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นายเพ่ิ่�มสุขุ สุจัจาภ่ิวัฒัน์
เลข�ธกิ�รสำำ�นักัง�นัปรม�ณูเูพ่ื่�อสำนััติิ

		 นัับตัั้�งแต่ั้วัันัสถาปนัาสำานัักงานัปรมาณููเพ่ื่�อสันัติั้	 หร่อ	 ปส.	 เม่�อวัันัท่ี่�	 26	 เมษายนั	 
พื่.ศ.	2504	จนัถึงปัจจุบันั	ปส.	ก้าวัเข้้าสู่ปีท่ี่�	60	แล้้วั	ตั้ล้อดเวัล้าท่ี่�ผ่่านัมา	ปส.	ไม่เคยหยุดนิั�ง 
ท่ี่�จะพัื่ฒนัาการที่ำางานัตั้ามภารกิจท่ี่�รับผิ่ดชอบทุี่กด้านัอย่างมุ่งมั�นั	 โดยม่จุดมุ่งหมายสำาคัญ
ในัการกำากับดูแล้ควัามปล้อดภัยจากการใช้ประโยชน์ัจากพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	 
มุ่งเน้ันัดำาเนิันัการออกใบอนุัญาตั้ผ่ลิ้ตั้	 ครอบครอง	 ใช้	 นัำาเข้้า-ส่งออก	 วััสดุกัมมันัตั้รังส่	 
วััสดุนิัวัเคล่้ยร์	เคร่�องกำาเนิัดรังส่	การตัั้�งสถานัประกอบการที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	การควับคุม 
เช่�อเพื่ลิ้งนิัวัเคล่้ยร์	 แล้ะเช่�อเพื่ลิ้งนิัวัเคล่้ยร์ใช้แล้้วั	 รวัมถึงการจัดการกากกัมมันัตั้รังส่
ครอบคลุ้มตัั้�งแต่ั้ออกใบอนุัญาตั้	 ควับคุมดูแล้	 ตั้รวัจสอบการใช้	 จนักระทัี่�งท่ี่�เลิ้กใช้	 พื่ร้อม 
เฝ้้าระวัังภัยเตั้ร่ยมพื่ร้อมรับม่อเหตุั้ฉุุกเฉิุนัที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ท่ี่�อาจเกิดขึ้�นั	 รวัมทัี่�งเป็นั 
หน่ัวัยงานัหลั้กข้องประเที่ศในัการประสานังานักับนัานัาชาติั้	เสริมสร้างเคร่อข่้าย	พัื่นัธกรณู่
แล้ะข้้อตั้กล้งด้านัพื่ล้ังงานันัิวัเคล้่ยร์แล้ะรังส่ร่วัมกับประเที่ศตั้่าง	ๆ 	ที่่ามกล้างสถานัการณู์ 
การแพื่ร่ระบาดข้องโรคติั้ดเช่�อไวัรัสโคโรนัา	2019	(COVID-19)	ปส.	ได้กำาหนัดแล้ะปรับเปล่้�ยนั
แผ่นัการปฏิิบัติั้ราชการอย่างต่ั้อเน่ั�องให้สอดรับกับปัจจัยต่ั้าง	ๆ	ท่ี่�เปล่้�ยนัแปล้งไป	เพ่ื่�อรับม่อ 
กับผ่ล้กระที่บอันัร้ายแรงจากสถานัการณ์ูการแพื่ร่ระบาดข้อง	COVID-19	โดยเน้ันัการสร้าง
ควัามสมดุล้ระหว่ัางผ่ล้การดำาเนิันังานัควับคู่ไปกับการบริหารควัามเส่�ยงต่ั้าง	ๆ 	ภายใต้ั้นัโยบาย
แล้ะแผ่นัยุที่ธศาสตั้ร์	นัำานัวััตั้กรรมแล้ะเที่คโนัโล้ย่ดิจิทัี่ล้มาใช้	 เพิื่�มควัามย่ดหยุ่นัแล้ะคล่้องตัั้วั 
พื่ร้อมสนัับสนุันัควัามปล้อดภัยในัสถานัปฏิิบัติั้งานั	 เพ่ื่�อปรับเปล่้�ยนักระบวันัการปฏิิบัติั้งานั 
ให้ม่ประสิที่ธิภาพื่มากยิ�งขึ้�นั	เช่นั	ดำาเนิันัการปฏิิบัติั้งานันัอกสถานัท่ี่�ตัั้�ง	(Work	from	Home)	
การปรับเปล่้�ยนัการประชุม	 การสัมมนัาต่ั้าง	 ๆ	 การพัื่ฒนัาทัี่กษะข้องบุคล้ากรโดยผ่่านั
ระบบออนัไล้น์ัเป็นัหลั้ก	การปรับเปล่้�ยนัการให้บริการในัด้านัต่ั้าง	ๆ	ตั้ามมาตั้รการ	Social	
Distancing	 พื่ร้อมที่ำางานัในัเชิงรุก	 จัดท่ี่มเตั้ร่ยมรับม่อเหตุั้ฉุุกเฉิุนัที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่
ตั้ล้อด	24	ชั�วัโมง	เพ่ื่�อให้เกิดควัามปล้อดภัยสูงสุดต่ั้อผู้่รับบริการ	ผู้่ม่ส่วันัได้ส่วันัเส่ย	รวัมถึง
ประชาชนัแล้ะสิ�งแวัดล้้อม

