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วิสัยทัศน์Vision
st
ra
te
gY
เป็นองค์กร Smart ด้านการก�ากับดูแล
การใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล 

เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
และสิ่งแวดล้อม

การพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ
ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ทั้งภายในและต่างประเทศ

การส่งเสริมถ่ายทอดความรู้
และสร้างความตระหนัก
ด้านการก�ากับดูแลความปลอดภัย
จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี

การพัฒนาความพร้อม
ด้านการก�ากับดูแลความปลอดภัย
จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี

ยุทธศาสตร์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3



Accountability 

ความรับผิดชอบ
Transparency 

ความโปร่งใส
Mastery

เช่ียวชาญ
Safety, 

Security and 

Safeguards 
ความปลอดภัย 

ความมั่นคงปลอดภัย 
และการพิทักษ์ความปลอดภัย

Observance

ใส่ใจในรายละเอียด
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ค่านิยมองค์กร

ภารกิจส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

A T O M S

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ด�าเนินการก�าหนดค่านิยมองค์กร เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับบุคลากร
ในการยึดถือน�าไปปฏิบัติใช้ โดยมีความสอดคล้องกับการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
โดยค่านิยมของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตามแผนยุทธศาสตร์ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
พ.ศ. 2560 - 2564 นั้น คือ “ATOMS” ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

1. ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
2. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
3. ก�ากับดูแลความปลอดภัย และความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
 รวมทั้งพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
4. เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและมาตรฐานด้านการก�ากับดูแล 
 ความปลอดภัย และความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และพิทักษ์ความปลอดภัย 
 ทางนิวเคลียร์
6. ประสานและด�าเนินการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
 และด�าเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีและความตกลงระหว่างประเทศ
7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นหน้าที่และอ�านาจของส�านักงาน 
 หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

ส�านักงาน
เลขานุการกรม

(สลก.)

กองตรวจสอบ
ทางนิวเคลียร์

และรังสี
(กตส.)

กองอนุญาต
ทางนิวเคลียร์

และรังสี
(กอญ.)

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน

(กยผ.)

กองพัฒนาระบบ
และมาตรฐาน

ก�ากับดูแล
ความปลอดภัย

(กพม.)

ส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.)

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

กลุ่มกฎหมาย
(กกม.)

รองเลขาธิการ
ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(กพร.)

รองเลขาธิการ
ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เลขาธิการ
ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

กลุ่มตรวจสอบภายใน
(กตน.)
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โครงสร้าง
คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

นายดอน ปรมัตถ์วินัย
รองนายกรัฐมนตรี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ

รองประธานกรรมการ

นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล
ผู้อ�านวยการ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นายเพ่ิมสุข สัจจาภิวัฒน์
เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ศ.เกียรติคุณ
ดร.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว

รศ.นเรศร์ จันทน์ขาว ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ดร.ทรงพล สมศรี ศ.ดร.อ�านาจ วงศ์บัณทิต ผศ.ดร.พงษ์แพทย์ เพ่งวาณิชย์

นางเพ็ญนภา กัญชนะ
รองเลขาธิการ

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ปลัดกระทรวงพลังงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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สารเลขาธิการ
ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

	 ส�ำนกังำนปรมำณเูพ่ือสนัติ	(ปส.)	กระทรวง
กำรอุดมศึกษำ	วิทยำศำสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	
(อว.)	 เป็นหน่วยงำนระดับประเทศในกำรก�ำกับ
ดแูลควำมปลอดภัยกำรใช้ประโยชน์จำกพลงังำน
นิวเคลียร์และรังสีที่มีศักยภำพและควำมพร้อม 

ในกำรเป ็นผู ้น� ำด ้ำนกำรพัฒนำเครือข ่ำย 

กำรก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร  ์

และรังสีของอำเซียน	 รวมถึงกำรเตรียมควำม
พร ้อมกรณีฉุกเฉินทำงนิวเคลียร ์และรั งสี 
ของประเทศ

	 ในฐำนะผู้บริหำร	 ปส.	 ได้ผลักดันนโยบำย
และแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพลังงำน
นิวเคลียร์ของประเทศ	 พ.ศ.	 2560	 –	 2569	
เพ่ือเป็นกลไกในกำรขับเคล่ือนประเทศไทย 

ให้เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคม	 และ 

สร ้ำงควำมเ ช่ือ ม่ันให ้ กับสั งคมนำนำชำติ 
ในกำรใช้พลงังำนนวิเคลยีร์ของประเทศไทย	โดย
นโยบำยฉบบันียั้งให้ควำมส�ำคัญในกำรก่อให้เกิด 

ควำมม่ันคงปลอดภัยจำกกำรใช ้ประโยชน์ 
จำกพลังงำนนิวเคลียร ์ในทำงสันติ	 รวมทั้ง
เป็นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรผลิต	
กำรพัฒนำก�ำลังคน	 โครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	 โดยมี	 
4	ยุทธศำสตร์หลัก	 คือ	1.	ควำมร่วมมือระหว่ำง

ประเทศด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์	 2.	 กำรก�ำกับ
ดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนนิวเคลียร	์ 
3.	 กำรผลิตและพัฒนำก�ำลังคนและโครงสร้ำง 

พ้ืนฐำนด้ำนพลังงำนนวิเคลยีร์	4.	กำรใช้พลงังำน
นิวเคลียร์เพ่ือกำรพัฒนำประเทศ	 เพ่ือยกระดับ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศด้ำน 

กำรใช ้ประโยชน์จำกพลังงำนนิวเคลียร ์ใน 

ด้ำนกำรแพทย์	 เกษตร	 อุตสำหกรรม	 และ 

กำรศกึษำวิจยั	รวมทัง้เป็นส่วนส�ำคัญทีจ่ะผลกัดนั 

ให้บรรลุเป้ำหมำยของประเทศตำมวิสัยทัศน์ 
ของยุทธศำสตร์ชำติ	 20	 ปี	 “ประเทศไทย 
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

	 นอกจำกนี้แล้ว	 ในฐำนะผู ้บริหำรได้ให้ 
ควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำบุคลำกรในทุกด้ำน	
บริหำรงำนด้วยคุณธรรมและควำมโปร่งใส	 เพ่ือ
ให้ทุกนโยบำยก้ำวไปสู ่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็น 

รูปธรรม	 และพร ้อมขับเคลื่อนองค ์กรไปสู  ่
จุดหมำยเดียวกันในกำรเป็น	 “องค์กร Smart 
ด้านการก�ากับดแูลการใช้พลังงานนิวเคลียร์
ในระดับสากล เพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม”	 ซึ่งเป็นฟันเฟือง 
ส�ำคัญในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ	 ให้เจริญเติบโตอย่ำงม่ันคง	 ม่ังค่ัง	 
และยั่งยืนต่อไป

องค์กร Smart ด้านการก�ากับ
ดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์
ในระดับสากล เพื่อความปลอดภัย
ของประชาชนและส่ิงแวดล้อม



Office of Atoms for Peace

13ANNUAL REPORT 2020

ผู้บริหาร
ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

นายเพ่ิมสุข สัจจาภิวัฒน์
เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์
เลขานุการกรม

นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล
ผู้อ�านวยการ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นายธงชัย สุดประเสริฐ
ผู้อ�านวยการกองพัฒนาระบบ

และมาตรฐานก�ากับดูแลความปลอดภัย

นางเพ็ญนภา กัญชนะ
รองเลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

รักษาราชการแทน ผู้อ�านวยการกองอนุญาต
ทางนิวเคลียร์และรังสี

นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย
ผู้อ�านวยการกองตรวจสอบ

ทางนิวเคลียร์และรังสี

นางสุชิน อุดมสมพร
รองเลขาธิการ

ส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
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ข้อมูลด้านบุคลากร

331 คน
รวมทั้งหมด66%

ข้าราชการ
218 คน

7%
ลูกจ้างประจ�า 
23 คน

27%
พนักงานราชการ 
90 คน

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
	 ส�ำนกังำนปรมำณเูพ่ือสนัต	ิ(ปส.)	ไดผ้ลกัดนัและสง่บคุลำกรไปพัฒนำศกัยภำพดำ้นกำรก�ำกับดแูลควำมปลอดภัย 

ทำงนิวเคลียร์และรังสี	รวมทั้งด้ำนต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2563	ดังนี้

ประเภทการพัฒนาศักยภาพ จ�านวนหลักสูตร/เรื่อง, หัวข้อ จ�านวนบุคลากร
(คน)

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

 การอบรมหลักสูตร
 ต่างประเทศ

 การปฏิบัติราชการ
 ในองค์การระหว่างประเทศ

 การอบรมหลักสูตร
 ภายในประเทศ

จ�านวนรวม 110 167 60 107

92 115 46 69

2 3 1 2

16 49 13 36
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ	 (Integrity	 and	 Transparency	 Assessment	 :	
ITA)	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2563	เป็นไปภำยใต้แนวคิด	“Open	to	Transparency”	ซึ่งเป็นหลักกำรพื้นฐำนส�ำคัญของกำรประเมิน	
ITA	ที่มำจำกกำร	“เปิด”	2	ประกำร	คือ	“เปิดเผยข้อมูล”	ของหน่วยงำนภำครัฐเพื่อให้สำธำรณชนได้รับทรำบและสำมำรถตรวจสอบ 

กำรด�ำเนินงำนได้	 และ	 “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนภำครัฐ	 ทั้งเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน	 และประชำชน	 
ผู้รับบริกำรหรือผู้ติดต่อกับหน่วยงำนภำครัฐได้เข้ำมำมีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงควำมเห็นต่อหน่วยงำนภำครัฐ	ผ่ำนกำรประเมิน	ITA	 
ซึ่งกำร	 “เปิด”	 ทั้ง	 2	 ประกำรข้ำงต้นนั้น	 จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐมีควำมโปร่งใส	 และน�ำไปสู่กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบของทุกภำคส่วน	

	 ทั้งนี้	กำรประเมิน	ITA	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2563	ไม่เพียงมุ่งเน้นให้หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินปฏิบัติเพียงเพื่อให้ได้รับ
ผลกำรประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่ำนั้น	 แต่ยังมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐได้มีกำรปรับปรุงพัฒนำตนเองในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

เพ่ือให้เกิดธรรมำภิบำลในหน่วยงำนภำครัฐ	 มีกำรด�ำเนินงำนที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและส่วนรวมเป็นส�ำคัญ	 และลดโอกำส 

ทีจ่ะเกดิกำรทจุรติและประพฤติมิชอบในหนว่ยงำนภำครฐั	สง่ผลให้หนว่ยงำนภำครฐัสำมำรถบรรลตุำมเป้ำหมำยทีก่�ำหนดไว้ในแผนแม่บท 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ	ประเด็นท่ี	21	กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ	(พ.ศ.	2561	–	2580)	ต่อไป	โดยประเด็นในกำรประเมิน	
จ�ำแนกออกเป็น	10	ตัวช้ีวัด	ดังนี้
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ตัวช้ีวัดที่ 1 
การปฏิบัติหน้าที่

ตัวช้ีวัดที่ 6 
คุณภาพ

การด�าเนินงาน

ตัวช้ีวัดที่ 2 
การใช้งบประมาณ

ตัวช้ีวัดที่ 7 
ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร

ตัวช้ีวัดที่ 3 
การใช้อ�านาจ

ตัวช้ีวัดที่ 8 
การปรับปรุง

ระบบการท�างาน

ตัวช้ีวัดที่ 4 
การใช้ทรัพย์สิน

ของราชการ

ตัวช้ีวัดที่ 9 
การเปิดเผย

ข้อมูล

ตัวช้ีวัดที่ 5 
การแก้ไขปัญหา

การทุจริต

ตัวช้ีวัดที่ 10 
การป้องกัน
การทุจริต

A
ระดับ 

	 โดยภำพรวมประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2563	ส�ำนกังำนปรมำณูเพ่ือสันติ	(ปส.)	ได้คะแนนเทา่กบัรอ้ยละ 87.24 ซ่ึงถอืว่า
มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานอยู่ในระดับ A	ผลคะแนนดังกล่ำว	เป็นผลมำจำกกำรที่	ปส.	มุ่งม่ันพัฒนำ 

องค์กรให้มีประสิทธิภำพ	 โดยตระหนักถึงควำมส�ำคัญของระบบธรรมำภิบำล	 (Corporate	 Governance)	 ซึ่งได้รับกำรประเมินจำก 

ส�ำนักประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ	(ป.ป.ช.)
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ส่วนที่2

สรุปผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ
1. การด�าเนินงานของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. กฎหมายล�าดับรองที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 และมีผลบังคับใช้แล้ว 
3. การบริหารจัดการและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
4. การด�าเนินงานด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
5. ความร่วมมือระหว่างประเทศ
6. การพัฒนาศักยภาพด้านการก�ากับดูแลความปลอดภัย
 ทางนิวเคลียร์และรังสี
7. การก�ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
8. ผลการด�าเนินงานศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจ�าภูมิภาค
9.   กิจกรรมสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี
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การด�าเนินงาน
คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ในปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2563	 คณะกรรมกำรพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ	 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ	 ไปทั้งสิ้น	 1	 ครั้ง	 
ในกำรประชุมครั้งที่	1/2563	วันพุธที่	8	มกรำคม	2563	ณ	ห้องประชุมศำตรำจำรย์วิจิตร	ศรีสอ้ำน	ช้ัน	5	อำคำรอุดมศึกษำ	1	ส�ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ	 วิทยำศำสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (ถนนศรีอยุธยำ)	 โดย	 ดร.สมคิด	 จำตุศรีพิทักษ์	 ประธำนกรรมกำรฯ	 
มอบหมำยให้	ดร.สุวิทย์	เมษินทรีย์	รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ	วิทยำศำสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	เป็นประธำนกำรประชุมฯ	
ได้มีมติที่ส�ำคัญสรุปได้	ดังนี้

    ควำมคืบหน้ำกฎหมำยล�ำดับรองตำมพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ	 พ.ศ.	 2559	 มีกฎหมำยล�ำดับรอง 
	 	 	 	 ซึ่งออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตินี้	จ�ำนวน	56	ฉบับ
    ควำมคืบหน้ำประกำศหรือระเบียบคณะกรรมกำรพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ	จ�ำนวน	6	ฉบับ
    ควำมคืบหน้ำประกำศส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ	จ�ำนวน	4	ฉบับ
    ควำมคืบหน้ำกฎหมำยล�ำดับรองตำมพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ	 (ฉบับท่ี	 2)	 พ.ศ.	 2562	 มีกฎหมำยล�ำดับรอง 
	 	 	 	 ซึ่งออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตินี้	จ�ำนวน	6	ฉบับ
    รับทรำบผลกำรด�ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรภำยใต้คณะกรรมกำรพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติประจ�ำปีงบประมำณ 

		 	 	 	 พ.ศ.	2562
    ร่ำงกฎกระทรวงที่อำศัยอ�ำนำจตำมควำมในพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ	 พ.ศ.	 2559	 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 

	 	 	 	 โดยพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2562
	 	 	 	 -	 ร่ำงกฎกระทรวงเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี	พ.ศ.	....
    ร่ำงกฎหมำยล�ำดับรองที่อำศัยอ�ำนำจออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ	 พ.ศ.	 2559	 ซึ่งแก้ไข 

