
 

 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะที่ 2 พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

31 

เป้าหมายและประเด็นการพัฒนาด้านนิวเคลียร์และรังสี (Thematic Areas) พ.ศ. 2566 – 2570 

Thematic Area 
ความเช่ือมโยงกับ SDGs และ (ร่าง) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับ
ท่ี 13 และกรอบนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ ออวน. และ แผน ววน. 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศภายใต้
แผนระดับ 3 ที่เกี่ยวข้อง 

เป้าหมายและประเด็นการพัฒนา 
ด้านนิวเคลียร์ของประเทศ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ด้านการเกษตร 
(Agriculture) 
 - Livestock 
production 
 - Food safety 
 - Soil and Water 
Management 
 - Sterile Insect 
Technique (SIT) 
 - Plant breeding 

SDG 
 - 2. Zero hunger 
แผนฯ 13 
 - หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็น
ประเทศช้ันนำด้านสินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง 
กรอบนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ออวน. และ 
แผน ววน. 
 - S1P2 (F3) 
 - S1P2 (F4) 
 - S2P16 
 - S2P17 
 - S3P18 
BCG 
 - เกษตรและอาหาร 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 
20 ปี (2560 - 2579) แผนพัฒนา
การเกษตร ระยะ 5 ปี (2560 - 2564) 
และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการ
ด้านอาหารของประเทศไทย ระยะที่ 1 
พ.ศ. 2566 – 2570 
ให้ความสำคญัในการเพิม่ประสิทธิภาพ
การผลิตและยกระดับมาตรฐานสนิค้า
เกษตร การเสริมสร้างความมั่นคงทาง
อาหารอย่างยั่งยืน การส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านการเกษตร และการ
บริหารจดัการทรัพยากรการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม (เช่น ดินและน้ำ) อย่าง
สมดลุและยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช
และสตัว์ที่ทนทานต่อความแปรปรวน
ของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) 

เป้าหมาย : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
มาตรฐานของสนิค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง 
การใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการเกษตรตลอด
ระบบอาหาร (Food Systems) ตัง้แต่ 
ต้นน้ำ คือ “การจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร 
(ดิน, น้ำ)” โดยการใช้ไอโซโทปเทคนิคในการ
บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
เช่น การกัดเซาะ การปนเปื้อนของดิน ความอุดม
สมบูรณ์ของดินสำหรับการทำเกษตรกรรม 
กลางน้ำ คือ “การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร” 
โดยการฉายรังสีเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ทีไ่ด้
ให้ผลผลิตสูง มีโภชนาการที่ดี และสามารถทนทาน
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) การควบคุมศตัรูพืช (SIT) การดูแล
สขุภาพสตัว์ และการควบคมุโรคจากสัตว์สูม่นุษย์ 
หรือ Zoonotic Disease Integrated Action 
(ZODIAC) รวมถึงการพัฒนาวัสดเุพื่อการเกษตร 
ปลายน้ำ คือ “การปรับปรุงคณุภาพและเพิ่มมูลค่า
ของสินค้า” โดยการฉายรังสีในอาหารและผลิตผล
ทางการเกษตร อาหารแปรรูป อาหารทะเล 
อาหารสตัว์ พืชและผลไม้ เพื่อปรบัปรุงคุณภาพ
และเพิ่มมูลคา่ของสินค้าการเกษตร อาหาร และ
ผลิตภณัฑ์จากการปศุสตัว์ การตรวจสอบอาหารที่
มีการฉายรังสี รวมไปถึงการใช้เทคนิคทาง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 - กรมการข้าว 
 - กรมประมง 
 - กรมปศุสัตว ์
 - กรมวิชาการเกษตร 
 - กรมชลประทาน 
 - กรมพัฒนาท่ีดิน 
 - สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
 - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 - สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาต ิ
 - สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) 
 - กรมส่งเสริมการเกษตร  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 
 - สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แหง่ชาติ 
 - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
 - กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 - สำนักงานปรมาณเูพื่อสันต ิ
 - หน่วยงานระดับนโยบายโดยการ
บริหารจดัการทุนวิจัยภายใต้กระทรวง 
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Thematic Area 
ความเช่ือมโยงกับ SDGs และ (ร่าง) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับ
ท่ี 13 และกรอบนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ ออวน. และ แผน ววน. 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศภายใต้
แผนระดับ 3 ที่เกี่ยวข้อง 