		 การท่ี่�จะดำาเนิันังานัให้บรรลุ้เป้าหมายได้นัั�นั	 ต้ั้องอาศัยควัามร่วัมแรงร่วัมใจ 
จากข้้าราชการ	แล้ะเจ้าหน้ัาท่ี่�ทุี่กท่ี่านั	ท่ี่�ทุ่ี่มเที่ปฏิิบัติั้งานัอย่างเต็ั้มควัามสามารถ	รวัมทัี่�งควัามข้ยันั 
หมั�นัเพ่ื่ยร	แล้ะควัามซ่ื่�อสัตั้ย์สุจริตั้เป็นัสำาคัญ	เพ่ื่�อจะนัำาพื่า	ปส.	ให้เจริญก้าวัหน้ัาอย่างยั�งย่นั 
ฉุะนัั�นั	 ในัโอกาสครบรอบ	 60	 ปี	 แห่งการดำาเนิันังานัข้อง	 ปส.	 ในัฐานัะผู้่บริหาร	 มุ่งมั�นั 
ผ่ลั้กดันัแล้ะสนัับสนุันัการดำาเนิันังานัภายใต้ั้บที่บาที่การกำากับดูแล้การใช้ประโยชน์ั 
จากพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	เพ่ื่�อสร้างควัามตั้ระหนัักแล้ะสร้างการยอมรับในับที่บาที่ภารกิจ
	ตั้ล้อดจนัสร้างควัามร่วัมม่อด้านัการกำากับดูแล้ควัามปล้อดภัยที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ระหว่ัาง
ประเที่ศ	 มุ่งสู่การเป็นัองค์กร	 SMART	 ด้านัการกำากับดูแล้การใช้พื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์ในัระดับ
สากล้	เพ่ื่�อควัามปล้อดภัยข้องประชาชนัแล้ะสิ�งแวัดล้้อมให้สมกับปณิูธานัท่ี่�ว่ัา	“60 ปีี ปีส. 
สังคมมั�นใจ กำำ�กัำบปีลอดภััย ต�มหลักำส�กำล”

สุารเลขาธก่ารสุำานกังานปรมาณเูพืิ่�อสุันต่
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หมวดที� 1         ขอ้มลูทั�วัไป