	 	 	 	 เพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2562
	 	 	 	 -	 ร่ำงประกำศคณะกรรมกำรพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ	 เรื่อง	 กำรจัดท�ำรำยงำนวิเครำะห์ควำมเหมำะสมของพ้ืนท่ีตั้ง 
	 	 	 	 	 สถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	....
    พิจำรณำร่ำงนโยบำยกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสีและเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วแห่งชำติ
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กฎหมายล�าดับรองที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้ว

	 ส�ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ	 (ปส.)	 ได้พัฒนำและผลักดัน
พระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2562	 
ให้มีผลบังคับใช้อย่ำงสมบูรณ์	 โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	
เม่ือวันที่	 5	 เมษำยน	 พ.ศ.	 2562	 และมีผลบังคับใช้เม่ือวันที่	 5	
มิถุนำยน	พ.ศ.	2562	

	 โดยภำยหลังจำกที่พระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์ 
เพ่ือสันติ	 พ.ศ.	 2559	 มีผลบังคับใช้	 ปส.	 ต้องด�ำเนินกำรยกร่ำง 

กฎหมำยล�ำดับรองที่เก่ียวข้อง	 ซึ่งสถำนะกฎหมำยล�ำดับรอง 
ซึ่งต้องออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์ 
เพ่ือสันติ	 พ.ศ.	 2559	 และพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์ 
เพ่ือสันติ	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2562	 ที่มีผลบังคับใช้แล้ว	 มีจ�ำนวน	 
17	ฉบับ	โดยมีสถำนะ	ดังนี้



กฎหมายล�าดับรองท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว จ�านวน 17 ฉบับ

ระเบียบคณะกรรมการฯ หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2560

ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนสำาหรับความเสียหายกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เข้าดำาเนินการแทน พ.ศ. 2560

ประกาศคณะกรรมการฯ กำาหนดเกณฑ์ปริมาณรังสีในระดับที่ปลอดภัยสำาหรับการส่ังให้
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ส่วนนั้นพ้นจากการควบคุม พ.ศ. 2560

ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการกำาหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการแบ่งรายได้และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการดำาเนินการแทน พ.ศ. 2560

ประกาศคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการจัดทำารายงานความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

กฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561

กฎกระทรวงความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561

กฎกระทรวงการดำาเนินการเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีที่ตกค้างอยู่ในหลุมสำารวจปิโตรเลียม พ.ศ. 2562

กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ดำาเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. 2561

กฎกระทรวงการนำากากกัมมันตรังสีเข้ามาในและส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2561

กฎกระทรวงการปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2561

กฎกระทรวงการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2561

ประกาศสำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การแจ้งการวิจัยและพัฒนาวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ท่ีไม่ใช้
วัสดุนิวเคลียร์และกิจการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. 2562

กฎกระทรวงการอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่องเกณฑ์ปลอดภัย พ.ศ. 2562

กฎกระทรวงกำาหนดสารประกอบหรือสารผสมของยูเรเนียมหรือทอเรียมเพื่อให้สารประกอบหรือ
สารผสมนั้นเป็นวัสดุต้นกำาลัง พ.ศ. 2563

กฎกระทรวงกำาหนดการแบ่งระดับ การกำาหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย
ทางรังสี พ.ศ. 2563
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105

68 วรรค 3

73 วรรค 2

68 วรรค 4

51 วรรค 3

91

91

83

95, 97

75, 76

78

79

89, 90

51, 52, 53

4

4

95, 97

ล�าดับ มาตรา ชื่อกฎหมายล�าดับรอง

*คณะกรรมการฯ หมายถึง คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

22 รายงานประจ�าปี 2563
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การบริหารจัดการ
และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

	 เนือ่งจำกปัจจบุนัประชำคมโลกก�ำลงัเผชิญกับภัยคุกคำมใหม่ 

หลำกหลำยรูปแบบ	 อีกทั้งยังมีกำรน�ำวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุ
กัมมันตรังสีมำใช้ประโยชน์อย่ำงกว้ำงขวำงท้ังในด้ำนกำรแพทย	์
เกษตรกรรม	 อุตสำหกรรม	 และกำรศึกษำวิจัย	 กำรผลิตกระแส
ไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำพลังงำนนิวเคลียร์ที่กระจำยอยู่ทั่วทุกมุมโลก	 
อำจส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับควำมเส่ียงจำกกำรเกิดเหตุ 

ฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี	 และเหตุควำมม่ันคงปลอดภัย 

ทำงนิวเคลียร์มำกข้ึนด้วยเช่นกัน	 แม้ว่ำจะมีมำตรกำรควบคุม 

ควำมปลอดภัยอย่ำงรดักุมแล้วก็ตำม	ดงันัน้ส�ำนกังำนปรมำณเูพ่ือสนัต	ิ
(ปส.)	ในฐำนะหน่วยงำนทีมี่ภำรกิจส�ำคัญในกำรเตรยีมควำมพร้อม
และระงับเหตุฉกุเฉินทำงนิวเคลยีร์และรังสีของไทย	ได้ด�ำเนินงำน 

ภำยใต้แผนแม่บทในกำรเฝ้ำระวัง	 เตรียมควำมพร้อม	 ระงับ	 
และฟื้นฟูเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี	 พ.ศ.	 2561	 –	 2565	
ยุทธศำสตร์ที่	 2	 กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรระงับเหตุฉุกเฉิน
ทำงนิวเคลียร์และรังสี	(Preparedness)	กลยุทธ์ที่	2.1	กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกร	ดังนี้

การเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี 
	 โดยกำรด�ำเนินงำนที่เก่ียวข้องกับกำรเตรียมควำมพร้อม
ระงับเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร ์และรังสี	 ซึ่งสอดคล้องตำม
นโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคงระดับชำติ	 เพ่ือให้ 

กำรก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนวิเคลยีร์และรงัสขีองประเทศไทย
มีประสิทธิภำพ	ยั่งยืน	และเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล	อำทิ	

	 1.	 กำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้ำนนิวเคลียร์ 
ทีท่นัสมัย	อำท	ิรถห้องปฏิบตักิำรเคลือ่นที	่กรณฉีกุเฉนิทำงนวิเคลยีร์
และรังสี	 ซึ่งประกอบด้วย	 ห้องศูนย์บัญชำกำร	 ห้องปฏิบัติกำร 

วิเครำะห์ตัวอย่ำงในพื้นที่เกิดเหตุ	 ห้องระบบสื่อสำรที่ทันสมัย
ระหว่ำงพ้ืนที่เกิดเหตุกับศูนย์บัญชำกำร	 พร้อมด้วยเครื่องมือ 

และอุปกรณ์ครบครัน	 นอกจำกนี้ ยังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

พร้อมปฏิบัติงำน	 ได้แก่	 หุ่นยนต์ประเมินระดับรังสีและเก็บกู้
วัสดุกัมมันตรังสี	 อำกำศยำนไร้คนขับประเมินผลกระทบทำงรังสี	 
และระบบช�ำระล้ำงกำรเปรอะเป้ือนวัสดุกัมมันตรังสี
 2.	 กำรเตรียมบุคลำกรให้มีควำมพร้อมด้ำนกำรรับมือเหตุ
ฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี	พร้อมทั้งกำร	Reskill	และ	Upskill
	 3.	 กำรจัดต้ังสถำนีเฝ้ำระวังภัยทำงรังสีในน�้ำและอำกำศ	
จ�ำนวน	23	สถำน	ีใน	18	จงัหวัด	ครอบคลมุทัว่ประเทศ	และสถำนี
เฝ้ำตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี	 (RN65)	 เพ่ือเฝ้ำตรวจและติดตำม
ปริมำณรังสีทั้งในและต่ำงประเทศ	ตลอด	24	ช่ัวโมง

จานรับส่งข้อมูล
สัญญาณดาวเทียมระหว่างประเทศ

ระบบการเก็บตัวอย่าง
และระบบตรวจวัดอุณหภูมิ

และความชื้นภายนอกอาคาร

สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (RN65)
ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก�าแพงแสน จ.นครปฐม
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สถานีเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในส่ิงแวดล้อม

เครื่องวัดรังสีชนิดแยกนิวไคลด์กัมมันตรังสี (EFRD)

เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศฝุ่นกัมมันตรังสี ภาชนะเก็บเครื่องบันทึกปริมาณรังสีแบบสะสม (OSL) 
และถังเก็บน้�าฝน Fall out
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	 ปส.	 ตระหนักและให ้ควำมส�ำคัญในควำมปลอดภัย 

ทำงนิวเคลียร์และรังสีที่อำจจะมีผลกระทบต่อประชำชน	 และได้ 
บูรณำกำรกับหน่วยงำนด้ำนควำมม่ันคง	สิ่งแวดล้อม	กำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย	 บุคลำกรทำงกำรแพทย์	 ต�ำรวจพิสูจน ์

หลกัฐำน	เจ้ำหน้ำทีอ่�ำเภอ	ศลุกำกร	หน่วยเรอืรกัษำควำมปลอดภัย	
และหน่วยงำนอ่ืน	 ๆ	 ที่เก่ียวข้องในกำรฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน 

มำอย่ำงต่อเนื่อง	 โดยมุ่งหวังให้เกิดกำรปฏิบัติงำนแบบบูรณำกำร
และเป็นไปในทิศทำงเดียวกันหำกเกิดเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร ์

และรงัสข้ึีน	พร้อมผลกัดนัเป็นเครอืข่ำยกำรก�ำกับดแูลควำมปลอดภัย 

และควำมม่ันคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสีที่เข้มแข็งของ
ประเทศต่อไป

การซ้อมแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

สถานีเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในส่ิงแวดล้อม สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีทั่วประเทศ
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การเตรียมเครื่องมือฯ ก่อนเข้าพื้นที่เกิดเหตุ การตรวจวัดการเปรอะเปื้อนทางรังสีให้แก่เจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ
หลังจากเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ ณ พื้นที่เกิดเหตุ

การสาธิตวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ
ในพื้นที่ที่มีการเปรอะเปื้อนทางรังสี

การเก็บกู้วัสดุกัมมันตรังสีในพื้นที่เกิดเหตุฯ 
เพื่อความปลอดภัยต่อประชาชนและส่ิงแวดล้อม

การออกปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
       ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2563	มีกำรตรวจพบกำรปนเป้ือนของ
วัสดกัุมมันตรงัสหีลำยครัง้	ซึง่	ปส.	ไดด้�ำเนนิกำรระงับเหตดุงักลำ่ว	
โดยท�ำกำรตรวจสอบและวิเครำะห์ตัวอย่ำงด้วยระบบวิเครำะห์
รังสีแกมมำ	 (Gamma	 Spectrometry)	 นอกจำกนี้	 ยังด�ำเนินกำร 

บริหำรจัดกำรกำรใช้รถห้องปฏิบัติกำรเคลื่อนที่	 กรณีฉุกเฉิน 

ทำงนิวเคลียร์และรังสี	 และเครื่องมือที่เก่ียวข้องให้มีควำมพร้อม
ในกำรปฏิบัติงำนทั้งในสถำนกำรณ์ปกติ	และสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน

	 ปส.	 มีควำมพร้อมและขีดควำมสำมำรถในกำรตอบสนอง
เหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสีของประเทศด้วยเทคโนโลยี 

สมัยใหม่	เพื่อก้ำวไปสู่กำรเป็น

องค์กร Smart ด้านการก�ากับดูแล
การใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล 
เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
และส่ิงแวดล้อม
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การด�าเนินงาน
ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

	 ส�ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ	 (ปส.)	 ก�ำหนดนโยบำยใน 

กำรขับเคลื่อนองค์กร	 โดยมุ ่งเน้นกำรสำนต่อนโยบำยและ 

แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ของประเทศ	
ระยะ	 5	 ปี	 พ.ศ.	 2560	 -	 2564	 เพ่ือให้กำรด�ำเนินงำนมีควำม 

ต่อเนือ่ง	และสร้ำงสรรค์ภำรกิจงำนใหม่ควบคู่กัน	เพ่ือพัฒนำองค์กร
ให้ก้ำวหน้ำอย่ำงม่ันคง	 ย่ังยืนมำกย่ิงข้ึน	 โดยมีเป้ำหมำยในกำร
พัฒนำองค์กรให้มุ่งไปสู่กำรเป็นองค์กรอัจฉริยะ	 (SMART	 OAP)	
ที่มีกำรด�ำเนินงำนโปร่งใส	 ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง	 และมี 

ขีดสมรรถนะสูง	 มุ่งก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และ
รงัสี	ตำมหลกัมำตรฐำนสำกล	(3S)	ได้แก่	ควำมปลอดภัย	(Safety)	
ควำมม่ันคงปลอดภัย	 (Security)	 และกำรพิทักษ์ควำมปลอดภัย	
(Safeguards)	

ในกำรท�ำกำรสร้ำงฉำกทศัน์	(Scenario)	ด้ำนนโยบำยทีห่ลำกหลำย 

รูปแบบรองรับสถำนกำรณ์ต่ำง	 ๆ	 เพ่ือให้สำมำรถปรับเปลี่ยน 

แนวนโยบำยและแผนงำนให้ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง	 
โดยมีประชำชนและผลสัมฤทธ์ิที่ก�ำหนดไว้เป็นที่ตั้ง	 ปส.	 จึงต้อง 
เพ่ิมศักยภำพในกำรก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และ
รงัส	ีและปรบับทบำทของ	ปส.	ให้สำมำรถรองรบัควำมเปลีย่นแปลง
ที่อำจเกิดข้ึนได้	 รวมถึงกำรปรับตัวเข้ำกับสังคมรูปแบบวิถีใหม่	
(New	 Normal)	 ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลต่ำง	 ๆ	 นอกจำกนี้	 ปส.	 
มีภำรกิจในกำรเสนอแนะนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ด้ำน
พลังงำนนิวเคลียร์ในทำงสันติ	 จึงจ�ำเป็นที่ต้องสร้ำงฉำกทัศน์	
นโยบำยกำรก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยด้ำนกำรใช้ประโยชน์
จำกพลังงำนนิวเคลียร์และรังสีในทำงสันติ	 รองรับสถำนกำรณ ์

กำรเปลี่ยนแปลงที่หลำกหลำยได้อย่ำงทันท่วงที	 ดังนั้น ปส.  
จึงได้จัดท�า OAP Foresight ผ่านการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
ผู ้เช่ียวชาญ บุคลากรของ ปส. มาร่วมมองภาพอนาคต 
(Foresight) และก�าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี 
(พ.ศ. 2566 – 2575) และแผนทีน่�าทาง (Roadmap) โดยค�านึงถงึ 
ความท้าทายท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต และแนวโน้มของ 
การเปล่ียนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ  ผ่านฉากทัศน์	โดยกำรจดัท�ำ	
“OAP	Foresight”	แบ่งเป็น	2	ครั้ง	คือ	

  ครั้งที่	 1	 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรในกำรจัดท�ำ	 OAP 

		 	 Foresight	:	Future	[Re]	Framing	ในวันที่	25	สิงหำคม	 
	 	 2563	ณ	ห้องประชุมใหญ่	อำคำร	1	ช้ัน	2	ปส.	เพ่ือวิเครำะห์ 