เป้าหมายและประเด็นการพัฒนา 
ด้านนิวเคลียร์ของประเทศ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

นิวเคลียร์วิเคราะห์การปลอมปนในอาหาร การ
ตรวจหาเชื้อในสัตว์หรือตรวจวิเคราะห์ยาสัตว์ที่
ตกค้างในเนื้อสัตว์ด้วยวิธี Radioimmunoassay 
(RIA) และระบุอัตลักษณ์ของอาหาร ส่งผลให้เกิด
ความมั่นคงและความปลอดภยัทางอาหารของ
ประเทศไทย 

อว. (Funding agency) เช่น สกสว. / 
วช. / pmu 
 - หน่วยงานบริหารจัดการทุนภายนอก 
อว. 
 - มหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

ด้านโภชนาการ 
(Nutrition) 
 - Nutrient 
bioavailability: Fe, 
Ca, Zn, Vitamin A 
etc. 
 - Body composition 
 - Breast milk intake 
 - Plant-based 
protein 
 - Edible Insect 
 - Energy 
expenditure 
 - Food safety 
 

SDG  
 - 2. Zero hunger 
 - 3. Good health and 
well-being 
แผนฯ 13 
 - หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็น
ประเทศช้ันนำด้านสินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง 
 - หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์
และสุขภาพมลูค่าสูง 
กรอบนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ออวน. และ 
แผน ววน. 
 - S1P2 (F3) 
 - S3P18 
BCG 
 - เกษตรและอาหาร 
 - สุขภาพและการแพทย ์

แผนปฏิบัติการด้านโภชนาการ
ระดับชาติระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 - 
2566 และ นโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์
แห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560 - 
2569) 
ให้ความสำคญักับความต้องการ
สารอาหาร การบริโภคอาหารเพื่อให้มี
โภชนาการที่ดี และความรู้ทาง
โภชนาการ โดยมีประเด็นสำคัญในเรื่อง
โภชนาการที่ดีของคนในทุกช่วงวัย และ
การป้องกันควบคุมปัญหาเกี่ยวกับจุล
โภชนาการ (Micronutrient) เช่น การ
ขาดสารไอโอดีน และภาวะโลหิตจาง
จากการขาดธาตุเหล็ก เป็นต้น 

เป้าหมาย : การเสริมสร้างการบริโภคอาหารที่ดี
ต่อสุขภาพ มีคุณภาพทางโภชนาการ และมี
ความปลอดภัยของคนในทุกช่วงวยั 
การใช้ไอโซโทปเทคนคิในการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
เสรมิสร้างการมโีภชนาการทีด่ีและสอดคล้องกับ
ความต้องการสารอาหารในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเด็กเล็ก รวมทั้งการป้องกนัและควบคุม
เกี่ยวกับสารอาหารที่มคีวามจำเปน็ต่อร่างกาย ซึ่ง
จะทำให้คนไทยสามารถป้องกันและลดปัจจัยเสีย่ง
ด้านสุขภาพ ตลอดจนมีความมั่นคงทางอาหาร
ผ่านการวิจยัและพัฒนานวตักรรมอาหาร (Food 
Innovation) และอาหารแห่งอนาคต (Future 
Food)  

กระทรวงสาธารณสุข 
 - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 - สำนักโภชนาการ กรมอนามัย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 - กรมการข้าว 
 - กรมประมง 
 - กรมปศุสัตว ์
 - กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 
 - สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แหง่ชาติ 
 - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
 - หน่วยงานระดับนโยบายโดยการ
บริหารจดัการทุนวิจัยภายใต้ อว. 
 - หน่วยงานบริหารจัดการทุนภายนอก 
อว. 
 - มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้แก่ สถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 



