพื้นท่ีประสบภัยพิบัติ
ธรรมชาต ิ

ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ 
 - ส ารวจแหล่งน้ าบาดาล เพื่อใช้ประโยชน์
ในภาคการเกษตร อาหาร และโภชนาการ 

ยกระดับรายได้เกษตรกร 
 - ส ารวจแหล่งน้ าบาดาล เพื่อให้เกษตรมี
น้ าไว้ส าหรับเพาะปลูก ซึ่งเป็นปัจจัยการ
ผลิตทีส่ าคญัที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถ
สร้างรายได้ไดต้ลอดป ี

อว. (สทน. / ปส.) 



หน่วยงาน การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายท่ีสอดคล้อง 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องหรือ
สามารถร่วมด าเนินงานได้ 

5. บริหารจัดการทรัพยากรน้ าบาดาลเพื่อเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้ง
การแก้ไขและบรรเทาปัญหาวิกฤตภัยธรรมชาติทั้งภัยแล้ง และน้ าท่วม 
(อ้างอิงจากอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน) 

การด าเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
1. การศึกษาระบบการไหลของน้ าบาดาลในช้ันหินให้น้ าคาร์สถ้ าหลวง 

บทบาทหน่วยงานที่สามารถเสรมิการด าเนินงานได้ 
1. การใช้เทคนิคทางนิวเคลยีร์และรังสีในการส ารวจแหล่งน้ าบาดาล เพื่อใช้ประโยชน์
ในภาคการเกษตร อาหาร และโภชนาการ 

11. กรมพัฒนาท่ีดิน (พ.ด.) ภารกจิหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
1. ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ และจ าแนกดิน เพื่อก าหนดนโยบายและวางแผนการใช้
ที่ดิน การก าหนดบริเวณการใช้ที่ดนิ การควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณทีม่ีการใช้หรือท า
ให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมี หรือวัตถุอ่ืนใด การก าหนดเขตอนุรกัษ์ดินและน้ า 
รวมทั้งติดตามสถานการณ์สภาพการใช้ที่ดิน 
2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาการอนรุักษ์ดินและน้ า การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อ
การเกษตรในไร่นา การปรับปรุงบ ารุงดิน การผลิตและใช้เทคโนโลยชีีวภาพทางดิน 
การปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน การจัดการที่ดินเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่และลดต้นทุนการผลติทางการเกษตร 
3. ให้บริการวเิคราะห์และตรวจสอบดิน น้ า พืช ปุ๋ย พร้อมให้ค าแนะน าเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ า การปรับปรุงบ ารุงดิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท่ีดิน 
(อ้างอิงจากอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน) 

บทบาทหน่วยงานที่สามารถเสรมิการด าเนินงานได้ 
1. พ.ด. มีหน่วยงานภายในหลายหน่วย ที่อาจส่งเสริมหรือด าเนินการด้านการพัฒนา
ที่ดินด้วยเทคโนโลยีนิวเคลยีร์และรังสีได้ เช่น กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กองวิจัย
และพัฒนาการจัดการทีด่ิน กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน เปน็ต้น 
 
 

ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ 
 - การฟื้นฟูและบ ารุงรักษาทรัพยากรและ
ที่ดินด้วยเทคโนโลยีทางนิวเคลียรแ์ละรังสี 
ให้เหมาะสมและสามารถใช้ประโยชน์
ทางด้านการเกษตรได้อย่างยั่งยืน 

ยกระดับรายได้เกษตรกร 
- การฟื้นฟูและบ ารุงรักษาทรัพยากรและ
ที่ดินด้วยเทคโนโลยีทางนิวเคลียรแ์ละรังสี 
เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทาง
การเกษตร 

กษ. (ทุกหน่วยงาน) 
อว. (ปส. / สทน. / 
สสนก. / สทอภ.) 