	 	 สญัญำณควำมเปลีย่นแปลง	และก�ำหนดปัจจยัขับเคลือ่น	 
	 	 (Driving	Forces)	และฉำกทัศน์	(Scenario)
 	 ครั้งที่	2	กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร	OAP	Foresight	: 
	 	 Future	Scenario	Building	ในวันที่	1	กันยำยน	2563	 
	 	 ณ	ห้องประชุมใหญ่	อำคำร	1	ช้ัน	2	ปส.	โดยกำรก�ำหนด 

	 	 เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ระยะ	 10	 ปี	 (พ.ศ.	 2566	 –	 
	 	 2575)	ของ	ปส.	และจัดท�ำแผนที่น�ำทำง	(Roadmap)

	 โดยในปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2563	 ปส.	 ตระหนักถึงบริบท
ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว	 และรุนแรง	 (Disruptive	
Change)	 จึงต้องมีกำรปรับตัวให้เท่ำทันต่อควำมเปลี่ยนแปลง	
และเพ่ิมขีดควำมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

ในกลุ ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยต่ำง	 ๆ	 และยังให้ควำมส�ำคัญ 
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Smart OAP

เป้าหมายท่ี 2 : 
สนับสนุนความร่วมมือ
วิชาการระดับภูมิภาค 
และพัฒนาไปสู่การเป็น 

Regional Nuclear and 
Radiation Training Center

เป้าหมายท่ี 1 : 
เพ่ิมศักยภาพการก�ากับดูแล

ด้วย AI และยกระดับ
บทบาทเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

และผู้ให้ทุนผ่านหน่วยงาน
เครือข่าย

เป้าหมายท่ี 3 : 
ลดขนาดองค์การให้เหมาะสม 

มีประสิทธิภาพและผลักดันนโยบาย
การใช้ประโยชน์จากพลังงาน

นิวเคลียร์และรังสี

เป้าหมายท่ี 4 : 
พัฒนาระบบ

การก�ากับดูแลให้มีมาตรฐาน
และเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้หน่วยงานเครือข่าย

Increasing
Utilization

Increasing
Utilization

	 OAP	Foresight	ท�ำให้เกิดแนวทำงในกำรก�ำหนดนโยบำย	กำรวำงแผน	และกำรด�ำเนนิงำน 

ของ	 ปส.	 ให้สอดคล้องและตอบสนองอย่ำงทันท่วงทีกับกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ 

อย่ำงรวดเร็วในโลกปัจจุบัน	 อันจะน�ำไปสู่กำรเป็นองค์กร	 Smart	 ด้ำนกำรก�ำกับดูแลกำรใช้
พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีในระดับสำกล	 โดยมีควำมปลอดภัยของประชำชนและสิ่งแวดล้อม 

เป็นเป้ำหมำยส�ำคัญ

ภาพแสดงผลการระดมความคิดเห็นเพื่อก�าหนดเป้าหมายของ OAP Foresight

Present OAP
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ความร่วมมือระหว่างประเทศ

	 ส�ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ	 (ปส.)	 มีภำรกิจที่ส�ำคัญใน
กำรด�ำเนินงำนตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศ	 และกำรประสำน 

ควำมร่วมมือด้ำนกำรก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และ
รังสีระหว่ำงประเทศ	 ร่วมกับทบวงกำรพลังงำนปรมำณูระหว่ำง
ประเทศ	 (International	 Atomic	 Energy	 Agency:	 IAEA)	 และ
องค์กรระหว่ำงประเทศต่ำง	 ๆ	 โดยในปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2563	 
ได้ด�ำเนินกำรควำมร่วมมือที่ส�ำคัญ	ดังนี้

  การด�าเนินกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ 

  ระหว่างประเทศ

 1. การประชุมผู้แทนประเทศภายใต้ความตกลง 
ว่าดว้ยการวิจัย พฒันา และฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยนิีวเคลียร์
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Regional Cooperative 
Agreement: RCA)	 ปส.	 ในฐำนะผู้แทนแห่งชำติ	 (National	
RCA	Representative)	 เข้ำร่วมกำรประชุมผู้แทนประเทศภำยใต้ 
ควำมตกลงว่ำด้วยกำรวิจัย	 พัฒนำ	 และฝึกอบรมด้ำนเทคโนโลยี 

นิวเคลียร์ในภูมิภำคเอเชียและแปซิฟิก	 (Regional	 Cooperative	
Agreement:	 RCA)	 ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือเชิงวิชำกำร 

ของ	 IAEA	 ครั้งท่ี	 42	 ในวันที่	 23	 เมษำยน	 2563	 ผ่ำนระบบ 

กำรประชุมทำงไกล	 (Teleconference)	 ร่วมกับผู้แทนจำก	 RCA	
Regional	 Office	 และ	 IAEA	 พร้อมด้วยผู้แทนประเทศสมำชิก 

ในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก	 รวม	 22	 ประเทศ	 กำรประชุมดังกล่ำว 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันหำรือด้ำนยุทธศำสตร์	 นโยบำย	 และ 

กำรบรหิำรจดักำรโครงกำรภำยใต้ควำมตกลงฯ	เพ่ือพัฒนำแนวทำง
กำรด�ำเนินงำนในอนำคตอย่ำงมีประสิทธิภำพ		

	 กำรประชุม	 National	 RCA	 Representative	 Meeting	 
ครัง้ที	่42	นี	้ยังไดมี้กำรหำรอืในประเด็นเรือ่งกำรจัดงำนเฉลิมฉลอง 
ครบรอบควำมตกลง	 RCA	 50	 ปี	 โดยในปี	 2564	 ประเทศไทย
จะรับต�ำแหน่งประธำนควำมตกลงว่ำด้วยกำรวิจัย	 พัฒนำ	 และ
ฝึกอบรมด้ำนเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในภูมิภำคเอเชียและแปซิฟิก	
(Regional	Cooperative	Agreement:	RCA)	และจะเป็นเจ้ำภำพ
จัดกำรประชุม	National	RCA	Representative	Meeting	ครั้งที่	43	 
ในเดือนเมษำยน	2564
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อุตสาหกรรม
1 โครงการ

การเกษตร
4 โครงการ

การแพทย์
5 โครงการ

สาขา รหัสและชื่อโครงการ ผู้ประสานงาน

นายธนรรจน์ แสงจันทร์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

นางสุมนา งามผ่องใส
กรมวิชาการเกษตร

นางวรรณี ศรีนุตตระกูล
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

นางสาวศรัญญา หน่อแก้ว
กรมพัฒนาที่ดิน

นางสาวนฤมล เนรมิตสุข
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

ผศ.พญ.สมใจ แดงประเสริฐ
คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี

รศ.ดร.อัญชลี กฤษณจินดา
คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.อัญชลี กฤษณจินดา
คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ 
แพทย์หญิง อ่ิมใจ ชิตาพนารักษ์
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.พุทธิพรณ์ เจริญพันธุ์
คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี

1. RAS1022 “Strengthening Regional Capacity in  
  Non-Destructive Testing and Examination Using  
  Nuclear and Related Techniques for Safer, Reliable,  
  More Efficient and Sustainable Industries Including Civil  
  Engineering”

2.  RAS5077 “Promoting the Application of Mutation  
  Techniques and Related Biotechnologies for the  
  Development of Green Crops Varieties”

3.  RAS5081 “Enhancing Food Safety and Supporting  
  Regional Authentication of Foodstuffs through  
  Implementation of Nuclear Techniques”

4.  RAS5084 “Assessing and Improving Soil and Water  
  Quality to Minimize Land Degradation and Enhance  
  Crop Productivity Using Nuclear Techniques”

5.  RAS5087 “Promoting Food Irradiation by Electron  
  Beam and X Ray Technology to Enhance Food Safety,  
  Security and Trade (RCA)”

6.  RAS6086 “Strengthening Cancer Management  
  Programmes in RCA States Parties through  
  Collaboration with National and Regional Radiation  
  Oncology Societies”

7.  RAS6087 “Enhancing Medical Physics Services in  
  Developing Standards, Education and Training  
  through Regional Cooperation”

8.  RAS6093 “Strengthening Capacity to Manage  
  Non-Communicable Diseases Using Imaging Modalities  
  in Radiology and Nuclear Medicine”

9.  RAS6096 “Empowering Regional Collaboration  
  among Radiotherapy Professionals through Online  
  Clinical Networks (RCA)”

10. RAS6097 “Enhancing Capacity and Capability  
  for the Production of Cyclotron-Based  
  Radiopharmaceuticals (RCA)”

ท้ังนี้ ปัจจุบันมีโครงการ RCA ท่ีประเทศไทยเข้าร่วมจ�านวนท้ังส้ิน 15 โครงการ ดังนี้
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ส่ิงแวดล้อม
4 โครงการ

การก�ากับดูแล
1 โครงการ

สาขา รหัสและชื่อโครงการ ผู้ประสานงาน

ดร.ยุทธนา ตุ้มน้อย
ปส.

นายวุฒิไกร กุลสวัสดิ์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

นายเกียรติพงษ์ คำาดี
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

นายวุฒิไกร กุลสวัสดิ์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

ดร.กิตติ์กวิน อรามรุญ
ปส.

11.  RAS7028 “Enhancing Regional Capabilities for 
   Marine Radioactivity Monitoring and Assessment of  
  the Potential Impact of Radioactive Releases from  
  Nuclear Facilities in the Asia-Pacific Marine Ecosystems”

12. RAS7031 “Assessing the Vulnerability of Coastal  
  Landscapes and Ecosystems to Sea-Level Rise and  
  Climate Change”

13. RAS7035 “Enhancing Regional Capability for the 
   Effective Management of Ground Water Resources  
  Using Isotopic Techniques (RCA)”

14. RAS7037 “Enhancing Wetland Management and  
  Sustainable Conservation Planning (RCA)”

15. RAS9092 “Strengthening the Capacity to Respond  
  to Radiological Emergencies of Category II and III  
  Facilities (RCA)”
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	 ในส่วนของ	โครงการความรว่มมือเชงิวิชาการระดับประเทศ ปัจจบุนั	ประเทศไทยมีโครงกำรฯ	ทีอ่ยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร	จ�ำนวน	
9	โครงกำร	และโครงกำรใหม่ที่จะเริ่มด�ำเนินกำรในปี	2565	จ�ำนวน	3	โครงกำร	ดังนี้

รอบปี 
พ.ศ. 2559 - 2560

รอบปี 
พ.ศ. 2561 - 2562

รอบปี 
พ.ศ. 2563 – 2564 
(รอบปัจจุบัน)

รอบโครงการ รหัสและชื่อโครงการ ผู้ประสานงาน

ผศ.ดร.วันวิสา สุดประเสริฐ 
อาจารย์ประจำาคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.ดนุพล นันทจิต 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ดร.กนกรัชต์ ตียะพันธ์ 
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ดร.กิตติ์กวิน อรามรุญ 
นักฟิสิกส์รังสีชำานาญการพิเศษ 
ปส.

ดร.สมชาย ตัณชรากรณ์ 
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
(องค์การมหาชน)

ผศ.ดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์ 
หัวหน้าภาควิชาวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.กนกพร บุญศิริชัย 
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)

ดร.พุทธิพรณ์ เจริญพันธุ์ 
อาจารย์ประจำาคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล

1.  THA0015“Establishing an Accelerator Center for 
   Research and Education” (ด้านอุตสาหกรรม)

2. THA6040 “Developing Human Resources for the 
   National Proton Therapy Centre in Thailand” 
  (ด้านการแพทย์)

3.  THA1012 “Supporting Development of a Multipurpose  
  Research Reactor” (ด้านอุตสาหกรรม)

4.  THA6043 “Enhancing Capacities in Diagnostic  
  Radiology, Nuclear Medicine and Radiotherapy”
  (ด้านการแพทย์)

5.  THA9018 “Enhancing Capability for Nuclear and  
  Radiological Emergency Preparedness and Response”
  (ด้านการกำากับดูแล)

6.  THA1013 “Upgrading the Synchrotron Facility to  
  Support Advanced Scientific and Technical Research  
  and Development Activities” (ด้านอุตสาหกรรม)

7.  THA1014 “Strengthening the Capabilities of the Low  
  Energy Electron Beam Facility for Enhanced Economic  
  Competitiveness of Products and Industries”
  (ด้านอุตสาหกรรม)

8.  THA1015 “Establishing a Cyclotron Facility for  
  Radioisotope Production and Industrial Research”
  (ด้านอุตสาหกรรม)

9.  THA6044 “Developing Capabilities for the Application  
  of Theranostic Radiopharmaceuticals in Nuclear 
   Medicine” (ด้านการแพทย์)
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รอบปี 
พ.ศ. 2565 – 2566 
(รอบใหม่ 
ก�าลังด�าเนินการ
ออกแบบโครงการ)

รอบโครงการ รหัสและชื่อโครงการ ผู้ประสานงาน

ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

นางสาวอัคปศร อัคราช 
กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล

ดร.กนกพร บุญศิริชัย 
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)

10. THA2020001 “Advancing national capacity in 
   diagnostic radiology, nuclear medicine and 
   radiotherapy” 
  (ด้านการแพทย์)

11. THA2020002 “Enhancing capabilities for applying 
   isotope techniques in water and soil management”
  (ด้านการเกษตร)

12. THA2020003 “Enhancing Industrial and Research  
  Utilization of Ion Beam Facilities” (ด้านอุตสาหกรรม)
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 2. การฝึกอบรม National Data Center (NDC) Capacity 
Building Workshop and Regional Seismic Travel Time 
(RSTT) in combination with Data Sharing and Integration 
Training 	ปส.	ร่วมกับองค์กำรสนธิสัญญำว่ำด้วยกำรห้ำมทดลอง
นวิเคลยีรโ์ดยสมบรูณ	์(Comprehensive	Nuclear-Test-Ban	Treaty	
Organization:	 CTBTO)	 เป็นเจ้ำภำพจัดกำรฝึกอบรม	 National	
Data	Center	(NDC)	Capacity	Building	Workshop	and	Regional	
Seismic	Travel	Time	(RSTT)	in	combination	with	Data	Sharing	
and	Integration	Training	ระหว่ำงวันที	่28	ตลุำคม	–	1	พฤศจกิำยน	
2562	ณ	โรงแรมแชงกรีลำ	จังหวัดเชียงใหม่

	 กำรฝึกอบรมฯ	คร้ังน้ีเป็นกำรฝึกอบรมนำนำชำติด้ำนกำรตรวจ
พิสูจน์แผ่นดินไหว	เพ่ือเสริมควำมรู้	พัฒนำเทคนิคพิสูจน์แผ่นดินไหว	 
พร้อมยกระดับขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรเฝ้ำตรวจกำรทดลอง
นิวเคลียร์ ท่ัวโลก	 ในกำรขับเคลื่อนสนธิสัญญำว่ำด้วยกำร 
ห้ำมทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็น 

รปูธรรมในทกุมิติ	รวมทัง้เป็นกำรสนบัสนนุนโยบำยในกำรสง่เสรมิ
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศไทยกับ	CTBTO	และกำรด�ำเนินงำน 