 

 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะที่ 2 พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

33 

Thematic Area 
ความเช่ือมโยงกับ SDGs และ (ร่าง) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับ
ท่ี 13 และกรอบนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ ออวน. และ แผน ววน. 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศภายใต้
แผนระดับ 3 ที่เกี่ยวข้อง 

เป้าหมายและประเด็นการพัฒนา 
ด้านนิวเคลียร์ของประเทศ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ด้านการแพทย์  
(Medicine) 
 - Health through 
radiation medicine 
1) proton therapy 
2) radiotherapy 
3) nuclear medicine 
and diagnostic 
radiology 
 

SDG  
 - 3. Good health and 
well-being 
แผนฯ 13 
 - หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์
และสุขภาพมลูค่าสูง 
กรอบนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ออวน. และ 
แผน ววน. 
 - S1P1 (F2) 
 - S2P10 
 - S3P18 
 - S423 (F12) 
BCG 
 - สุขภาพและการแพทย ์
 

แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้าน
สาธารณสุข (พ.ศ. 2560 - 2579) 
และแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ระดับชาติ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 
ให้ความสำคญักับการป้องกัน ควบคุม
โรค และลดปัจจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ 
รวมถึงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
และศูนยค์วามเชี่ยวชาญระดับสูง สาขา
โรคหัวใจ โรคมะเร็ง อุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน ทารกแรกเกดิ เพื่อลดการ
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไมต่ิดต่อ
เรื้อรัง และโรคติดต่ออุบัติใหม ่

เป้าหมาย : การเพ่ิมศักยภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการรังสีทางการแพทย์ 
การเพิ่มศักยภาพในการให้บริการเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และมะเร็งวิทยา
ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย เพื่อ
ลดการเสยีชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ตดิต่อ
เรื้อรัง และสามารถยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลาง
การให้บริการทางการแพทย์ผ่านการพัฒนาระบบ
การควบคุมและการประกันคุณภาพ การพัฒนา
ฐานข้อมูลปรมิาณรังสีในผู้ป่วยและผู้ปฏิบตัิงาน
เพื่อป้องกันการได้รบัปริมาณรังสีเกินค่ามาตรฐาน 
รวมถึงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคนิคต่าง ๆ เช่น 
Medical Physics, Radioimmunoassay (RIA), 
Tissue grafting การให้บริการด้านการวัดปรมิาณ
รังสีทางชีวภาพ (biodosimetry service) 

กระทรวงสาธารณสุข 
 - กรมควบคุมโรค 
 - กรมอนามัย 
 - กรมการแพทย ์
 - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 
 - สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แหง่ชาติ 
 - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
 - กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 - สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 - หน่วยงานระดับนโยบายโดยการ
บริหารจดัการทุนวิจัยภายใต้ อว. 
 - หน่วยงานบริหารจัดการทุนภายนอก 
อว. 
 - มหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environment) 
 - Marine 
Environment 
 - Water 
Management 
 - Water Pollution 
 - Air Pollution (hot 
issue) 

SDG  
 - 6. Clean water and 
Sanitation 
 - 13. Climate Action 
 - 14. Life below water 
 - 15. Life on Land 
 
 
 

นโยบายและแผนการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2580 
ให้ความสำคญักับการสำรวจ จัดหา และ
จัดการทรัพยากรน้ำผิวดิน รวมถึงการ
จัดการคณุภาพน้ำ ทรัพยากรดินและ
ทรัพยากรธรณี ตลอดจนทรัพยากรทาง
ทะเล รวมทั้งการออกแบบผลติภณัฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพฒันา

เป้าหมาย : การจัดการและลดผลกระทบจาก
ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
การใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีในแก้ไขปัญหา
ทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่การ
สำรวจ จดัหา และจัดการทรัพยากรน้ำผิวดิน น้ำ
บาดาล รวมถึงการจัดการคณุภาพน้ำ ทรัพยากร
ดินและทรัพยากรธรณี ตลอดจนทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งการตดิตามและ
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 - กรมควบคุมมลพิษ 
 - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 - กรมทรัพยากรธรณ ี
 - กรมทรัพยากรน้ำ 
 - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
 - กรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
 - กรมป่าไม ้