	 เม่�อสหรัฐอเมริกาแถล้งในัท่ี่�ประชุมองค์การสหประชาชาติั้
ในัวัันัท่ี่�	 23	 กันัยายนั	พื่.ศ.	 2497	 ท่ี่�จะดำาเนิันัการตั้ามแผ่นัการใช้
พื่ลั้งงานัปรมาณููให้เกิดประโยชน์ัในัที่างสันัติั้	 ตั้ามโครงการข้อง
ประธานัาธิบด่ไอเซื่นัเฮาเวัอร์	 แล้้วัสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดส่งผู้่แที่นั
รัฐบาล้ไปยังประเที่ศต่ั้าง	 ๆ	 ทัี่�วัโล้ก	 เพ่ื่�อแจ้งแผ่นัการให้ที่ราบ	 
รวัมถึงส่งผู้่แที่นัเดินัที่างมายังประเที่ศไที่ยด้วัย

	 รัฐบาล้ไที่ยโดยมติั้คณูะรัฐมนัตั้ร่เม่�อวัันัท่ี่�	 17	 พื่ฤศจิกายนั
พื่.ศ.	 2497	 เห็นัชอบให้แต่ั้งตัั้�งคณูะกรรมการขึ้�นัเพ่ื่�อหาร่อกับ
คณูะผู้่แที่นัสหรัฐฯ	 ในัเร่�องน่ั�	 โดยประกอบด้วัยผู้่ที่รงคุณูวุัฒิในั
สาข้าต่ั้าง	 ๆ	 ท่ี่�เก่�ยวัข้้องกับด้านัวิัที่ยาศาสตั้ร์ในัข้ณูะนัั�นั	 เร่ยกว่ัา 
“คณูะกรรมการเก่�ยวักับพื่ลั้งงานัปรมาณูู”	ซึื่�งต่ั้อมาได้เปล่้�ยนัช่�อเป็นั 
“คณูะกรรมการพื่ลั้งงานัปรมาณููเพ่ื่�อสันัติั้”	 เม่�อคณูะกรรมการฯ	
เสนัอรายงานัการเจรจาหาร่อต่ั้อคณูะรัฐมนัตั้ร่เม่�อวัันัท่ี่�	 7	 ธันัวัาคม	
พื่.ศ.	2497	คณูะรัฐมนัตั้ร่จึงได้ม่มติั้อนุัมัติั้ให้คณูะกรรมการฯ	ดำาเนิันั
กิจการด้านัพื่ลั้งงานัปรมาณููเพ่ื่�อสันัติั้ต่ั้อไป	 แล้ะเห็นัชอบด้วัยกับ
ข้้อเสนัอแนัะข้องคณูะกรรมการฯ	 ในัการจะจัดหาเคร่�องปฏิิกรณ์ู
ปรมาณููวิัจัยเคร่�องหนึั�ง	 พื่ร้อมทัี่�งห้องปฏิิบัติั้การด้านันิัวัเคล่้ยร์
ข้องประเที่ศ	 เพ่ื่�อใช้เป็นัอุปกรณ์ูในัการฝึ้กอบรม	 ศึกษา	 ที่ดล้อง	 
แล้ะวิัจัย	 สำาหรับนัักวิัที่ยาศาสตั้ร์แล้ะวิัศวักรในักิจการเก่�ยวักับ 
พื่ลั้งงานัปรมาณููในัที่างสันัติั้	โดยสหรัฐฯ	เสนัอจะให้ควัามช่วัยเหล่้อ 
ในัการฝึ้กอบรมนัักวิัที่ยาศาสตั้ร์ไที่ยด้านัพื่ลั้งงานัปรมาณููเพ่ื่�อสันัติั้
แล้ะให้ควัามช่วัยเหล่้อด้านัอุปกรณ์ูนิัวัเคล่้ยร์แล้ะไอโซื่โที่ปเพ่ื่�อใช้ในั
กิจการแพื่ที่ย์	แล้ะวิัที่ยาศาสตั้ร์สาข้าอ่�นั	ๆ