ให้เป็นไปตำมสนธิสัญญำว่ำด้วยกำรห้ำมทดลองนิวเคลียร์ 
โดยสมบูรณใ์นฐำนะที	่ปส.	เป็นผูป้ระสำนงำนหลกัของประเทศไทย
กับ	 CTBTO	 ตำมที่ประเทศไทยได้ลงนำมเป็นภำคีในสนธิ
สัญญำว่ำด้วยกำรห้ำมทดลองอำวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์	 ซึ่งมี 

ควำมตกลงร่วมกันว่ำจะไม่ทดลองอำวุธนิวเคลียร์	 หรือระเบิด
นิวเคลียร์ อ่ืนใด	 และให้ควำมร่วมมือในกำรจัดต้ังเครือข่ำย 

เฝำ้ตรวจกำรทดลองนวิเคลยีรท์ัว่โลก	โดยประเทศไทยได้ด�ำเนนิกำร 

ตำมพันธกรณีภำยใต้สนธิสัญญำว่ำด้วยกำรห้ำมทดลองนิวเคลียร์
โดยสมบูรณ์	 โดยกำรจัดตั้งสถำนีและศูนย์ที่เก่ียวข้อง	 ได้แก่	 
(1)	สถำนเีฝำ้ตรวจนวิไคลดกั์มมันตรงัส	ีอำรเ์อ็น	65	(Radionuclide		
Monitoring	 Station:	 RN65)	 ณ	 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	
วิทยำเขตก�ำแพงแสน	 จังหวัดนครปฐม	 (2)	 สถำนีเฝ้ำตรวจ 

ควำมส่ันสะเทอืนของพิภพ	พีเอส	41	(Primary	Seismic	Monitoring	
Station:	 PS41)	 ณ	 จังหวัดเชียงใหม่	 ภำยใต้กำรด�ำเนินงำน 

ของกรมอุทกศำสตร์	 กองทัพเรือ	 และ	 (3)	 ศูนย์ข้อมูลแห่งชำติ	 
เอ็น	171	(National	Data	Center:	NDC	N171)	ณ	ปส.
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	 กำรฝึกอบรมในครั้งนี้จัดข้ึนที่จังหวัดเชียงใหม่	 ซึ่งเป็นที่ต้ัง
ของสถำนเีฝำ้ตรวจควำมสัน่สะเทอืนของพิภพ	พีเอส	41	(Primary	
Seismic	Station:	PS41)	มีผู้แทนกว่ำ	40	คน	จำก	23	ประเทศ 

ท่ัวโลก	อำทิ	สหรัฐอเมริกำ	รัสเซีย	บังคลำเทศ	จอร์แดน	คำซัคสถำน	
กำตำร์	อังกฤษ	คูเวต	มองโกเลีย	ตูนีเซีย	เวเนซุเอลำ	ทำจิกิสถำน	
ศรีลังกำ	ซำมัว	และไทย	ซึ่งเป็นสมำชิก	CTBTO	เข้ำร่วมกำรฝึก
อบรมดงักลำ่ว	โดยมีกำรแลกเปลีย่นข้อมูลทีเ่ป็นประโยชนร์ะหว่ำง
ศูนย์ข้อมูลแห่งชำติ	และมีกำรพัฒนำแบบจ�ำลองทำงคณิตศำสตร์	
ให้สำมำรถระบุจุดที่เกิดแผ่นดินไหวได้อย่ำงถูกต้องแม่นย�ำ 

มำกย่ิงข้ึน	 ซึ่งถือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมของประเทศสมำชิก
ก่อนทีส่นธิสญัญำฯ	จะมีผลบงัคับใช้		อีกทัง้ผูเ้ข้ำรว่มกำรฝกึอบรม
ได้ฝึกปฏิบัติกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทดสอบควำมถูกต้อง 

ในกำรระบตุ�ำแหนง่และเวลำกำรเกิดแผน่ดนิไหวเพ่ือเปรยีบเทยีบ
กับข้อมูลจริงและเหตุกำรณ์อ้ำงอิงอื่น	ๆ		

	 ในโอกำสนี	้คณะผูเ้ข้ำรว่มกำรฝกึอบรมยังไดเ้ข้ำศกึษำดงูำน	
ณ	สถำนีเฝ้ำตรวจควำมสั่นสะเทือนของพิภพ	พีเอส	41	(Primary	
Seismic	Station:	PS41)	ณ	จงัหวัดเชียงใหม่	และหำรอืถงึแนวทำง
กำรประยุกต์ใช้ข้อมูลทีไ่ด้จำกสถำนเีฝ้ำตรวจควำมสัน่สะเทือนของ
พิภพในงำนทำงดำ้นวิทยำศำสตรแ์ละแขนงอ่ืน	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้อง	เช่น	
กำรแจ้งเตือนภัยสึนำมิ	 กำรศึกษำทำงด้ำนธรณีวิทยำ	 อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศสมำชิกและภูมิภำคต่ำง	ๆ	อย่ำงยิ่ง	

 3. การด�าเนินงานภายใต้ความตกลงทวิภาคกัีบประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในรอบปี 2563 ได้แก่ การลงนามข้อตกลงกับ
คณะกรรมาธิการก�ากับดูแลนิวเคลียร์แห่งสหรัฐอเมริกา 
เพ่ือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Symbolic Nuclear Analysis 
Package (SNAP) 

	 ข้อตกลงกับคณะกรรมำธิกำรก� ำ กับดูแลนิว เค ลียร์  
แห่งสหรัฐอเมริกำเพ่ือกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 SNAP	 
เป็นข้อตกลงระหว่ำง	ปส.	และคณะกรรมำธิกำรก�ำกับดแูลนวิเคลยีร์
แห่งสหรัฐอเมริกำ	 (U.S.	 Nuclear	 Regulatory	 Commission:	
U.S.NRC)	ในหมวดควำมปลอดภัยทำงนวิเคลยีร	์และมีวัตถปุระสงค์
เพ่ือก�ำหนดเง่ือนไขในกำรใช้งำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 SNAP	 
ซึง่เป็นเครือ่งมือในกำรวิเครำะห์ควำมปลอดภัยของเครือ่งปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัยด้ำนเทอร์มัลไฮดรอลิกและนิวทรอนิกส์	 โดย	 ปส.	 
ได้ลงนำมข้อตกลงฯ	และจัดส่ง	SNAP	agreement	ให้	U.S.NRC	แล้ว	
เม่ือวันที่	19	มีนำคม	2563	

 4. การด�าเนินงานภายใต้เครือข่าย ASEANTOM  
ในรอบปี 2563 ได้แก่ การลงนามข้อตกลงการอนุญาต 
ให้ใช้โปรแกรม ARGOS (Accident Reporting and Guiding 
Operational System)

	 ข้อตกลงกำรอนญุำตให้ใช้โปรแกรม	ARGOS	มีวัตถปุระสงค์
เพ่ือยอมรับเง่ือนไขในกำรใช้งำนโปรแกรม	 ARGOS	 ของบริษัท	
PDC-ARGOS	ApS	ประเทศเดนมำรก์	ส�ำหรบัใช้ในกำรเพ่ิมศกัยภำพ
กำรตอบสนองและรบัมือสถำนกำรณฉ์กุเฉนิทำงนวิเคลยีรแ์ละรังสี
ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ผ่ำนโครงกำรควำมร่วมมือ 

ทำงวิชำกำรระดับภูมิภำคภำยใต้เครือข่ำยหน่วยงำนก�ำกับดูแล
ควำมปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณูในภูมิภำคอำเซียน	 (ASEAN	
Network	of	Regulatory	Bodies	on	Atomic	Energy:	ASEANTOM)	
กับสหภำพยุโรป	 (European	 Union:	 EU)	 ด้ำนกำรพัฒนำระบบ
สนับสนุนเชิงเทคนิคในกำรตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภำพมำก 

ย่ิงข้ึน	โดย	ปส.	ได้ลงนำมข้อตกลงดังกล่ำว	เม่ือวันท่ี	11	พฤศจิกำยน	
2562
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ระบบการเก็บตัวอย่างและระบบตรวจวัดอุณหภูมิ
และความชื้นภายนอกอาคาร

(สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี อาร์เอ็น65)

  ระบบการวัดตัวอย่าง ระบบประมวลผล ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ
และความช้ืนภายในห้องปฏิบัติการ

	 โดยมีจุดมุ่งหมำยหลัก	 คือ	 ห้ำมมิให้มีกำรทดลองอำวุธ
นิวเคลียร์และระเบิดนิวเคลียร์อ่ืน	 ๆ	 ไม่ว่ำในสิ่งแวดล้อมใด	 เพ่ือ
ป้องกันมิให้มีกำรพัฒนำอำวุธนิวเคลียร์ให้ก้ำวหน้ำข้ึนไปอีก	
นอกจำกพันธกรณีท่ีประเทศไทยจะต้องไม่ทดลองอำวุธนิวเคลียร์
แล้ว	 ยังมีพันธกรณีในกำรจัดตั้งสถำนีเฝ้ำตรวจในระบบเฝ้ำตรวจ
ระหว่ำงประเทศ	จ�ำนวน	2	สถำนี	ได้แก่	สถำนีเฝ้ำตรวจนิวไคลด์
กัมมันตรงัส	ีอำรเ์อ็น65	(Radionuclide	Monitoring	Station,	RN65)	
และสถำนีเฝ้ำตรวจควำมสั่นสะเทือนของพิภพ	พีเอส41	(Primary	
Seismic	Monitoring	Station,	PS41)	

นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้ให้สัตยาบัน สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์
โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: CTBT)  

การยกระดับสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์
กัมมันตรังสี อาร์เอ็น65
	 ในระหว่ำงวันที่	24-30	พฤศจิกำยน	2562	Mr.Halit	Tatlisu	
ผู้เช่ียวชำญจำก	CTBTO	พร้อมกับเจ้ำหน้ำที่จำกบริษัท	ENVEA	
ซึ่งเป็นบริษัทคู่สัญญำกำรด�ำเนินงำนสถำนีเฝ้ำตรวจนิวไคลด์
กัมมันตรังสี	 อำร์เอ็น65	 ได้เดินทำงเข้ำมำ	 Upgrade	 สถำนีฯ	 
ร่วมกับเจ้ำหน้ำท่ี	 ปส.	 โดยได้เปล่ียนอุปกรณ์ระบบวัด	 ระบบ 

ควบคุม	 และระบบประมวลผลใหม่ท้ังหมดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ 

กำรด�ำเนินงำนของสถำนีฯ

(สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี อาร์เอ็น65)



ส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

40 รายงานประจ�าปี 2563

บทบาทของประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
ด้านการสนับสนุนเพ่ือการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19)

	 ประเทศไทย	โดยส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ	(ปส.)	ในฐำนะ
หน่วยงำนกลำงของประเทศไทยในกำรประสำนงำนกับทบวงกำร
พลังงำนปรมำณูระหว่ำงประเทศ	(International	Atomic	Energy	
Agency:	 IAEA)	 ได้รับกำรประสำนจำก	 IAEA	 แจ้งว่ำ	 IAEA	 
มีควำมประสงค์จะบริจำคเครื่องถ่ำยภำพเอกซเรย์เคลื่อนที่	
(COVID	 -	 19	 XFM	 Mobile	 DR)	 และ	 เครื่อง	 Reverse	
Transcription	 PCR	 (RT-PCR)	 และ	 Toolkit	 ให้ประเทศไทย 

ในฐำนะประเทศสมำชิก	 เพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของ
ประเทศไทยในกำรรับมือสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ	2019	อย่ำงมีประสิทธิภำพ	โดยเครื่องมือ
ดังกล่ำวมีมูลค่ำรวมกว่ำ	150,000	ยูโร	

	 เครื่องถ่ำยภำพเอกซเรย์ดังกล่ำวสำมำรถเคลื่อนย้ำยและ 
ใช้งำนไดง่้ำยโดยนกัรงัสีวิทยำ	ไม่จ�ำเป็นต้องมีกำรฝกึอบรมเฉพำะ
เครื่องมือเพ่ิมเติม	 ซึ่งหลักกำรท�ำงำนของเครื่องฯ	 คือจะสร้ำง
ภำพจำกกำรถ่ำยเอกซเรย์และสำมำรถแปลผลได้โดยรังสีแพทย์	 
โดยเครื่องถ่ำยภำพเอกซเรย์เคลื่อนที่	(COVID	-	19	XFM	Mobile	
DR)	 นี้	 สำมำรถตรวจจับลักษณะอำกำร	 pneumonia	 ในระบบ 

ทำงเดินหำยใจที่เกิดจำกเช้ือไวรัสโคโรนำ	 2019	 พร้อมทั้งใช้งำน 

ได้ง่ำย	 เคลื่อนย้ำยสะดวก	 และนอกจำกใช้รับมือสถำนกำรณ์ 

กำรแพรร่ะบำดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนำ	2019	แลว้	ยังสำมำรถ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในงำนด้ำนสำธำรณสุขอ่ืน	 ๆ	 ได้อีกด้วย	 
โดยจะสำมำรถน�ำมำใช้ติดตำม	ประเมิน	ตรวจสอบ	วิเครำะห์	วิจัย
ทำงกำรแพทย์ในอนำคตได้ต่อไป	ทั้งที่เกี่ยวข้องกับ	COVID	-	19	
และเช้ือโรคอื่นที่สำมำรถตรวจด้วยเครื่องมือเหล่ำนี้ได้	

	 ปส.	เป็นตัวแทน	IAEA	มอบเครือ่งถำ่ยภำพเอกซเรย์เคลือ่นที	่
(COVID-19	 XFM	 Mobile	 DR)	 ให้แก่ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์ 
แพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ	 2019	 (ศบค.)	 กระทรวง
มหำดไทย	ซึ่งได้รับเกียรติจำกนำยดิสทัต	โหตระกิตย์	เลขำธิกำร
นำยกรัฐมนตรี	 เป็นผู้รับมอบ	 ณ	 ท�ำเนียบรัฐบำล	 เม่ือวันที่	 10	
สงิหำคม	2563	เพ่ือให้	ศบค.	พิจำรณำและด�ำเนนิกำรสง่มอบไปยัง 
โรงพยำบำลที่เกี่ยวข้อง

	 ตอ่มำ	ศบค.	ไดพิ้จำรณำเห็นชอบให้คณะกรรมกำรโรคตดิต่อ
จังหวัดตำก	มอบแก่โรงพยำบำลแม่สอด	จังหวัดตำก	ซึ่งกำรมอบ
เครือ่งมือคร้ังน้ี	จะเป็นประโยชนใ์นพ้ืนทีจ่งัหวัดตำกเป็นอย่ำงมำก 

เนื่องจำกเป็นโรงพยำบำลในพ้ืนที่ที่ติดชำยแดนไทย-เมียนมำ		 
ซึ่งก�ำลังประสบปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรนำ	2019	

	 ทั้งน้ี	 กำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นสิ่งส�ำคัญของประเทศ 

ในกำรสรำ้งโอกำสกำรแลกเปลีย่นทรพัยำกร	ทัง้บคุลำกร	เครือ่งมือ	 
องค์ควำมรู้	 ตลอดจนเกิดกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกัน	 เพ่ือ
ผลักดันและขับเคลื่อนตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศต่ำง	ๆ 	อันจะ 