 

 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะที่ 2 พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

34 

Thematic Area 
ความเช่ือมโยงกับ SDGs และ (ร่าง) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับ
ท่ี 13 และกรอบนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ ออวน. และ แผน ววน. 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศภายใต้
แผนระดับ 3 ที่เกี่ยวข้อง 

เป้าหมายและประเด็นการพัฒนา 
ด้านนิวเคลียร์ของประเทศ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 - Micro Plastic (hot 
issue) 
 - Climate Change 

แผนฯ 13 
 - หมุดหมายที่ 10 ไทยมี
เศรษฐกิจหมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต่ำ 
 - หมุดหมายที่ 11 ไทย
สามารถลดความเสี่ยงและ
ผลกระทบจากภยัธรรมชาติ
และการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
กรอบนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ออวน. และ 
แผน ววน. 
 - S2P16 
 - S2P17 
 - S3P18 
 - S4P23 
BCG 
 - เศรษฐกิจหมุนเวียนและ
เศรษฐกิจสเีขียว 

ประสิทธิภาพระบบการจดัการของเสีย
อันตรายและกากของเสยีอุตสาหกรรม 
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
มีการจัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ซึ่ง
ขาดแคลนแหล่งน้ำต้นทุน พัฒนาน้ำดื่ม
ให้ได้มาตรฐาน เพื่อการอุปโภคบรโิภค 
พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำและระบบสง่น้ำ
ใหม่ให้เต็มศักยภาพ พร้อมท้ังการจัดหา
น้ำในพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝน รวมทั้งพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและ
ระบบบำบดัน้ำเสียรวมของชุมชนการนำ
น้ำเสียกลับมาใช้ใหม ่
ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) 
ส่งเสริมลดการใช้ทรัพยากรที่กำจดัยาก
ลดการเกิดของเสยีและมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม บริโภคสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ทำให้
ประเทศไทยก้าวสูส่ังคมคาร์บอนตำ่ 
(Low carbon Society) และพัฒนา
ฐานองค์ความรู้ เทคโนโลยี กฎระเบียบ 
และสถาบัน/องค์กรรองรับการพฒันา
ประเทศแบบไร้ของเสีย (Zero Waste) 
ในด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตราย 

มลภาวะทางอากาศ (Air Pollution) การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 
และผลกระทบจากอุบัตเิหตุทางนวิเคลียร์และรังสี 
รวมถึงการป้องกันและควบคุมการทำลายและการ
ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ
พลาสติกในทะเลและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ต้นน้ำ 
กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์
และการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดการของ
เสียอันตรายและกากของเสยีอุตสาหกรรมที่อาจมี
การปนเปื้อนรังส ี
 

กระทรวงสาธารณสุข 
 - กรมอนามัย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 - กรมชลประทาน 
 - กรมพัฒนาท่ีดิน 
กระทรวงพลังงาน 
 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน 
 - กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ
 - การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
 - ป.ต.ท. 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 - กรมอุตุนิยมวิทยา 
กระทรวงมหาดไทย 
 - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย 
 - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 
 - สำนักงานปรมาณเูพื่อสันต ิ
 - สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แหง่ชาติ 
 - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
 - สสน. (ร่วมกับกรมอุตุฯ เรื่องการจัดทำ
ฐานข้อมูลน้ำ / ประเมินปริมาณฝน น้ำ 
climate change) 
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Thematic Area 
ความเช่ือมโยงกับ SDGs และ (ร่าง) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับ
ท่ี 13 และกรอบนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ ออวน. และ แผน ววน. 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศภายใต้
แผนระดับ 3 ที่เกี่ยวข้อง 