	 จากนัั�นักิจการพื่ลั้งงานัปรมาณููเพ่ื่�อสันัติั้ในัประเที่ศไที่ย 
จึงเริ�มขึ้�นัโดยผ่่านัการให้ควัามช่วัยเหล่้อจากต่ั้างประเที่ศในัด้านั 
ต่ั้าง	ๆ 	ส่บมา	จนัในัเด่อนัพื่ฤษภาคม	พื่.ศ.	2498	นัักวิัที่ยาศาสตั้ร์ไที่ย 
แล้ะผู้่ท่ี่�ได้รับทุี่นัตั้ามควัามช่วัยเหล่้อในัรุ่นัแรกได้เริ�มเดินัที่างไปศึกษา
อบรมยังสหรัฐฯ	ณู	 Argonne	 แล้ะเม่�อที่บวังการพื่ลั้งงานัปรมาณูู
ระหว่ัางประเที่ศ	(International	Atomic	Energy	Agency;	IAEA)	
ได้จัดตัั้�งขึ้�นัเม่�อวัันัท่ี่�	 29	 กรกฎาคม	 พื่.ศ.	 2500	 โดยเป็นัองค์กร 
อยู่ในัอาณัูติั้ข้ององค์การสหประชาชาติั้	 ประเที่ศไที่ยเป็นัประเที่ศ
ท่ี่�	 58	 ท่ี่�ล้งนัามในัสัตั้ยาบันัแล้ะนัับว่ัาเป็นัสมาชิกข้อง	 IAEA 
ตัั้�งแต่ั้วัันัท่ี่�	15	ตุั้ล้าคม	พื่.ศ.	2500

	 วัันัท่ี่�	 14	 พื่ฤษภาคม	พื่.ศ.	 2501	 คณูะรัฐมนัตั้ร่ม่มติั้อนุัมัติั้
ให้คณูะกรรมการพื่ลั้งงานัปรมาณููเพ่ื่�อสันัติั้เปิดการประกวัดราคา
เคร่�องปฏิิกรณ์ูปรมาณููวิัจัย	 แล้ะวัันัท่ี่�	 22	พื่ฤศจิกายนั	พื่.ศ.	 2501	 

ม่การล้งนัามในัสัญญาสั�งซ่ื่�อเคร่�องปฏิิกรณ์ูปรมาณููวิัจัยจากบริษัที่ 
Curtiss-Wright	 Corporation	 สหรัฐฯ	 จากนัั�นัคณูะกรรมการฯ 
ม่มติั้เม่�อวัันัท่ี่�	 20	 พื่ฤษภาคม	 พื่.ศ.	 2503	 เห็นัชอบให้ใช้ท่ี่�ดินั 
ข้องมหาวิัที่ยาลั้ยเกษตั้รศาสตั้ร์บางเข้นั	 เป็นัสถานัท่ี่�ก่อสร้าง 
อาคารปฏิิกรณ์ูปรมาณููวิัจัยเน่ั�องจากการดำาเนิันัการท่ี่�ผ่่านัมาข้อง 
คณูะกรรมการฯ	ใช้กรมวิัที่ยาศาสตั้ร์	(กรมวิัที่ยาศาสตั้ร์บริการปัจจุบันั)	 
เป็นัสถานัท่ี่�ที่ำาการชั�วัคราวัแล้ะรัฐบาล้ยังมิได้มอบหมายให้หน่ัวัยงานั
ใดม่หน้ัาท่ี่�รับผิ่ดชอบโดยตั้รงในัโครงการก่อสร้างอาคารแล้ะติั้ดตัั้�ง 
เคร่�องปฏิิกรณ์ูฯ	 ในัระยะเริ�มแรกจึงต้ั้องใช้วิัธ่ย่มบุคล้ากรจาก
หน่ัวัยราชการต่ั้าง	 ๆ	 ซึื่�งส่วันัใหญ่เคยผ่่านัการศึกษาอบรมในัสาข้า 
ต่ั้าง	 ๆ	 ที่างวิัที่ยาศาสตั้ร์นิัวัเคล่้ยร์	 หร่อวิัศวักรรมเคร่�องปฏิิกรณ์ูฯ	 
จากต่ั้างประเที่ศมาปฏิิบัติั้งานั	 โดยรับช่วังงานัภาคปฏิิบัติั้จาก 
คณูะกรรมการฯ	ซึื่�งเป็นัผู้่กำาหนัดนัโยบายแล้ะแผ่นังานัมาดำาเนิันัการ
ต่ั้อในัรูปข้องคณูะอนุักรรมการเฉุพื่าะกิจ