น�ำมำซึ่งกำรด�ำเนินงำนของประเทศไทยในฐำนะประเทศสมำชิก 

หนว่ยประสำนงำนกลำงระหว่ำงประเทศไทยกับ	IAEA	และองค์กำร
ระหว่ำงประเทศอื่นที่เกี่ยวข้องกับทำงนิวเคลียร์และรังสีต่อไป
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การพัฒนาศักยภาพ
ด้านการก�ากับดูแลความปลอดภัย

ทางนิวเคลียร์และรังสี

1) Invited Speaker

	 ส�ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ	 (ปส.)	 เป็นหน่วยงำนด้ำนกำร
ก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยกำรใช้ประโยชน์จำกพลังงำนนิวเคลียร์
และรังสีของประเทศที่มีศักยภำพพร้อมต่อกำรเป็นผู้น�ำในกำร
พัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยทั้งภำยใน
และต่ำงประเทศ	 รวมทั้งให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกร	 
โดยมุ่งเน้นพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรให้มีควำมพร้อมในด้ำน 

กำรก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี	 กำรบริหำร
องค์กรยุคใหม่	 มุ ่งเน้นพัฒนำเสริมสร้ำงควำมรู ้ทำงวิชำกำร 

ด้ำนนิวเคลียร์และรังสีผ่ำนกระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก ่

องค์กรภำครัฐ	 ภำคเอกชน	 ประชำชน	 และนำนำชำติ	 เพ่ือ
พัฒนำศักยภำพด้ำนกำรก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์
และรังสีให้พร้อมต่อกำรขับเคลื่อนองค์กรอยู่ตลอดเวลำ	 ซึ่งใน
ปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2563	 มีผลกำรด�ำเนินงำนในกำรพัฒนำ
ศกัยภำพดำ้นกำรก�ำกับดแูลควำมปลอดภัยทำงนวิเคลยีรแ์ละรงัส	ี 
ประกอบด้วย	5	ส่วน	ดังนี้

1. UNICRI 17th Regional 
 Round-Table Meeting for 
 South East Asia for the 
 National Focal Points (NFP) 
 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 
 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

2. Council for Security Cooperation  
 in the Asia Pacific (CSCAP) 
 Nuclear Energy Experts 
 Group (NEEG) 
 วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 
 ณ ประเทศสิงคโปร์

การประชุม หัวข้อผลงาน ผู้ประสานงานผู้จัดประชุม

นายยุทธนา ตุ้มน้อย

นายยุทธนา ตุ้มน้อย

ASEAN Protocol for Preparedness 
and Response to a Nuclear or 
Radiological Emergency

The Current Status of 
ASEANTOM and Future Plans

United Nations 
Interregional Crime 
and Justice Research 
Institute (UNICRI)

Pacific Forum
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2) Oral Presentation 

3. งานประชุมวิชาการระดับชาติ  
 มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำาปี 2563  
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 
 ประชุมในรูปแบบออนไลน์

4. APEC Policy Partnership  
 on Science, Technology and  
 Innovation (APEC PPSTI) 
 ครั้งที่ 15 
 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
 ณ ประเทศมาเลเซีย

5. Workshop on the development  
 of the training course for the  
 ASEAN countries: Enhancing  
 the capacity of the National  
 Nuclear Forensics 
 วันที่ 8–9 มกราคม 2563 
 ณ สาธารณรัฐเกาหลี

6. Research 
 Coordination Meeting 
 วันที่ 28-31 มกราคม 2563 
 ณ สาธารณรัฐออสเตรีย

7. International Conference on  
 Nuclear Security: Sustaining 
 and Strengthening Efforts 
 (ICONS 2020) 
 วันที่  10-14 กุมภาพันธ์ 2563 
 ณ สาธารณรัฐออสเตรีย

การประชุม หัวข้อผลงาน ผู้ประสานงานผู้จัดประชุม

นางสาวดรุณวรรณ 
ชื่นบุบผา

นายวิทิต ผึ่งกัน

นางสาวหริเนตร 
มุ่งพยาบาล

นางสาวหริเนตร 
มุ่งพยาบาล

นางสาวกัลยา 
ช่างเครื่อง

การทดสอบความเป็นไปได้ของการ
วิเคราะห์ปริมาณสตรอนเซียม-90 
ในนำ้าทะเลในประเทศไทย

Enhancing the potentiality 
of quality control for ionizing 
radiation metrology in 
Asia-Pacific region

Thailand’s implementation of 
nuclear forensics

Establishment of an assessment 
methodology for nuclear 
forensics signatures to deter the 
unauthorized activities involving 
nuclear and radioactive materials 
in Thailand

Sustainable the Border 
Monitoring Activities 
in Thailand Program

มหาวิทยาลัยรังสิต

APEC

Ministry of Foreign 
Affairs

Division of Nuclear 
Security, IAEA

IAEA
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3) ผลงานทางวิชาการ 

J. Phaorod, W. Wongsanon, P. Hanpanich, 
P. Dornsrichan, P. Awikunprasert, J. Sriwicha 
and V. Pungkun.

Chadia Rizk, Panagiotis Askounis, H Burçin 
Okyar, John Konsoh Sangau, Samaneh 
Baradaran, Elham Al Fares, Buddha R Shah,  
Baldandorj Munkhtsetseg, Leeda Mitrayon, 
Muditha Rathnayake, Mohamed Ali

T. Dachviriyakij, R. Chanachai, 
M. Tuntawiroon and V. Pungkun.

P. Phaukkachane, S. Thong-in, K. 
Changkrueng, and H. Mungpayaban.

H. Kasiwatanawut, V. Tanjoy, 
A. Rueanngoen, T. Tularak.  

P. Awikunprasert, T. Chandaeng, K. Kuepitak, 
V. Pungkun and J. Kianprasit.

G. Wurdiyanto, H. Candra1, Holnisar and 
V. Pungkun.

หัวข้อผลงาน ผู้ด�าเนินการวิจัย การเผยแพร่การวิจัย

1. The Measurement Radiation Doses to 
  the Lens of Eye and Thyroid Gland from   
 Computed Tomography Brain Scans and  
 Radiation Dose in CT Scan Room: 
 Phantom Study.

2. UNCERTAINTY EVALUATION IN   
 MEASUREMENT OF THE PERSONAL   
 DOSE EQUIVALENT AT NINE INDIVIDUAL   
 MONITORING SERVICES IN ASIA AND  
 THE PACIFIC REGION.

3. Prediction of Activated Component and   
 Radiation Survey Around Medical 
 Cyclotron Vault During PET   
 Radiopharmaceutical Production.

4. A Non-destructive Technique for   
 Determination of Thorium Concentration  
 in Geological Samples Using Gamma  
 Spectrometry. 

5. A Policy Study Using Self-Assessment 
  Tools to Assess Thailand’s Readiness and  
 to Strengthen National Nuclear Security   
 Regime.

6. Radiation Dose and Dose Distribution   
 from Fluoroscopy: Phantom Study. 

7.  The Absolute Standardization Methods 
  of 32P for Calibrate Nuclear Medicine   
 Instruments in Indonesia.

Srinagarind Med J, 
35(2), 153-160.

Radiation Protection 
Dosimetry, 190(2), 
217-225.

Proceeding of Graduate 
Research Forum 2020, 
Mahidol University, 
229-241.

Proceeding of the Pure  
and Applied Chemistry 
InternationalConference 
2020

International Conference 
on Nuclear Security: 
Sustaining and 
Strengthening Efforts 
(ICONS 2020). IAEA.

Srinagarind Med J, 
34(6), 565-573.

Atom Indonesia, 45(3), 
183 – 188.
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4) Poster Presentation

1. International Conference on  
 Nuclear Security: Sustaining 
 and Strengthening Efforts  
 (ICONS 2020) 
 วันที่  10-14 กุมภาพันธ์ 2563 
 ณ สาธารณรัฐออสเตรีย

2. International Conference on  
 Nuclear Security: Sustaining 
 and Strengthening Efforts  
 (ICONS 2020)

3. Third International Regulators  
 Conference on Nuclear Security 
  วันที่ 1-4 ตุลาคม 2562 
 ณ ประเทศโมร็อกโก

การประชุม หัวข้อผลงาน ผู้ประสานงานผู้จัดประชุม

นางสาวหริเนตร 
มุ่งพยาบาล

นางอารีรักษ์ เรือนเงิน

นายไชยยศ สุนทราภา

Development of Interactive 
Tabletop Exercise on National 
Nuclear Forensics Training 
Program

Implementation of Thailand’s 
Integrated Nuclear Security 
Support Plan (INSSP)

Thailand’s Experience on the 
CPPNM and Its Amendment

IAEA

IAEA

Moroccan Agency 
for Nuclear and 
Radiological Safety 
and Security 
(AMSNNuR)



ส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

46 รายงานประจ�าปี 2563

1. A non-destructive technique for determination of   
 thorium concentration in a geological sample using Gamma  
 Spectrometry

2. A Policy Study Using Self-Assessment Tools to Assess  
 Thailand’s Readiness and to Strengthen National Nuclear  
 Security Regime

3. Implementation of Thailand’s Integrated Nuclear Security  
 Support Plan (INSSP)

4. Sustainable the Border Monitoring Activities in Thailand  
 Program

5. Development of Interactive Tabletop Exercise on National  
 Nuclear Forensics Training Program

The Pure and Applied Chemistry International 
Conference 2020 (PACCON2020) “Chemistry for 
Catalyzing Sustainaability and Prosperity”
February 13-14, 2020 at IMPACT Forum, 
Muangthong Thani, Nonthaburi, Thailand

International Conference on Nuclear Security: 
Sustaining and Strengthening Efforts (ICONS 
2020) February 10-14, 2020 at IAEA Vienna, 
Austria

หัวข้อ แหล่งเผยแพร่ผลงาน

5) เผยแพร่ผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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	 นอกจำกน้ี	 ปส.	 ยังได้ด�ำเนินงำนพัฒนำศักยภำพและ
กระบวนกำรกำรก�ำกบัดแูลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลยีร์และรงัสี
ที่ส�ำคัญ	อำทิ

การพัฒนาศักยภาพนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
สู่ภูมิภาคอาเซียน
	 แนวโน้มของกำรก่อกำรร้ำย	 และภัยคุกคำมที่มีผลต่อ 

ควำมม่ันคงของประเทศมีกำรเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง	 โดยเฉพำะ
อย่ำงย่ิงกำรด�ำเนินกำรที่เก่ียวข้องกับนิวเคลียร์	 ซึ่งมีผลกระทบ
ในวงกว้ำงถึงนำนำประเทศ	 จำกสถิติฐำนข้อมูลติดตำมกำรเกิด
อุบัติเหตุและลักลอบกำรค้ำที่ผิดกฎหมำย	ของทบวงกำรพลังงำน
ปรมำณูระหว่ำงประเทศ	 (IAEA’s	 Incident	 and	 Trafficking	 
Database,	ITDB)	พบว่ำปัจจุบันยังคงมีเหตุกำรณ์ที่มีควำมเสี่ยง 

ต ่อกำรน�ำ วัสดุนิว เคลียร ์และวัสดุ กัมมันตรั งสี 	 มำใช ้ ใน 

กำรก่อกำรร้ำย	 รวมถึงประกอบอำวุธนิวเคลียร์อยู่ท่ัวโลก	 ได้แก่	 
กำรลักลอบน�ำเข้ำ-ส่งออก	 กำรถูกโจรกรรม	 กำรครอบครอง 

ทีผ่ดิกฎหมำย	และกำรขนส่งทีผ่ดิกฎหมำย	เป็นต้น	ทัง้นี	้เนือ่งจำก
ประเทศไทยมีภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ท่ำมกลำงภูมิภำคอำเซียน	 
รวมทั้งเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำ	 และกำรขนส่ง	 จึงมีโอกำสเกิดกำร
ลักลอบขนส่งสินค้ำผิดกฎหมำยโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงวัสดุนิวเคลียร์
และวัสดุกัมมันตรังสีที่อำจน�ำไปผลิตเป็นอำวุธ	 รวมถึงระเบิด 

แสวงเครือ่งได้	ประเทศไทยจงึมีควำมเสีย่งสงูต่อกำรเกิดภัยคุกคำม 

ในลักษณะดังกล่ำว
 

	 กำรน�ำมำตรกำรรกัษำควำมม่ันคงและพิทกัษ์ควำมปลอดภัย
ทำงนิวเคลียร์ที่มีประสิทธิภำพเป็นกระบวนกำรส�ำคัญอย่ำงย่ิง
ต่อกำรป้องกัน	 กำรตรวจจับ	 และกำรตอบโต้	 ต่อภัยคุกคำมได้
อย่ำงทนัท่วงท	ีซึง่ปัจจบุนัประเทศไทย	มีพระรำชบญัญัตพิลงังำน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ	พ.ศ.	2559	ที่มีมำตรำครอบคลุมถึงพันธกรณี
และสนธิสัญญำท่ีเก่ียวข้อง	 โดยกำรด�ำเนินกำรทำงเทคนิค 

ไม่เพียงแต่สนบัสนนุในส่วนของกำรปกป้องคุ้มครองวัสดนุวิเคลียร์	
วัสดกัุมมันตรงัส	ีและสถำนประกอบกำรให้มีควำมม่ันคงปลอดภัย	
ลดควำมเสี่ยงจำกภัยคุกคำมที่อำจเกิดข้ึนเท่ำนั้น	 แต่ยังเป็น 

ภำรกิจหลักท่ีมีควำมส�ำคัญต่อกำรเสริมสร้ำงศักยภำพองค์รวม
ของหน่วยงำนเครอืข่ำยทัง้ในและต่ำงประเทศ	ทัง้นีก้ำรประเมินภัย
คุกคำมของประเทศเพ่ือรองรบัต่อเหตกุำรณ์ทีอ่ำจเกิดข้ึน	ตลอดจน 

กำรปฏิบัติตำมสนธิสัญญำและพันธกรณีต่ำง	ๆ	ที่มีควำมทันสมัย

ต่อเหตุกำรณ์ในปัจจุบัน	 เป็นมำตรกำรที่มีควำมส�ำคัญอย่ำงย่ิง 
ต่อกำรพัฒนำศักยภำพนิติวิทยำศำสตร์นิวเคลียร์ของภูมิภำค 

อำเซียนให้สำมำรถสนับสนุนงำนด้ำนควำมม่ันคงปลอดภัย 

ทำงนิวเคลียร์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 กำรตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทำงนิวเคลียร์และรังสี	 เป็นกำร
ด�ำเนนิกำรตรวจพิสูจน์ในลกัษณะเดยีวกับทำงด้ำนนติิวิทยำศำสตร์	
(Traditional	 Forensics)	 แต่มีควำมแตกต่ำงที่กำรตรวจพิสูจน์
เอกลักษณ์ทำงนิวเคลียร์และรังสีเป็นกำรตรวจพิสูจน์เม่ือวัสดุ
นวิเคลยีร์และวัสดกัุมมันตรงัสเีข้ำมำเก่ียวข้อง	โดยประกอบไปด้วย	
2	ส่วนหลักคือ