เป้าหมายและประเด็นการพัฒนา 
ด้านนิวเคลียร์ของประเทศ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษจากขยะและของเสยี
อันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม (Design for 
Environment : DfE) และศึกษาวิจัย
เทคโนโลยีในการจดัการซากแบตเตอรี่
ไฟฟ้า โซล่าเซลล์ ซากรถยนต์เพื่อ
นำมาใช้ประโยชน์ใหม่ในประเทศ 
(waste to resources ) รวมทั้ง
ศึกษาวิจัยวัสดุทดแทนบรรจภุณัฑก์ำจัด
ยาก 
(ร่าง) แผนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 - 
2570 โดยมุ่งลดความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัย โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงจาก    
สาธารณภัยอย่างรอบด้าน การบูรณา-
การทุกภาคส่วน ยกระดับมาตรฐาน
ระบบการจัดการสาธารณภัยในภาวะ
ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การ
พัฒนาระบบการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน การ
เสรมิสร้างความเป็นหุ้นส่วนการจดัการ
ความเสีย่งจากสาธารณภัยกับหนว่ยงาน

 - กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 - หน่วยงานระดับนโยบายโดยการ
บริหารจดัการทุนวิจัยภายใต้ อว. 
 - หน่วยงานบริหารจัดการทุนภายนอก 
อว. 
 - มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นต้น 
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Thematic Area 
ความเช่ือมโยงกับ SDGs และ (ร่าง) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับ
ท่ี 13 และกรอบนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ ออวน. และ แผน ววน. 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศภายใต้
แผนระดับ 3 ที่เกี่ยวข้อง 

เป้าหมายและประเด็นการพัฒนา 
ด้านนิวเคลียร์ของประเทศ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ภายในประเทศและต่างประเทศ และ
การส่งเสริมการวิจัย ประยุกต์ใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมปิัญญา 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพการจัดการสาธารณภยั
ของประเทศ 

ด้านอุตสาหกรรม 
(Industry) 
 - Radiation 
Technologies 
 - Research Reactor 
 - Energy 

SDG  
 - 7. Affordable and 
Clean Energy 
 - 9. Industry Innovation 
and infrastructure 
แผนฯ 13 
 - หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็น
ประเทศช้ันนำด้านสินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง 
 - หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็น
ฐานการผลิตยานยนตไ์ฟฟ้า
ของอาเซียน 
 - หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์
และสุขภาพมลูค่าสูง 
 - หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็น
ฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะและบริการดจิิทัล
ของอาเซียน 

นโยบายประเทศไทย 4.0 
มุ่งเน้นการปรับเปลีย่นโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม (Value–Based Economy) 
ซึ่งมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมในการตอ่ยอด 
5 กลุ่มอุตสาหกรรมเดมิ คือ 
1) ยานยนต์สมยัใหม ่
2) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
3) การท่องเที่ยวกลุ่มรายไดด้ีและ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
5) การแปรรูปอาหาร และส่งเสริม 5 
อุตสาหกรรมกลุ่มใหม่ คือ 
   - หุ่นยนต์ 
   - การแพทย์ครบวงจร 
   - การบินและโลจิสติกส ์
   - เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
   - ดิจิทัล 
 

เป้าหมาย : การยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการ
ผลิต และมูลค่าผลิตภัณฑ์ในกลุม่อุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ 
การใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีในการพัฒนา
อุตสาหกรรมกลุ่มเปา้หมาย ตั้งแตก่ระบวนการ
ผลิตจนถึงการทดสอบควบคุมและปรับปรุง
คุณภาพสินค้า เช่น การวัดอตัราการไหลของ
ของเหลว ของแข็ง และก๊าซ การระบุและประเมิน
คุณสมบัติของวัสดุ การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย 
(Non Destructive Testing : NDT) การฆ่าเชื้อ 
การใช้กระบวนการทางรังสี (radiation 
processing) ในการพัฒนา เปลีย่นแปลง
คุณสมบัติทางเคมี ทางกายภาพและทางชีวภาพ
ของผลิตภณัฑ์ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และ
ทดสอบชีวมวลของพลาสติก การพัฒนาวัสดุกำบัง
รังส ี