หน่วยงาน การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายท่ีสอดคล้อง 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องหรือ
สามารถร่วมด าเนินงานได้ 

โครงการ TC Project ที่ด าเนินการ 
1. โครงการรหสั THA5051 : Evaluating Soil Erosion-Deposition and Soil 
Quality using Isotopic and Nuclear Techniques in Agricultural Areas 
Affected by Flooding (พ.ศ. 2557) 

 
2. กระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงาน การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายท่ีสอดคล้อง 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องหรือ
สามารถร่วมด าเนินงานได้ 

1. ส านักคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) 

ภารกจิหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
ก าหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์อาหารฉายรังส ี

บทบาทหน่วยงานที่สามารถเสรมิการด าเนินงานได้ 
 - 

ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ 
 - จัดท ามาตรฐานผลติภณัฑ์อาหารฉาย
รังสี เพื่อสรา้งมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยให้กับสินค้าเกษตร 

กษ. 
อว. (ปส. / สทน.) 

 
3. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

หน่วยงาน การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายท่ีสอดคล้อง 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องหรือ
สามารถร่วมด าเนินงานได้ 

1. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (สทน.) 

ภารกจิหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
1. สนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีในภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ 

บทบาทหน่วยงานที่สามารถเสรมิการด าเนินงานได้ 
1. สนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีในภาคการเกษตร อาหาร และ
โภชนาการ ให้กับหน่วยงานตา่งๆ ทั่วประเทศ 

โครงการ TC Project ที่ด าเนินการ 
1. โครงการรหสั THA5052 : Developing Sustainable Management of Fruit 
Flies Integrating Sterile Insect Technique with other Suppression 
Methods (พ.ศ. 2557) 

ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ 
 - สนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลยีร์และ
รังสีในภาคการเกษตร อาหาร และ
โภชนาการ ให้กับหน่วยงานตา่งๆ 

ยกระดับรายได้เกษตรกร 
 - สนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลยีร์และ
รังสีในภาคการเกษตร อาหาร และ
โภชนาการ ให้กับหน่วยงานตา่งๆ 

นวัตกรรมอาหาร 

อว. (ปส. / มหาวิทยาลัย) 
กษ. 



หน่วยงาน การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายท่ีสอดคล้อง 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องหรือ
สามารถร่วมด าเนินงานได้ 

 - สนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลยีร์และ
รังสีในภาคการเกษตร อาหาร และ
โภชนาการ ให้กับหน่วยงานตา่งๆ 

2. ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
(ปส.) 

ภารกจิหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
1. ปฏิบัตหิน้าท่ีเป็นฝา่ยเลขานุการของคณะอนุกรรมการฯ จัดท าแผนและผลักดันให้มี
การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในภาคการเกษตร อาหาร 
และโภชนาการ 
2. ประสานงาน ให้ข้อเสนอแนะ หรือด าเนินการด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานความปลอดภัยทางดา้น
นิวเคลียร์และรังสี   

บทบาทหน่วยงานที่สามารถเสรมิการด าเนินงานได้ 
1. ขับเคลื่อนแผนการพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในภาคการเกษตร อาหาร 
และโภชนาการ 
2. มีเครือข่ายความร่วมมือกับหนว่ยงานต่างประเทศ ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในภาคการเกษตร อาหาร และ
โภชนาการได ้

ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ 
 - ขับเคลื่อนและติดตามแผนการพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลยีร์และรังสีในภาค
การเกษตร อาหาร และโภชนาการ ให้
บรรลเุป้าหมาย 

ยกระดับรายได้เกษตรกร 
 - ขับเคลื่อนและติดตามแผนการพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลยีร์และรังสีในภาค
การเกษตร อาหาร และโภชนาการ ให้
บรรลเุป้าหมาย 

นวัตกรรมอาหาร 
 - ขับเคลื่อนและติดตามแผนการพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลยีร์และรังสีในภาค
การเกษตร อาหาร และโภชนาการ ให้
บรรลเุป้าหมาย 

ทุกหน่วยงาน 

3. สถาบันสารสนเทศทรัพยากร
น้ า องค์การมหาชน (สสน.) 

ภารกจิหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
 - 

การด าเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
1. การใช้เทคนิคทางนิวเคลยีร์และรังสีในการประเมินการสะสมของตะกอนดินใน
แหล่งน้ า 

บทบาทหน่วยงานที่สามารถเสรมิการด าเนินงานได้ 
 - 

ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ 
 - การใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์และรังสีใน
การบริหารจัดการอายุการใช้งานของ
แหล่งน้ า เพื่อใช้ประโยชน์ในภาค
การเกษตรอย่างยั่งยืน 

กษ. (ทุกหน่วยงาน) 
อว. (ปส. / สทน. / สทอภ.) 