 1. การบริหารจัดการสถานท่ีเกิดเหตุ	 คือกำรประเมิน
สถำนกำรณ์บริเวณที่เกิดเหตุ	 รวมถึงกำรเก็บรวบรวมและ 
ขนย้ำยวัตถุพยำน	 โดยกำรบริหำรจัดกำรสถำนที่เกิดเหตุเม่ือเกิด
อำชญำกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัวัสดนุวิเคลยีร์และวัสดุกมัมันตรงัสนีัน้	 
ต้องอำศัยควำมร่วมมือหลำยหน่วยงำน	 เช่น	 ส�ำนักงำนพิสูจน์ 
หลักฐำนต�ำรวจ	สถำบันนิติวิทยำศำสตร์	เป็นต้น

 2 .  การสนับสนุนด ้ านตรวจพิ สูจน ์ เอกลักษณ ์ 
ทางนิวเคลียร์และรงัส ีคือกำรวำงแผนกำรตรวจพิสจูน์วัตถพุยำน	 
กำรวิเครำะห์และประเมินผลวัตถุพยำน	 ซึ่งกำรวิเครำะห  ์

ด้ำนกำรตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทำงนิวเคลียร์และรังสีนั้น	เป็นกำร
วิเครำะห์เพ่ือหำสัญลักษณ์ยืนยัน	 (Signature)	 ได้แก่	 ไอโซโทป	
รูปพรรณสัณฐำนของวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี	 วัสดุ
หรือสำรประกอบปนเปื ้อน	 เพ่ือน�ำมำใช้เปรียบเทียบกับฐำน
ข้อมูลของประเทศ	 และประเมินผลร่วมกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง	
ได้แก่	 ส�ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำนต�ำรวจ	 สถำบันนิติวิทยำศำสตร์	 
กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย	 ส�ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ	 
และหน่วยงำนทำงด้ำนควำมม่ันคงอ่ืน	 ๆ	 เพ่ือตรวจสอบว่ำ 

วัตถุพยำนที่พบดังกล่ำวมีอยู่ในฐำนข้อมูลของประเทศหรือไม่	 
ซึ่งหำกมีอยู่ในฐำนข้อมูลภำยในประเทศต้องมีกำรด�ำเนินกำร
สอบสวนทำงกฎหมำยและด�ำเนินกำรตำมกระบวนกำรยุติธรรม	 
แต่ถ้ำหำกไม่ได้อยู่ในฐำนข้อมูลของประเทศ	ต้องอำศยัควำมร่วมมือ 

ระหว่ำงประเทศเพ่ือเปรียบเทียบกับฐำนข้อมูลระหว่ำงประเทศ	 
เพื่อด�ำเนินกำรทำงคดีต่อไป
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ผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประชำชนมีควำมเช่ือม่ันต่อกำรก�ำกับดูแลด้ำนควำมม่ันคง 
และพิทักษ์ควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์	 เนื่องจำกประเทศ 

มีศกัยภำพด้ำนนติิวิทยำศำสตร์นวิเคลียร์	ทีเ่ป็นองค์ประกอบหลัก
ในกำรสนับสนุนงำนรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร	์ 
โดยถือเป็นปฏิบัติกำรจิตวิทยำด้ำนควำมม่ันคง	 ซึ่งผู้ไม่ประสงค์ดี	
รวมทั้งผู้ก่อกำรร้ำยจะไม่เลือกกระท�ำกำรกับประเทศที่มีศักยภำพ
ด้ำนนี้เนื่องจำกมีโอกำสล้มเหลวสูง	โดยมีผลกำรด�ำเนินงำน	คือ

	 1)		 มีกำรออกแบบภัยคุกคำมพ้ืนฐำนทำงนวิเคลยีร์	(Design	
Basis	 Threat;	 DBT)	 ของประเทศ	 ส�ำหรับใช้ในกำรก�ำกับดูแล 

ตำมพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ	พ.ศ.	2559
	 2)	 มีข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนด้ำนนิติวิทยำศำสตร์นิวเคลียร์
ของประเทศ
	 3)	 มี เครือข ่ำยด ้ำนนิติ วิทยำศำสตร ์นิว เคลียร ์และ 

ควำมม่ันคงปลอดภัยทำงนวิเคลยีร์	ผ่ำนกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิำร 

ซึ่งประกอบด้วย	2	กิจกรรม	ดังนี้	
	 	 3.1	 เป็นเจ้ำภำพร่วมกับประเทศออสเตรเลียในกำรจัด
กิจกรรมรูปแบบออนไลน์	 หัวข้อ	 Best	 Practices	 in	 Forensics	
Experts	 and	 Law	 Enforcement	 Cooperation	 ของหน่วยงำน	
Global	Initiative	to	Combat	Nuclear	Terrorism	(GICNT)	ในวันที่	 
22	กรกฎำคม	2563	
	 	 3.2	 กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรแบบออนไลน์ด้ำน
นิติวิทยำศำสตร์นิวเคลียร์ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนส่วนหน้ำ	
ในวันที่	16	กันยำยน	2563	
	 4)	พัฒนำศกัยภำพกำรตรวจพิสจูน์เอกลกัษณ์ทำงนวิเคลียร์	
ด้วยเคร่ือง	 Gamma	 Spectrometry,	 XRF,	 XRD,	 SEM/EDX	 
และ	ICP-MS

	 5)	 ทดลองปฏิบัติงำนตำมระบบ	 ISO/IEC	 17025	 เพ่ือ
เตรยีมควำมพร้อมในกำรขอรบัรองของห้องปฏิบตักิำรตรวจพิสจูน์
เอกลักษณ์ทำงนิวเคลียร์

การเปรอะเปื้อน
Handheld 
Radiation 
Detector

ชนิดไอโซโทป
Gamma 

Spectrometry

โครงสร้าง/
โครงผลึก

XRD
ลักษณะ

ทางจุลภาค
SEM/EDX

ปริมาณไอโซโทป
ICP-MS

สารเจือปน
ICP-MS

ธาตุ
องค์ประกอบหลัก

XRF

ภาพแสดงการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์
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การพัฒนาด้านก�ากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล
	 นบัแต่มีพระรำชบญัญัติพลังงำนปรมำณูเพ่ือสนัติ	พ.ศ.	2504	 
ฉบับแรก	 และก่อตั้งส�ำนักงำนพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ	 (ช่ือเดิม	 
ณ	ขณะนั้น)	ช่วงเวลำที่ผ่ำนมำมีกำรใช้ประโยชน์จำกรังสีเพิ่มเป็น 

ทวีคูณ	 มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 จ�ำนวนมำก	 เป้ำหมำย 

ถูกมุ่งเน้นไปท่ีขยำยบทบำทหน้ำที่	 เน้นกำรสร้ำงผลประโยชน ์

และมูลค่ำเพ่ิม	แต่ละช่วงเวลำมีกำรปรบัเปลีย่นนโยบำย	โครงสร้ำง	
และอัตรำก�ำลังคน	 มีส่วนท�ำให้ระบบก�ำกับดูแลควำมปลอดภัย 

ทำงนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไม่ได้รับกำรปรับปรุงพัฒนำ 

ให้เท่ำทันกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน	นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์	 พ.ศ.	 2560-2569	 ก�ำหนด 

วิสัยทัศน์ว ่ำ	 “ประเทศไทยมีกำรพัฒนำพลังงำนนิวเคลียร  ์

แบบบรูณำกำรอย ่ำงปลอดภัยและมีศักยภำพกำรแข ่งขัน 

ในระดับน�ำของกลุ ่มประเทศอำเซียน”	 และต้ังเป้ำหมำยหลัก
ประกำรหนึ่งว่ำ	 ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรก�ำกับดูแล 

ควำมปลอดภัยจำกพลังงำนนิวเคลียร์ของภูมิภำคตำมมำตรฐำน
สำกล	 ซึ่งในข้อเท็จจริงปัจจุบันยังขำดปัจจัยหลำยประกำร 

ในกำรพัฒนำตัวเองไปสู ่เป้ำหมำยดังกล่ำว	 เช่น	 ส�ำนักงำน 

ยังไม่มีข้อก�ำหนดหรือกฎเกณฑ์หลำย	 ๆ	 ด้ำนในกำรก�ำกับดูแล	 
หน่วยงำนผู้รับอนุญำตยังไม่สำมำรถปฏิบัติงำนตำมข้อก�ำหนด 

ในกฎระเบยีบได้ครบถ้วน	หรอืยังมีหน่วยงำนทีฝ่่ำฝืนกฎหมำยอยู่	
เป็นต้น	จ�ำเป็นจะต้องสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยใน	คือ	ส�ำนกังำน
ปรมำณูเพื่อสันติ	(ปส.)	เอง	แล้วขยำยไปสู่ภำยนอก	คือหน่วยงำน 

ผู้รับอนุญำตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน	 ๆ	 จำกนั้นจึงขยำยผล 

ให้เป็นแบบอย่ำงที่ดี	 (Best	 Practice)	 ในภูมิภำคอำเซียน	 

ปส.	 จึงได้ด�ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสีและ 

กำรตอบโต้เหตุฉุกเฉินทำงรังสี	 ในกำรยกร่ำงแนวปฏิบัติกำร 

จัดท�ำแผนป้องกันอันตรำยจำกรังสีส�ำหรับสถำนประกอบกำร 

ที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี/เคร่ืองก�ำเนิด 

รังสี	 และแนวปฏิบัติกำรจัดท�ำแผนฉุกเฉินทำงรังสี	 โดยใช้เวลำ
ด�ำเนนิกำร	9	เดอืน	รบัฟังประชำพิจำรณ์ภำยใน	ปส.	จ�ำนวน	2	ครัง้	
สมัมนำเชิงปฏิบตักิำรฯ	และรบัฟังประชำพิจำรณ์	จำกผูป้ระกอบกำร 

ทั้งภำครัฐและเอกชน	จ�ำนวน	1	ครั้ง	

ผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
	 1.	ปส.	ได้เอกสำรแนวปฏิบตักิำรจดัท�ำแผนป้องกันอันตรำย
จำกรังสีส�ำหรับสถำนประกอบกำรที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้ 
ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี/เคร่ืองก�ำเนิดรังสี	 และแนวปฏิบัติกำรจัดท�ำ
แผนฉุกเฉินทำงรังสี	 เพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำใบอนุญำต 

ครอบครองหรือใช้	วัสดุกัมมันตรังสี/เครื่องก�ำเนิดรังสี

	 2.	 ผู ้ประกอบกำร	 ได้รับทรำบแนวทำง	 รูปแบบ	 หัวข้อ	 
ค�ำอธิบำย	 และตัวอย่ำง	 กำรจัดท�ำแผนป้องกันอันตรำยจำกรังสี
ส�ำหรับสถำนประกอบกำรที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้ซึ่งวัสดุ
กัมมันตรงัส/ีเครือ่งก�ำเนดิรงัส	ีและแนวปฏิบตักิำรจดัท�ำแผนฉุกเฉิน
ทำงรังสี	 ซึ่งจะท�ำให้แก้ปัญหำควำมผิดพลำด	 กำรคัดลอก	 และ
ควำมไม่ชัดเจนของแผนฯ	 ดังกล่ำวได้	 อีกทั้งเม่ือผู้ประกอบกำร 

มีแผนฯ	 ที่ถูกต้องเหมำะสมกับวัสดุกัมมันตรังสี/เครื่องก�ำเนิด 

รังสีแล้ว	 จะท�ำให้ผู ้ประกอบกำรสำมำรถปฏิบัติงำนกับรังสีได้ 
อย่ำงปลอดภัยมำกยิ่งข้ึน

แนวปฏิบัติ
การจัดท�าแผนฉุกเฉินทางรังสี

แนวปฏิบัติ
การจัดท�าแผนป้องกันอันตรายจากรังสี

ส�าหรับสถานประกอบการที่มีไว้
ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี

แนวปฏิบัติ
การจัดท�าแผนป้องกันอันตรายจากรังสี

ส�าหรับสถานประกอบการที่มีไว้
ในครอบครองหรือใช้เครื่องก�าเนิดรังสี



ส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

50 รายงานประจ�าปี 2563

การพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพชนิดไมโครฟลูอิดิกแบบพกพาได้ 
เพ่ือใช้ประเมินปริมาณรังสีภาคสนาม กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

	 ในปัจจุบันมีกำรน�ำเทคโนโลยีทำงนิวเคลียร์และรังสีมำใช้
ประโยชน์อย่ำงแพร่หลำย	 ส่งผลให้บุคคลที่เก่ียวข้องมีโอกำส 

ได้รบัสมัผสัรงัสเีพ่ิมมำกข้ึน	ถงึแม้ว่ำปรมิำณรงัสจีำกกิจกรรมเหล่ำน้ี 

จะไม่ก่อให้เกิดอันตรำยอย่ำงเฉียบพลัน	 แต่อำจก่อให้เกิด 

ควำมเสี่ยงต่อกำรเป็นมะเร็งหรือโรคทำงพันธุกรรมได้ในระยะยำว	
ดงันัน้	ผูป้ฏิบัตงิำนทำงรงัสจีงึต้องมีอุปกรณ์ตรวจวัดกำรได้รบัรงัสี
หรือมำตรวัดรังสีประจ�ำตัวบุคคลเพ่ือประเมินปริมำณรังสีสะสม 

ทีไ่ด้รบั	แต่ส�ำหรับผูป่้วยทีไ่ด้รบักำรตรวจวินิจฉยัหรือบ�ำบดัรกัษำโรค 

ด้วยรังสีรวมทั้งประชำชน	 ผู้ประสบอุบัติภัยหรืออุบัติเหตุทำงรังส	ี 
จะไม่มีมำตรวัดรงัสีประจ�ำตัวบคุคลติดตัวไว้ใช้เป็นประจ�ำจงึจ�ำเป็น
ต้องมีวิธีประเมินกำรรับรังสีจำกร่ำงกำยของผู้รับรังสีโดยตรง	 
เพื่อประกอบกำรรักษำทำงกำรแพทย์

	 กำรประเมินปริมำณรังสีที่ได้รับจำกตัวอย่ำงเนื้อเย่ือหรือ
เซลล์ของผู้รับรังสีโดยตรง	 สำมำรถกระท�ำได้โดยใช้มำตรวัดรังสี
ทำงชีวภำพ	 โดยกำรวิเครำะห์จำกควำมผิดปกติของโครโมโซม	
กำรเกิดไมโครนิวเคลียส	 หรือกำรแตกหักของดีเอ็นเอสำยคู	่ 
ซึ่งกำรแตกหักของดีเอ็นเอสำยคู ่นี้ก�ำลังได ้รับควำมสนใจ 

เป็นอย่ำงมำก	 เนื่องจำกมีควำมไวต่อปริมำณรังสี	 ซึ่งวิธีกำร 

ตรวจวัดกำรแตกหักของดีเอ็นเอสำยคู่โดยกำรตรวจวัดกำรเกิด	 
gamma-H2AX	 เป็นที่นิยมมำกที่สุดในปัจจุบัน	 โดยกำรตรวจ 

ด้วยเครือ่งตรวจวิเครำะห์เซลล์ในสำรละลำยด้วยเลเซอร์	ซึง่ต้องใช้ 

ตัวอย่ำงเลือดและสำรเคมีปริมำณมำก	 กำรตรวจมีค่ำใช้จ่ำยสูง	 
เครือ่งมือมีขนำดใหญ่และมีน�ำ้หนกัมำก	จงึไม่สะดวกในกำรประยุกต์ 