กระทรวงอุตสาหกรรม 
 - กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 - กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร ่
 - สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
 - การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
กระทรวงพลังงาน 
 - สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน 
 - กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ
 - การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
 - ป.ต.ท. 
กระทรวงพาณิชย์ 
 - สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาต ิ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 - กรมควบคุมมลพิษ 
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Thematic Area 
ความเช่ือมโยงกับ SDGs และ (ร่าง) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับ
ท่ี 13 และกรอบนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ ออวน. และ แผน ววน. 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศภายใต้
แผนระดับ 3 ที่เกี่ยวข้อง 

เป้าหมายและประเด็นการพัฒนา 
ด้านนิวเคลียร์ของประเทศ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กรอบนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ออวน. และ 
แผน ววน. 
 - S1P4 
 - S3P18 
 - S3P19 
 - S3P20 
BCG 
 - เกษตรและอาหาร 
 - สุขภาพและการแพทย ์
 - พลังงาน วัสดุและเคมี
ชีวภาพ 
 - เศรษฐกิจหมุนเวียนและ
เศรษฐกิจสเีขียว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
ไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 
2579) 
ให้ความสำคญักับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและขีดความสามารถในการ
แข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมเปา้หมาย 
10 กลุ่มอุตสาหกรรม ด้วยกลยุทธ์
ยกระดับผลิตภาพ มาตรฐานการผลิต
และนวัตกรรม โดยการพัฒนาเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงคณุภาพสินค้า 
สนับสนุนการวิจัยทางด้านเทคโนโลยี
และพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อยกระดับ
มูลค่าผลติภณัฑ์และพัฒนากระบวนการ
ผลิต 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 
 - สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แหง่ชาติ 
 - สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
 - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
 - กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 - สำนักงานปรมาณเูพื่อสันต ิ
 - หน่วยงานระดับนโยบายโดยการ
บริหารจดัการทุนวิจัยภายใต้ อว. 
 - หน่วยงานบริหารจัดการทุนภายนอก 
อว. 
 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี
 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 - มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้แก่ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
กระทรวงสาธารณสุข 
 - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ด้านการท่องเท่ียวและ
วัฒนธรรม (Tourism 
and Culture) 

SDG  
 - 11. Sustainable Cities 
and Communities 
แผนฯ 13 
 - หมุดหมายที่ 8 ไทยมี
พื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่า

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
ให้ความสำคญักับการสงวนรักษา
อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งโบราณคดี มรดก
ทางสถาปัตยกรรมและศลิปวัฒนธรรม 
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน 
โดยการศึกษา สำรวจ วิจัย พัฒนาระบบ

เป้าหมาย : 
1. การยกระดับศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณค่าและ
ยั่งยืน 
2. การยกระดับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศให้มีความ
ปลอดภัย 
 
 

กระทรวงวัฒนธรรม 
- กรมศิลปากร 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
- กรมการท่องเที่ยว 
- องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน) 



 

 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะที่ 2 พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

38 

Thematic Area 
ความเช่ือมโยงกับ SDGs และ (ร่าง) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับ
ท่ี 13 และกรอบนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ ออวน. และ แผน ววน. 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศภายใต้
แผนระดับ 3 ที่เกี่ยวข้อง 

เป้าหมายและประเด็นการพัฒนา 
ด้านนิวเคลียร์ของประเทศ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน 
กรอบนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ออวน. และ
แผน ววน. 
 - S1P3 
 - S3P18 
BCG 
 - การท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

