
ประเทศไทยถือได้ว่าเป�นประเทศลําดับต้น ๆ ของโลกที� ให้
ความสําคัญต่อการนําพลังงานปรมาณูมาใช้ในทางสันติ
รัฐบาลไทยได้มีการจัดตั�ง “คณะกรรมการเกี�ยวกับพลังงาน
ปรมาณู” ตั�งแต่ป�  พ.ศ. 2497 จนนําไปสู่การผลักดันให้
เกิดพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื�อสันติ พ.ศ. 2504 
อันเป�นจุดเร ��มต้นให้มี “สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื�อสันติ
หร �อ พปส.” เมื�อวันที�  26 เมษายน พ.ศ. 2504 และต่อมา
ได้มีการเดินเคร ��องปฏิกรณ์ปรมาณูว �จัยสู่ภาวะว �กฤติเป�น
ครั�งแรกในป� พ.ศ. 2505 ทําให้ประเทศไทยมีเคร ��องมือ
สําคัญที� ใช้ในการว �จัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
พร้อมทั�งนําไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้เพื�อต่อยอดงานว �จัย
และพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีในสาขาต่าง ๆ 
อาทิ ด้านการแพทย์ เช่น การผลิตไอโซโทปรังสี เพื�อใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์ การฆ่าเชื�อเคร ��องมือและอุปกรณ์
การแพทย์  ด้านอุตสาหกรรม เช่น การตรวจสอบโดย
ไม่ทําลาย การเพิ�มมูลค่าอัญมณีด้วยการฉายรังสี ด้าน
การเกษตร เช่น การปรับปรุงพันธุ์พืช การทําหมันแมลง
ด้วยการฉายรังสี ด้านสิ�งแวดล้อม เช่น การใช้ เทคนิค
นิวเคลียร์ในงานอุทกว �ทยาและตะกอนว �ทยา การวัด
กัมมันตภาพรังสีในอาหารทะเลส่งออก เป�นต้น 

ตลอดระยะเวลากว่า 50 ป� 
ปส. ได้ดําเนินงานกํากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  

ทั�งด้านอนุญาต ตรวจสอบ 
และเฝ�าระวังภัย ควบคู่กับการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมตอบสนอง

ภารกิจตามกฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ และจัดให้มีการศึกษา

อบรมแลกเปลี�ยน ติดตามองค์ความรู้
ในเชิงปฏิบัติการ และว �จัยพัฒนา
ด้านกํากับดูแลกับต่างประเทศ 

ซึ�งเป�นเคร �อข่ายระดับสากล
อย่างสมํ�าเสมอ  เท่าทัน

จัดตั�งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) แยกออกจาก ปส. เพื�อรับผิดชอบงานว �จัย
พัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ 

และจากการที�ประเทศไทยเป�นสมาชิกของทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ลําดับที�  58 ทําให้ได้ รับ
การผลักดันให้ก้าวสู่การเป�นหน่วยงานกํากับดูแลทาง
นิวเคลียร์และรังสีของประเทศ ที�มีความเป�นอิสระจาก
ภารกิจด้านการว �จัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี
เป�นผลให้ต่อมาจึงมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรในป�  
พ.ศ. 2545 และเปลี�ยนชื�อหน่วยงานเป�น “สํานักงาน
ปรมาณูเพื�อสันติ หร �อ ปส.” ทําหน้าที�กํากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์และรังสี 
และต่อมาในป�  พ.ศ. 2549 มีการออกพระราชกฤษฎีกา
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ใน ป� พ.ศ. 2559 เป�นต้นมา ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื�อสันติ พ.ศ. 2559 
และ พ.ศ. 2562 (แก้ไขเพิ�มเติม) ซึ�งเป�นภารกิจที� สําคัญ และน่าภาคภูมิใจของ ปส. ในฐานะหน่วยงานกํากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ อันเป�นการสร้างกฎเกณฑ์เพื�อให้เกิดความปลอดภัย ความมั�นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เพื�อคุ้มครองประชาชนและสิ�งแวดล้อม
และให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางสากลที�เกี�ยวข้อง รวมทั�งให้มีมาตรการบังคับใช้กฎหมายที�เหมาะสมกับการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีทางนิวเคลียร์และรังสีในป�จจุบันที� เปลี�ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ�งนอกจากพระราชบัญญัติฉบับนี�
จะทําให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีตามหลักสากลแล้ว ยังทําให้
ประเทศไทยสามารถเข้าร่วมเป�นภาคีในสนธิสัญญาที�ยกระดับประเทศด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ 
เช่น สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (CTBT) อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ พิธีสารเพิ�มเติมแนบท้ายความตกลงฯ ภายใต้สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ อนุสัญญาร่วมว่าด้วย
ความปลอดภัยของการใช้เชื�อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ซึ�งถือได้ว่าเป�นบทบาทสําคัญของประเทศในเวทีโลกอีกด้วย