ใช้กับงำนภำคสนำม	 โดยมุ่งเน้นพัฒนำอุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิก	
(Microfluidic	chip)	หรือห้องปฏิบัติกำรบนชิพ	 (Lab	on	a	chip)	
พร้อมกับอุปกรณ์ตรวจวัดควำมเข้มของ	 Immunofluorescence	
ของ	 gamma-H2AX	 ที่มีควำมไวและควำมถูกต้องแม่นย�ำ	 
โดยสำมำรถน�ำมำประยุกต์ใช้ตรวจเพ่ือคัดกรองผู้ที่ได้รับรังส ี

ในกลุ ่มประชำกรจ�ำนวนมำก	 เป็นประโยชน์ต่อกำรวำงแผน 

กำรรักษำได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมต่อไป	 นอกจำกนี้	 ยังเป็น
ประโยชน์อย่ำงย่ิงต่อผู ้ป่วยที่ต ้องรับกำรบ�ำบัดโรคด้วยรังสี 
เพ่ือประเมินควำมไวหรือกำรตอบสนองต่อรังสีของผู ้ป ่วย 

โดยแพทย์ผู้รักษำสำมำรถน�ำข้อมูลท่ีได้มำใช้ในกำรวำงแผน 

กำรรักษำแบบเฉพำะบุคคล	(Personalized	Therapy)	ได้
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A

B

D

C

ผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	 1.	 ผลกำรออกแบบ	 ประดิษฐ์ไมโครฟลูอิดิกชิพ	 และ 

ทดสอบกำรแยกเม็ดเลือดขำว	โดยได้ท�ำกำรออกแบบและประดษิฐ์
ไมโครฟลอิูดกิชิพส�ำหรบักำรแยกเม็ดเลอืดขำว	4	แบบ	และทดสอบ
กำรแยกเม็ดเลอืดขำวด้วยเทคนคิกำรป่ันเหว่ียงจำกตัวอย่ำง	whole	
blood	cells	เปรยีบเทยีบกับเลอืดทีเ่จอืจำงด้วยสำรละลำยบฟัเฟอร์	
ผลกำรทดสอบพบว่ำตัวอย่ำงที่เหมำะสมคือตัวอย่ำง	whole	blood	
cells	โดยไมโครฟลูอิดกิชิพแบบที	่3	และ	4	มีควำมเหมำะสมในกำร
แยกเม็ดเลือดขำวได้เหมำะสมกว่ำ

	 2.	 กำรออกแบบและประดิษฐ์ชุดตรวจวัด	 gamma-H2AX	 
ด้วยวิธี	Immunofluorescence

	 3.	 ประโยชน์ที่จะได้รับจำกโครงกำรวิจัยนี้คืออุปกรณ์ 
ไมโครฟลูอิดิกแบบพกพำส�ำหรับตรวจวัดรังสีท่ีร่ำงกำยได้รับกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง
ในกำรน�ำไปเพ่ือประเมินควำมไวหรือกำรตอบสนองต่อรังสีของ 

ผูป่้วยโดยแพทย์ผูรั้กษำสำมำรถน�ำข้อมูลทีไ่ด้มำใช้ในกำรวำงแผน 

กำรรักษำแบบเฉพำะบุคคล	(Personalized	Therapy)

ภาพท่ี 1 
แสดงผลการแยกชั้นของเลือดด้วยการปั่นเหวี่ยง

เมื่อทดสอบการแยกเม็ดเลือดขาว เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การแยกชั้นของเลือดในไมโครฟลูอิดิกชิพ 4 แบบ

ภาพท่ี 2
แสดงการออกแบบชุดตรวจวัด gamma-H2AX ด้วยวิธี 

Immunofluorescence โดยก�าหนดให้เลือดและสารวิเคราะห์
ผ่านช่องทางเข้า A จะถูกกักเก็บเพ่ือท�าปฏิกิริยาท่ี B 

จากน้ันสารท่ีเหลือจากการท�าปฏิกิริยาจะผ่านช่อง C ออกสู่ D 
ซึ่งช่อง C นี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ไมโครเมตร 

เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ซึ่งไม่สามารถผ่านได้จะถูกวิเคราะห์ 
ชิ้นงานที่ออกแบบนี้จะถูกประดิษฐ์และทดสอบต่อไป
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การก�ากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี

	 ส�ำนกังำนปรมำณเูพ่ือสนัต	ิ(ปส.)	ก�ำกับดแูลกำรใช้ประโยชน์
จำกพลังงำนนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย	 ผ่ำนกระบวนกำร
หลัก	4	ข้ันตอน	คือ	
	 1.	กำรออกกฎเกณฑ์ในกำรก�ำกับดูแล	(Regulation)	
	 2.	กำรประเมินควำมปลอดภัยและกำรออกใบอนุญำต	
(Safety	Assessment	and	Licensing)	

สรุปจ�านวนการออกใบอนุญาตเคร่ืองก�าเนิดรังสี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปจ�านวนการออกใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	 3.	กำรตรวจสอบควำมปลอดภัยและควำมม่ันคงปลอดภัย	
(Safety	and	Security	Inspection)
		 4.	กำรบังคับใช้กฎหมำย	(Enforcement)	

					 ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2563	ปส.	ได้ออกใบอนุญำต
วัสดุกัมมันตรังสี	เครื่องก�ำเนิดรังสี	และวัสดุนิวเคลียร์	ดังนี้

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

การแพทย์

อุตสาหกรรม

ศึกษาวิจัย

อ่ืน ๆ

รวม

ประเภทการใช้ประโยชน์

ประเภทการใช้ประโยชน์ จ�านวนใบอนุญาตเคร่ืองก�าเนิดรังสี

การแพทย์

อุตสาหกรรม

ศึกษาวิจัย

ระบบรักษาความปลอดภัย

รวม

229

315

19

6

569

88

184

101

17

390

169

220

21

4

414

84

256

5

6

351

341

660

127

27

1,155

จ�านวนใบอนุญาตฯ ที่เก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์

รวม
ครอบครอง

วัสดุกัมมันตรังสี
และวัสดุนิวเคลียร์

(ฉบับ)

น�าเข้า
วัสดุกัมมันตรังสี
และวัสดุนิวเคลียร์

(ฉบับ)

ส่งออก
วัสดุกัมมันตรังสี
และวัสดุนิวเคลียร์

(ฉบับ)
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ผลการด�าเนินงาน
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจ�าภูมิภาค

	 ส�ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ	 (ปส.)	 ในฐำนะหน่วยงำนหลัก 

ของประเทศไทยที่ท�ำหน ้ำที่ควบคุมและก�ำกับดูแลกำรใช  ้

ประโยชน์จำกพลังงำนนิวเคลียร์และรังสีให้เกิดควำมปลอดภัย 

และเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล	 ได้้ด�ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์ปรมำณู
เพ่ือสันติประจ�ำภูมิภำค	 (ศปส.)	 จ�ำนวน	 4	 ศูนย์ใน	 4	 ภูมิภำค
ได้แก่	 เชียงใหม่	 สงขลำ	 ขอนแก่น	 และระยอง	 เพ่ือตอบสนอง
นโยบำยของรัฐบำล	 ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร ์

ในระดับพ้ืนที่จังหวัด	 (Area	 Based)	 และสำมำรถแก้ไขปัญหำ 

และควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนทีต่ำ่ง	ๆ 	ให้เป็นรปูธรรมและ
เกิดประโยชน์สูงสดุ	โดยท�ำหนำ้ทีไ่ดเ้หมือน	ปส.	ในกำรก�ำกับดูแล 

กำรใช้ประโยชน์จำกพลังงำนนิวเคลียร์และรังสีในส่วนภูมิภำค	

เน้นกำรให้บริกำรแก่หน่วยงำนทั้งภำครัฐและภำคเอกชนในพ้ืนที่
อย่ำงทัว่ถงึ	พรอ้มสรำ้งควำมปลอดภัยจำกผลกระทบทำงนวิเคลยีร์ 

และรังสีต่อประชำชนและสิ่งแวดล้อม	

	 ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2563	ศปส.	สนับสนุนภำรกิจ	บทบำท
ของ	ปส.	รวมทัง้ด�ำเนนิงำนรว่มกับศนูย์์ประสำนงำนประจ�ำภูมิภำค
ของกระทรวงกำรอุดมศกึษำ	วิทยำศำสตร	์วิจยัและนวัตกรรม	(อว.)	 
และบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนในพื้นที่	อำทิ	เทศบำลเมือง	และ
องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล	ด�ำเนินกำรผ่ำนกิจกรรมกำรเสริมสร้ำง 

ควำมรูค้วำมเข้ำใจและกำรก�ำกับดแูลควำมปลอดภัยดำ้นนวิเคลยีร์
และรังสีในส่วนภูมิภำค	
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	 	 ในโอกำสท่ี	 ศ.(พิเศษ)	 ดร.เอนก	 เหล่ำธรรมทัศน์	 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 

กำรอุดมศึกษำ	 วิทยำศำสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 ตรวจเย่ียมกำรด�ำเนินงำนของ	 
“เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก	 (EECi)”	 และเย่ียมชมกิจกรรม 

ภำยใต้กำรด�ำเนินงำนของ	EECi	ปส.	โดย	ศปส.	จังหวัดระยอง	ได้ด�ำเนินกำรจัดกิจกรรม 

แสดงผลงำนทำงนวัตกรรมด้ำนกำรรับมือเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี	 ได้แก่	
อำกำศยำนไร้คนขับประเมินผลกระทบทำงรังสี	 หุ่นยนต์ประเมินระดับรังสีและเก็บกู้ 

วัสดุกัมมันตรังสี	 และนิทรรศกำรรถห้องปฏิบัติกำรเคลื่อนที่	 กรณีฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์ 
และรังสี	 เพ่ือประชำสัมพันธ์บทบำท	 ภำรกิจ	 และกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญของ	 ปส.	 
ในเขตภำคตะวันออก	ณ	ศูนย์เรียนรู้ป่ำวังจันทร์	จังหวัดระยอง
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กิจกรรมสร้างความตระหนัก
ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี

	 ส�ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ	 (ปส.)	 มีภำรกิจหลักในกำร
ก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยกำรใช้ประโยชน์จำกพลังงำนนิวเคลียร์ 
และรังสี	 โดยกำรออกใบอนุญำตผลิต	 มีไว้ครอบครอง	 ใช้	 น�ำเข้ำ	
ส่งออก	 วัสดุกัมมันตรังสี	 วัสดุนิวเคลียร์	 ซึ่่งสิ่งเหล่ำนี้เป็นสิ่งที่ 
ใกลตั้วแต่ประชำชนบำงสว่นยังมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจทียั่งไม่ถกูตอ้ง
จึงเกิดควำมตระหนกและตื่นกลัว	ด้วยตระหนักถึงปัญหำดังกล่ำว	
ปส.	จงึได้ด�ำเนนิกำรสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจเรือ่งนวิเคลียร์และรงัสี	
มำอย่ำงต่อเนื่อง	 เพ่ือขยำยกำรสร้ำงควำมรู้	 ควำมเข้ำใจ	 รวมทั้ง
ควำมตระหนกัด้ำนเทคโนโลยีนวิเคลียร์และรงัส	ีแก่กลุม่เป้ำหมำย 

ให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศมำกข้ึน	 ซึ่งนอกจำกท�ำให้กลุ ่ม 

เป้ำหมำยเหล่ำนี้เข้ำใจ	 และมีควำมตระหนักในเรื่องของพลังงำน
นิวเคลียร์และรังสีแล้ว	 ยังเป็นกำรสร้ำงแนวร่วมที่จะมีศักยภำพ
สูงในกำรสนับสนุนให้มีกำรน�ำพลังงำนนิวเคลียร์ไปใช้ในทำงสันติ	 
อันจะส่งผลให้กำรพัฒนำประเทศชำติมีควำมเจริญก้ำวหน้ำ 

ยิ่งข้ึนไปในอนำคตผ่ำนกิจกรรมต่ำง	ๆ	ดังนี้
 กิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

 (Road Show)
	 เพ่ือให้ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนักด้ำนเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
และรังสีไปตำมโรงเรียนต่ำง	ๆ	ในรูปแบบควำมรู้คู่ควำมบันเทิง

 กิจกรรมเยี่ยมชม ปส.
	 เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ภำรกิจ	หน้ำที่	รวมทั้งให้ควำมรู ้
ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเก่ียวกับพลังงำนนิวเคลียร์และรังสีให้กับ 

สถำนศึกษำ	และหน่วยงำนภำครัฐในประเทศและต่ำงประเทศ
 กิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์

	 เ พ่ือเสริมสร้ำงประสบกำรณ์และควำมตระหนักด้ำน
วิทยำศำสตร์	 และส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้กับเยำวชน	 ได้เรียนรู้ 
และสัมผัสอย่ำงใกล้ชิด

 กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์
	 เพ่ือให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องพลังงำนนิวเคลียร์และรังสี	
ภำรกิจ	 ปส.	 รวมถึงพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ	 
พ.ศ.	 2559	 ให้แก่	 โรงเรียน	 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ	 หน่วยงำน 

ภำครัฐ	และเอกชน	ทั่วทุกภูมิภำคของประเทศ
 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี

	 เพ่ือพัฒนำศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม	 (วทน.)	 แก่บุคลำกรท่ีเก่ียวข้องผ่ำนโครงกำรฝึกอบรม	
ประชุม	สัมมนำ

กิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (Road Show)
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กิจกรรมเยี่ยมชม ปส. 

กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์์
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การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี

กิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์์
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ส่วนที่3

ผลงานเด่นในรอบปี 
1. ปส. รับมอบโล่อาคารราชการต้นแบบ
 ด้านการจัดการน�้าเสีย
2. ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  
 (Emergency Operation Center, EOC) ของประเทศ
 และรถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ กรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
3. ปส. กับสถานการณ์ COVID – 19
4. กิจกรรมรับฟังความเห็นของประชาชน 
 เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่
 เพื่อต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ : 
 เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ปส. รับมอบโล่
อาคารราชการต้นแบบ
ด้านการจัดการน้�าเสีย

	 ส�ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ	 (ปส.)	 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ	
วิทยำศำสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (อว.)	 เข้ำรับมอบโล่ประกำศ
เกียรติคุณหน่วยงำนที่ผ่ำนกำรประเมินโครงกำร	 “อำคำรรำชกำร
ต้นแบบด้ำนกำรจัดกำรน�้ำเสีย”	 จำกนำยยุทธพล	 อังกินันทน	์ 
ที่ปรึกษำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ 

สิ่งแวดล้อม	 “ปส.	 ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรสนับสนุนให้ 
กำรจดักำรน�ำ้เสยีจำกอำคำรและระบำยน�ำ้ทิง้เป็นไปตำมกฎหมำย
สิ่งแวดล้อม	 และขอร่วมเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรรับผิดชอบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมต่อไป”
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ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
(Emergency Operation Center, EOC) 
ของประเทศ และรถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ 

กรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

	 ปัจจุบันประเทศไทยมีกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 
ในด้ำนต่ำง	 ๆ	 เช่น	 กำรแพทย์	 กำรเกษตร	 และอุตสำหกรรม 

มำกข้ึน	 ท�ำให้ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับควำมเส่ียง
จำกกำรเกิดเหตุฉุกเฉิน	 หรือภัยคุกคำมทำงนิวเคลียร์และรังสี 
รูปแบบใหม่เพ่ิมข้ึน	 ดังนั้น	 เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือม่ันต่อกำรจัดกำร 

ด ้ำนฉุกเฉินทำงนิวเคลียร ์และรังสี ให ้ เ กิดควำมปลอดภัย 

ต่อประชำชนและสิ่งแวดล้อม	 ส�ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ	 (ปส.)	
ในฐำนะหน่วยงำนซึ่งมีหน้ำที่โดยตรงในกำรเตรียมควำมพร้อม
และระงับเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสีของไทย	 จึงได้จัดตั้ง 
ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี	 (Emergency	
Operation	Center,	EOC)	ของประเทศข้ึน	ซึง่ศนูย์ปฏิบตักิำรฯ	นี้	 
เป็นศูนย์กลำงในกำรเตรียมควำมพร้อม	 กำรปฏิบัติงำน	 และ 

กำรประสำนงำนหำกเกิดเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังส	ี 
พร้อมทั้งสำมำรถช่วยประเมิน	 ติดตำม	 วิเครำะห์สถำนกำรณ์
และติดต่อประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในประเทศและ 

ต่ำงประเทศได้อย่ำงครบวงจร	 ซึ่งภำยในศูนย์ปฏิบัติกำรฯ	 
ประกอบด้วย	เจ้ำหน้ำท่ีผูเ้ช่ียวชำญ	อุปกรณ์	เครือ่งมือและเทคโนโลยี
นวัตกรรมที่ทันสมัย	 ตลอดจนมีบุคลำกรที่พร้อมด้วยศักยภำพ 

และผ ่ำนกำรฝ ึกซ ้อมกำรปฏิบัติหน ้ำที่ ในกำรตอบสนอง 
เหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสีอยู่เสมอ	 นอกจำกนี้	 ปส.	 ยังมี
รถห้องปฏิบัติกำรเคลื่อนที่	 กรณีฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี	
ประจ�ำกำร	 ณ	 ปส.	 ที่พร้อมออกปฏิบัติกำรหำกเกิดกรณีฉุกเฉิน 

ทำงนิวเคลียร ์และรังสี 	 ซึ่ งภำยในรถห ้องปฏิบัติกำรฯ	 นี้	 
ประกอบด้วย	ห้องศนูย์บญัชำกำร	ห้องปฏิบตักิำรวิเครำะห์ตัวอย่ำง
ในพ้ืนที่เกิดเหตุ	 ห้องระบบสื่อสำรที่ทันสมัยที่พร้อมประสำนงำน 

ระหว่ำงพ้ืนทีเ่กิดเหตกัุบศนูย์บญัชำกำร	ตลอดจนห้องเก็บอุปกรณ์ 

และเครื่องมือทำงรังสี	 ประกอบด้วยเครื่องมือและอุปกรณ  ์

ที่ครบครัน	 อำทิ	 เครื่องวัดปริมำณรังสีเพ่ือตอบโต้เหตุฉุกเฉิน 

ทำงนิวเคลียร ์และรังสี 	 เครื่องมือค ้นหำและระบุชนิดวัสดุ 
กัมมันตรังสี 	 เครื่องมือวัดกัมมันตภำพรังสี ในสิ่งแวดล ้อม	 
นอกจำกนี้	 ภำยในรถห้องปฏิบัติกำรฯ	 ยังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

พร้อมปฏิบตังิำนตลอด	24	ช่ัวโมง	ได้แก่	หุ่นยนต์ประเมินระดบัรงัส ี

และเก็บกู ้ วัสดุกัมมันตรังสี	 อำกำศยำนไร้คนขับที่สำมำรถ 

ประเมินผลกระทบทำงรังสี	 และระบบช�ำระล้ำงกำรเปรอะเปื้อน 

วัสดกัุมมันตรงัสสี�ำหรบัผูป้ฏิบตังิำน	เป็นต้น

อากาศยานไร้คนขับพร้อมติดกล้องความละเอียดสูง
พร้อมระบุพิกัดแผนที่ เพื่อประเมินสถานที่เกิดเหตุ เพื่อช่วย

ในการตัดสินใจวางแผนก่อนให้เจ้าหน้าที่เผชิญเหตุเข้าไปปฏิบัติหน้าที่

รถห้องปฏิบัติการเคล่ือนที่ กรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
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	 ดังนัน้	ปส.	ในฐำนะหน่วยงำนในกำรก�ำกับดูแลกำรใช้ประโยชน์จำกพลงังำนนวิเคลยีร์และรังสี	
มุ่งม่ันด�ำเนินงำนด้ำนกำรก�ำกับดูแลท้ังในสถำนกำรณ์ปกติ	 และสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน	 พร้อมสร้ำง 

ควำมเช่ือม่ัน	เพ่ือควำมปลอดภยัและประโยชน์อย่ำงสูงสุดต่อประชำชนและส่ิงแวดล้อม

อุปกรณ์บันทึกภาพวิดีโอขณะปฏิบัติหน้าที่ห้องช�าระล้างการเปรอะเปื้อนทางรังสีใช้ในการช�าระล้าง
การเปรอะเปื้อนทางรังสีของผู้ปฏิบัติงานกรณีผู้ปฏิบัติงาน

ในพื้นที่ได้รับการเปรอะเปื้อนทางรังสี

หุ่นยนต์เก็บกู้สารกัมมันตรังสีในพื้นที่เกิดเหตุ กรณีเกิดเหตุ
ซึ่งมีปริมาณรังสีที่เป็นอันตรายสูง ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
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ภาพแสดง พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (EOC) โดยได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด
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ปส. กับสถานการณ์ COVID – 19

 จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID–19) ท�าใหผู้้คนเกิดความวิตกกังวลไปท่ัวโลก  
มีการปิดเมือง ปิดประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค ธุรกิจหลายอย่างได้รับผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม  
ทางการได้มีมาตรการห้ามผู้คนหากไม่จ�าเป็นก็ไม่ควรออกนอกเคหะสถาน และไม่ควรอยู่ในท่ีท่ีมีผู้คนพลุกพล่าน  
และให้ประชาชนคอยติดตามข่าวสารเพื่ออัพเดทการแพร่ระบาดของไวรัสชนิดน้ี แม้จะเป็นโรคท่ีไม่รุนแรงถึงขั้นท่ีเป็นแล้ว
เสยีชีวิตทุกคน แต่ก็มกีารแพรก่ระจายของโรคไปในวงกว้างอยา่งรวดเรว็ ในทางกลับกันก็ท�าใหป้ระชาชนเกิดการปรบัเปล่ียน
พฤติกรรมการด�าเนินชีวิตแบบใหม่ (New Normal) เพื่อเป็นทางเลือกสู่ทางรอดมากขึ้น การระบาดในวงกว้างของ COVID-19  
ท�าให้ผู้คนท่ัวโลกได้เห็นถึงความส�าคัญของการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ รวมถึงในภาครัฐ และภาคธุรกิจ  
ก็ตระหนักถึงการต้องปรับเปล่ียน และปรับตัว เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในเชิงรุก เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจาย 
ของเชื้อโรคต่าง ๆ ในอนาคตมากขึ้นด้วย

	 ส�ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ	 (ปส.)	 ในฐำนะหน่วยงำน 

ก�ำกับดแูลกำรน�ำพลงังำนนวิเคลยีรม์ำใช้ในประเทศไทย	โดยมีกำร
ให้บริกำรประชำชน	ในกำรขอรับใบอนุญำตต่ำง	ๆ	และตรวจสอบ
ควำมปลอดภัยของกำรน�ำพลงังำนนวิเคลยีรแ์ละรงัสมีำใช้งำนของ
สถำนประกอบกำรต่ำง	ๆ	นั้น	ได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญดังกล่ำว	 
จึงได้จัดท�ำแนวปฏิบัติเพ่ือให้หน่วยงำนฯ	 สำมำรถตรวจสอบ 

ควำมปลอดภัยทำงรังสีตัวเอง	 (Self-assessment)	 ตำมลักษณะ
กำรใช้งำนของวัสดุกัมมันตรังสี	 เพ่ือให้หน่วยงำนสำมำรถ 

ตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงรังสีได้ด้วยตนเอง	ดังนี้	

	 1.	 แนวปฏิบัติกำรตรวจสอบและประเมินควำมปลอดภัย 

ด้วยตนเองส�ำหรับหน่วยงำนที่ครอบครองและใช้	 Nuclear	
Moisture	Density	Gauge
	 2.	 แนวปฏิบัติงำน	 เรื่อง	 กำรตรวจสอบและประเมิน 

ควำมปลอดภัยด้วยตนเองส�ำหรับงำนรังสีรักษำท่ีใช้งำน 

วัสดุกัมมันตรังสี
	 3.	 แนวปฏิบัติส�ำหรับหน่วยงำนเพ่ือกำรตรวจสอบ 

และประเมินควำมปลอดภัยทำงรังสีด้วยตนเองส�ำหรับสถำน
ประกอบกำรที่ครอบครองและใช้ เครื่ อง วัดเชิงนิวเคลียร์  
ทำงอุตสำหกรรมชนิดติดตั้งอยู่กับที่
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	 4.	 แนวปฏิบัติส�ำหรับหน่วยงำนเพ่ือกำรตรวจสอบ 

และประเมินควำมปลอดภัยด้วยตนเองส�ำหรับกำรตรวจสอบ 

ควำมปลอดภัยในกำรควบคุมกำรขนส่ง วัสดุ กัมมันตรังสี  
กลุ่มควำมเสี่ยงที่	1

	 และได้มีกำรก�ำหนดมำตรกำรโดยทั่วไปในกำรป้องกัน 

กำรแพร่ระบำด	ดังนี้
	 1.	 ห้ำมข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่เดินทำงไปยังพ้ืนท่ีที่มี 

กำรระบำดตำมที่กรมควบคุมโรค	 กระทรวงสำธำรณสุขแจ้งเตือน	
งดหรือเลื่อนกำรเชิญบุคคลจำกต่ำงประเทศมำร่วมกำรประชุม	
สัมมนำ	 หรือกำรด�ำเนินกำรใด	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ปส.	 ตำมประกำศ
ส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ	 เรื่อง	 แนวทำงกำรป้องกันกำรระบำด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ	2019	ลงวันที่	4	มีนำคม	พ.ศ.	2563
	 2.	 มีระบบคัดกรองบุคคลเข้ำออกภำยในอำคำรและระบบ
สนับสนุนกำรท�ำงำน	 มีกำรท�ำควำมสะอำดทุก	 ๆ	 2	 ช่ัวโมง	 
ในบริเวณพ้ืนผิวสัมผัสที่มีกำรใช้ร่วมกันบ่อย	 เน้นกำรฝึกอบรม	
สัมมนำ	 และกำรประชุมในระบบ	 E	 -	 Meeting	 มอบหมำยให้ 

เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติรำชกำร	 ณ	 ที่พัก	 (Work	 from	 home)	 เพ่ือลด 

ควำมเสี่ยงในกำรติดเช้ือดังกล่ำว	 ตำมประกำศส�ำนักงำนปรมำณู
เพ่ือสันติ	 เรื่อง	 แนวปฏิบัติในกำรป้องกันกำรระบำดของไวรัส
โคโรนำ	 2019	 (COVID–19)	 (ฉบับที่	 2)	 ลงวันที่	 19	 มีนำคม	 
พ.ศ.	2563,	ประกำศส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ	เรื่อง	แนวปฏิบัติ
ในกำรป้องกันกำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ	 2019	

(COVID–19)	 (ฉบับที่	 3)	ลงวันที่	 30	 เมษำยน	พ.ศ.	2563	และ
ประกำศส�ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ	 เรื่อง	 แนวปฏิบัติในกำร
ป้องกันกำรระบำดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนำ	2019	(COVID–19)	 
(ฉบับที่	4)	ลงวันที่	28	พฤษภำคม	พ.ศ.	2563

	 นอกจำกนี้	 ปส.	 ยังจัดกิจกรรมแบ่งปันและช่วยเหลือ
ประชำชนผ่ำน	“ตู้ปันสุข”	ณ	บริเวณหน้ำ	ปส.	ถนนวิภำวดี-รังสิต	
เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรแบ่งปันควำมช่วยเหลือให้กับผู้ท่ีได้
รบัผลกระทบจำกวิกฤตกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคตดิเช้ือไวรสั
โคโรนำ	2019	(COVID–19)
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กิจกรรมรับฟังความเห็นของประชาชน 
เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่

เพ่ือต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ : 
เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (มทส.) จังหวัด
นครราชสีมา ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตใช้พื้นท่ีเพื่อต้ังสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ : เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อ 
การศึกษา วิจัย และให้บริการด้านรังสีรักษา ต่อส�านักงานปรมาณู 
เพื่อสันติ (ปส.) โดยกฎกระทรวงการอนุญาตให้ใช้พื้นท่ี 
เพื่อต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. 2563 หมวด 4  
การรับฟังความเห็นของประชาชน ข้อ 20 ในการพิจารณา
ออกใบอนุญาตให้ใช้พื้น ท่ี เพื่อ ต้ังสถานประกอบการ 
ทางนิวเคลียร์ ให้ส�านักงานจัดให้มีการรับฟังความเห็น
ของประชาชนท่ีอยู่อาศัยในบริ เวณโดยรอบพื้น ท่ี ต้ัง 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ โดยอย่างน้อยต้องรับฟัง 
ความเห็นของประชาชนท่ีอยู่อาศัยในพื้นท่ีระวังเหตุ และ
พื้นท่ีห่างจากชุมชน 
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	 ปส.	 จึงจัดกิจกรรมกำรรับฟังควำมเห็นของประชำชน 

เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำอนุญำตให้ใช้พ้ืนท่ีเพ่ือต้ังสถำนประกอบ 

กำรทำงนิวเคลียร์ฯ	 ในวันศุกร์ที่	 4	 กันยำยน	 2563	 ณ	 โรงแรม 

แคนทำรี	 โครำช	 จังหวัดนครรำชสีมำ	 เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น	 
ข้อเสนอแนะ	 ข้อกังวลใจ	 และข้อมูลด้ำนต่ำง	 ๆ	 จำกประชำชน 

ที่อยู่อำศัยในบริเวณโดยรอบพื้นที่ตั้งสถำนประกอบทำงนิวเคลียร์	
รวมทั้งองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง 

ในจังหวัดนครรำชสีมำ	โดยมีผู้เข้ำร่วมกว่ำ	100	คน

	 โดยผลกำรรับฟังควำมเห็นของประชำชนนี้	 จะด�ำเนินกำร 

น�ำเสนอต่อคณะอนุกรรมกำรก�ำกับดูแลสถำนประกอบกำร 

ทำงนิวเคลียร์และคณะกรรมกำรพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ	 เพ่ือ
พิจำรณำเห็นชอบกำรอนญุำตให้ใช้พ้ืนทีเ่พ่ือตัง้สถำนประกอบกำร
ทำงนวิเคลยีร	์เครือ่งปฏิกรณน์วิเคลยีร์วิจยั	มหำวิทยำลยัเทคโนโลยี
สุรนำรี	ต่อไป
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