การสร้างองค์ความรู้ ใช้เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม 
(ร่าง) แผนพัฒนาการท่องเท่ียว
แห่งชาติฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2566 – 
2570) 
ให้ความสำคญักับการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเพิม่
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การยกระดับ
การสร้างสรรค์สินค้าและบริการ
ท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและมลูค่าสูงตาม
เอกลักษณ์ของแตล่ะพื้นท่ี การยกระดับ
และรักษามาตรฐานความสะอาดและ
สุขอนามัย (Amazing Thailand 
Safety and Health Administration : 
SHA) ตลอดเส้นทางและจดุหมาย ผ่าน
โครงการ การจัดการแหล่งท่องเทีย่ว
ธรรมชาติและการจัดการขยะของเสีย
จากการท่องเที่ยว การฟื้นฟูทรัพยส์ิน
ทางวัฒนธรรมและมรดกที่เป็นสิ่งปลูก
สร้าง การยกระดับคุณค่าของทรัพย์สิน
ทางวัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจ BCG 
พ.ศ. 2564 – 2570 

“การสร้างองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ของชาติ” 
การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโบราณวัตถุและ
โบราณสถาน ได้แก่ การวิเคราะหอ์ายุด้วย
คาร์บอน-14 (radiocarbon dating) การ
วิเคราะห์อายุด้วยการเรืองแสงความร้อน 
(TL/OSL dating) หรือการวิเคราะห์ส่วนประกอบ
ที่ในอดีตนิยมใช้ในการสรา้งสรรค์โบราณวตัถุ ท่ีมี
ลักษณะเฉพาะตามสกลุช่างและยคุสมัย โดย
เทคนิคการวาวรังสีเอกซ์ (XRF) หรือการ
ตรวจสอบวตัถุโดยการถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ รังสี
แกมมา และรังสีนิวตรอน ทำให้พบโครงสร้าง
ภายใน และสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในวัตถุต่าง ๆ โดยไม่
ต้องผ่าหรือทำลายวัตถุอันทรงคณุค่าเหล่านั้น การ
ใช้เทคโนโลยตี่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยเพิ่มข้อมูลให้แก่
ประวัติศาสตร์ของชาติ ทั้งสนับสนนุให้เกิดความ
กระจ่างมากข้ึนและสะท้อนมุมมองของอดีตในอีก
มิติหนึ่ง สามารถนำไปบูรณาการกบัข้อมูลในด้าน
ต่าง ๆ เช่น โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และรปูแบบ
ศิลปกรรม จะทำใหส้ะท้อนภาพ และเรื่องราวใน
อดีตได้อย่างชัดเจนขึ้น สามารถอธิบาย เชื่อมโยง
กับความสัมพันธ์และวิถีชีวิตของชุมชน ท้ังระดับ
เมือง ประเทศ และภมูิภาค ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ 
นอกจากสามารถนำไปประกอบการจัดแสดง
นิทรรศการในพิพิธภณัฑ์ฯ เป็นการเพิ่มพูนองค์
ความรู้ใหม่ ๆ และสร้างความประทับใจให้แก่
นักท่องเที่ยวโดยตรงแล้ว ยังเป็นการปลูกฝัง

กระทรวงมหาดไทย 
 - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 - กรมทรัพยากรธรณ ี
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 
 - สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แหง่ชาติ 
 - สำนักงานปรมาณเูพื่อสันต ิ
 - หน่วยงานระดับนโยบายโดยการ
บริหารจดัการทุนวิจัยภายใต้ อว. 
 - หน่วยงานบรหิารจัดการทุนภายนอก อว. 
 - มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา, คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม, 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
 - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 - ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
 - อุทยานธรณีสตลู 
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Thematic Area 
ความเช่ือมโยงกับ SDGs และ (ร่าง) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับ
ท่ี 13 และกรอบนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ ออวน. และ แผน ววน. 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศภายใต้
แผนระดับ 3 ที่เกี่ยวข้อง 

เป้าหมายและประเด็นการพัฒนา 
ด้านนิวเคลียร์ของประเทศ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การสร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากร
และความหลากหลายทางชีวภาพในส่วน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรด้วย
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี การสร้าง
นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการเพิ่มทกัษะ
การบริหารจัดการทรัพยากรให้แกชุ่มชน 
และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้ม
เเข็ง ในส่วนการพัฒนาเศรษฐกิจท้ัง
ภูมิภาคใหเ้ติบโตด้วยด้วยรูปแบบของ
ระเบียงเศรษฐกิจ BCG นำทุนทาง
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
และวัฒนธรรมไปสรา้งอัตลักษณ์ของ
ชุมชน และยกระดับคณุภาพ ความ
ปลอดภัย และมาตรฐานของอาหาร
ท้องถิ่น 