ปส. ได้พัฒนางานด้านกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ  
ผลักดันให้มีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที�พร้อมเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉิน ด้วยเคร ��องมืออุปกรณ์
ตามมาตรฐานสากล โดยเจ้าหน้าที�ที� มีความเชี�ยวชาญเฉพาะด้าน  และจัดตั�งสถานีระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีทั�วประเทศ
ทั�งทางอากาศและทางนํ�า ซึ�งป�จจุบันมีทั�งสิ�นรวม 23 สถานี เพื�อเฝ�าระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที�อาจเกิดขึ�น
ทั�วประเทศตลอด 24 ชั�วโมง อันจะทําให้ประชาชนมีความเชื�อมั�นต่อความปลอดภัยในสาธารณภัยที�เกี�ยวข้องกับนิวเคลียร์
และรังสี ประกอบกับการที� ปส. เป�นหน่วยประสานงานกลางกับ IAEA ทําให้ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือจาก IAEA   
ทั�งด้านว �ชาการและผู้เชี�ยวชาญเสมอมา ในรูปแบบของโครงการความร่วมมือเชิงว �ชาการจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
(Technical Cooperation with the International Atomic Energy Agency) ใน 6 สาขาหลัก ได้แก่ การแพทย์และ
สาธารณสุข เกษตรและสิ�งแวดล้อม อุตสาหกรรม อาหารและโภชนาการ การจัดการกากกัมมันตรังสีและความมั�นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
โดย ปส. ได้ดําเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวอย่างมุ่งมั�นและต่อเนื�องจนกระทั�งในป�ที� 60 นี� ถือว่าเป�นการสร้างรากฐานที�สําคัญทั�งด้านสังคม
เศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมของประเทศ ทําให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนานําพลังงานนิวเคลียร์และรังสีมาใช้ในทางสันติ
ได้อย่างมั�นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ�งแวดล้อม ทั�งในระยะสั�นและระยะยาว 
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จึงขอส่งความปรารถนาดีมายังทุกท่าน
และขออาราธนาคุณพระศร �รัตนตรัย 
และสิ�งศักดิ�สิทธิ�ทั�งหลายในสากลโลก 

ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านทั�งหลาย
จงประสบแต่ความสุข ความเจร �ญ มีกําลังกาย

กําลังใจ กําลังสติป�ญญาที� เข้มแข็ง 
เพื�อร่วมกันเป�นกําลังใจและเป�นกําลังสําคัญ

ในการพัฒนาภารกิจของ ปส. ให้มีความเจร �ญ
ก้าวหน้า ตามมาตรฐานสากลสืบไป

 

60 ป� ปส. 
มุ่งมั�นพัฒนา

เพื�อสังคมมั�นใจ 
กํากับปลอดภัย 
ตามหลักสากล

 

ก้าวต่อไปของ ปส. จะยกระดับโครงสร้างพื�นฐานของประเทศ
ด้านมาตรว �ทยารังสีให้ เป�นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน สามารถ
พัฒนางานด้านมาตรว �ทยาทางรังสีจากระดับทุติยภูมิ เป�นระดับปฐมภูมิ
เป�นศูนย์กลางฝ�กอบรมด้านนิติว �ทยาศาสตร์ทางนิวเคลียร์
(NUCLEAR FORENSIC) ของประเทศ รวมทั�งพัฒนาระบบการให้
บร �การเพื�อก้าวสู่องค์กรที�มีศักยภาพในการขับเคลื�อนภารกิจด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื�อสนองตอบต่อผู้ รับบร �การอย่างสะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ (SMART OAP) ตลอดจนดําเนินภารกิจบูรณา
การกับส่วนราชการ สถาบันการอุดมศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ 
ที� เกี�ยวข้อง สร้างเคร �อข่ายงาน ส่วนภูมิภาคและพัฒนาบทบาทความ
ร่วมมือในมิติต่าง ๆ ที� เกี�ยวข้องของไทยกับองค์การระหว่างประเทศ
และประเทศต่าง ๆ อย่างต่อเนื�อง

นายเพิ�มสุข สัจจาภิวัฒน์
เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื�อสันติ
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