หน่วยงาน การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายท่ีสอดคล้อง 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องหรือ
สามารถร่วมด าเนินงานได้ 

โครงการ TC Project ที่ด าเนินการ 
1. โครงการรหสั THA5055 : Using Isotope Tracer and Fingerprint 
Techniques for the Assessment of Sediment Processes (พ.ศ. 2557) 

4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(มก.) 

ภารกจิหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
1. วิจัย พัฒนา และคดิค้นนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสรมิให้มีการพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีในภาคการเกษตร 
2. พัฒนาก าลังคนและบณัฑิตในสาขาการเกษตร 

การด าเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
1. การเสรมิสร้างความเขม้แข็งทางการศึกษา วิจัยและนวตักรรมทางด้านเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ และรังสี เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร 

บทบาทหน่วยงานที่สามารถเสรมิการด าเนินงานได้ 
 - 
 

ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ 
 - สนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลยีร์และ
รังสีในภาคการเกษตร อาหาร และ
โภชนาการ ให้กับหน่วยงานตา่งๆ 

ยกระดับรายได้เกษตรกร 
 - สนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลยีร์และ
รังสีในภาคการเกษตร อาหาร และ
โภชนาการ ให้กับหน่วยงานตา่งๆ 

นวัตกรรมอาหาร 
 - สนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลยีร์และ
รังสีในภาคการเกษตร อาหาร และ
โภชนาการ ให้กับหน่วยงานตา่งๆ 

อว. (สทน. / ปส. /  
มหาวิทยาลยั) 

กษ. 

5. สถาบันโภชนาการ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ภารกจิหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
1. วิจัย พัฒนา และคดิค้นนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสรมิให้มีการพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีในสาขาทางด้านอาหารและโภชนาการ 
2. พัฒนาก าลังคนและบณัฑิตในสาขาอาหารและโภชนาการ 

การด าเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
1. การพัฒนาแหล่งโปรตีนเกษตรด้วยเทคนิคทางนิวเคลียร์และรังสี 

บทบาทหน่วยงานที่สามารถเสรมิการด าเนินงานได้ 
 - 
 
 
 

นวัตกรรมอาหาร 
 - สนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลยีร์และ
รังสีในภาคการเกษตร อาหาร และ
โภชนาการ ให้กับหน่วยงานตา่งๆ 

อว. (สทน. / ปส. /  
มหาวิทยาลยั) 

กษ. 



หน่วยงาน การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายท่ีสอดคล้อง 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องหรือ
สามารถร่วมด าเนินงานได้ 

โครงการ TC Project ที่ด าเนินการ 
1. โครงการรหสั THA6039 : Assessing Body Composition and Total Energy 
Expenditure in Children (พ.ศ. 2555) 

6. มหาวิทยาลัยอื่นๆ ภารกจิหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
1. วิจัย พัฒนา และคดิค้นนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสรมิให้มีการพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีในภาคการเกษตร อาหาร และโภชนาการ 
2. พัฒนาก าลังคนและบณัฑิตในภาคการเกษตร อาหาร และโภชนาการ 

บทบาทหน่วยงานที่สามารถเสรมิการด าเนินงานได้ 
1. สนับสนุนก าลังคน เครื่องมือ หอ้งปฏิบัติการ ตลอดจนองค์ความรูท้ี่เกี่ยวข้องให้กับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาให้เกิดการพัฒนาดา้นพลังงานนิวเคลียร์และรังสีใน
ภาคการเกษตร อาหาร และโภชนาการ 

ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ 
 - สนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยงานต่างๆ 

ยกระดับรายได้เกษตรกร 
 - สนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยงานต่างๆ 

นวัตกรรมอาหาร 
 - สนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยงานต่างๆ 

อว. (สทน. / ปส. /  
มหาวิทยาลยั) 

กษ. 

 