เยาวชนให้มีความเข้าใจ ภูมิใจ และก่อให้เกิดเจต
คติที่ดีต่อประวัติศาสตร์ของชาติ  
“การอนุรักษ์และรักษาโบราณวตัถุในอยู่ในสภาพ
ที่ดีแข็งแรง ปราศแมลงและเช้ือรา” 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น ตอ้งให้ความสำคัญ
และตระหนักถึงการรักษาสภาพของโบราณวัตถุ 
ซึ่งมีการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ปัจจุบันมี
เทคโนโลยีที่หลายประเทศท่ัวโลกยอมรับและ
นำมาใช้ในการอนุรักษ์ เพื่อช่วยให้โบราณวัตถุคง
สภาพที่ดี แข็งแรงมากขึ้น และปลอดภัยต่อทั้ง
ผู้ปฏิบัติงาน และนักท่องเที่ยว อาทิ การนำ
โบราณวัตถุมากำจัดเช้ือและแมลงด้วยการฉายรังสี
เอกซ์และรังสีแกมมา ร่วมกับเทคนิค radiation 
processing ด้วยการเคลือบวัสดุในกลุ่มโมโนเมอร์ 
ที่มีลักษณะบางมาก เป็นการลดปจัจัยของการ
เสื่อมสภาพ ไม่ว่าจะเป็น เช้ือรา แบคทีเรียและ
แมลงต่าง ๆ ป้องกันการเกดิซ้ำ ซึง่ช่วยในการ
ถนอมรักษาโบราณวัตถุให้คงทน อยู่เป็นมรดกของ
ชาติสืบไป   
“การศึกษาสภาพแวดล้อมในอดตีเพื่อความเข้าใจ
และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบนั” 
การใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์ มาวิเคราะห์ปัจจัยจาก
สภาพแวดล้อมและภมูิอากาศท่ีอาจส่งผลกระทบ
ต่อการเสื่อมสภาพของโบราณสถาน เป็น
การศึกษาเชิงลึก เพื่อเฝ้าระวังและหาแนวทาง
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Thematic Area 
ความเช่ือมโยงกับ SDGs และ (ร่าง) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับ
ท่ี 13 และกรอบนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ ออวน. และ แผน ววน. 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศภายใต้
แผนระดับ 3 ที่เกี่ยวข้อง 

เป้าหมายและประเด็นการพัฒนา 
ด้านนิวเคลียร์ของประเทศ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ป้องกันทำให้มรดกทางวัฒนธรรมของชาติคงอยู่
อย่างยั่งยืน  
“ความปลอดภัยทางรังสีในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ” 
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ สามารถนำไปบูรณาการ กับ
องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาและนิเวศวิทยา เพื่อให้
เกิด การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อย่างเข้าใจและรัก
ธรรมชาติ ส่งเสริมให้เกดิความปลอดภัยในการ
ท่องเที่ยว และสนับสนุนการพัฒนาชุมชน สังคม
และเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  เช่น การตรวจวดัและ
ประเมินระดับกัมมันตภาพรังสีในแหล่งน้ำพุร้อน 
แหล่งน้ำแร่โซดา หรือในเหมืองแรเ่ก่า ตลอดจน
ติดตามการปนเปื้อนของสารเคมี หรือสารพิษใน
น้ำและดิน ทำให้เกดิความมั่นใจในความปลอดภัย
ของสถานท่ีท่องเที่ยวตามธรรมชาติ 

ตารางที่ 6 : เป้าหมายและประเด็นการพัฒนาด้านนิวเคลียร์และรังสี (Thematic Areas) พ.ศ. 2566 – 2570 
 
 
 