นกัวทิยาศาสตรไ์ทยรุน่แรกไปศึกษาอบรมดา้นพลงังานปรมาณู
เพ่ือสันติ	ณ	Argonne	สหรฐัฯ	(พ.ศ.	2498)

ภาพอาคารเครือ่งปฏิกรณป์รมาณวูจิยั

ประวัตั่ควัามเป็นมา 

	 ต่ั้อมาเม่�อวัันัท่ี่�	 25	 เมษายนั	พื่.ศ.	 2504	 รัฐบาล้ประกาศใช้ 
พื่ระราชบัญญัติั้พื่ลั้งงานัปรมาณููเพ่ื่�อสันัติั้	 พื่.ศ.	 2504	 แล้ะ 
พื่ระราชบัญญัติั้จัดระเบ่ยบราชการสำานัักนัายกรัฐมนัตั้ร่	 (ฉุบับท่ี่�	8)	 
พื่.ศ.	 2504	 ประกาศในัราชกิจจานุัเบกษา	 เล่้มท่ี่�	 78	 ตั้อนัท่ี่�	 36	
เป็นัการจัดตัั้�งสำานัักงานัพื่ลั้งงานัปรมาณููเพ่ื่�อสันัติั้	 โดยบที่บาที่หลั้ก
ข้องสำานัักงานัฯ	มุ่งเน้ันัด้านัการวิัจัยค้นัคว้ัา	เพ่ื่�อนัำาพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์
มาใช้ประโยชน์ัในัด้านัต่ั้าง	ๆ 	เพ่ื่�อการพัื่ฒนัาประเที่ศ	รวัมทัี่�งควับคุม



7สำำ�นักัง�นัปรม�ณูเูพ่ื่�อสำนััติ ิ    |

ควัามปล้อดภัยทัี่�วัไปแก่ผู้่ใช้ทัี่�งภายในัแล้ะภายนัอกสำานัักงานัฯ	 
แล้ะอยู่ภายใต้ั้สังกัดกระที่รวังต่ั้าง	ๆ	ตั้ามล้ำาดับดังน่ั�

ภาพถา่ยทางอากาศของสำานกังานพลงังานปรมาณเูพ่ือสันติ	
กลางทุง่บางเขน

								โดยได้ม่การแยกภารกิจด้านัการวิัจัยแล้ะพัื่ฒนัาด้านัเที่คโนัโล้ย่
นิัวัเคล่้ยร์แล้ะการใช้ประโยชน์ัจากพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์	 รวัมทัี่�งการให้
บริการที่างเที่คโนัโล้ย่นิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ออกจากสำานัักงานัปรมาณูู

เพ่ื่�อสันัติั้	 ตั้ามพื่ระราชกฤษฎ่กาจัดตัั้�งสถาบันัเที่คโนัโล้ย่นิัวัเคล่้ยร์ 
แห่งชาติั้	(องค์การมหาชนั)	พื่.ศ.	2549	ประกาศในัราชกิจจานุัเบกษา	 
เล่้มท่ี่�	123	ตั้อนัท่ี่�	39	ก	วัันัท่ี่�	20	เมษายนั	พื่.ศ.	2549	ม่ผ่ล้บังคับใช้ 
ตัั้�งแต่ั้วัันัท่ี่�	21	เมษายนั	พื่.ศ.	2549	เป็นัต้ั้นัไป	รวัมถึงมติั้คณูะรัฐมนัตั้ร่
วัันัท่ี่�	 21	 พื่ฤศจิกายนั	 พื่.ศ.	 2549	 เร่�องการโอนักิจการที่รัพื่ย์สินั
สิที่ธิ	 หน่ั�สินัแล้ะเงินังบประมาณูเฉุพื่าะส่วันัท่ี่�เก่�ยวักับงานัวิัจัย 
ด้านัเที่คโนัโล้ย่นิัวัเคล่้ยร์แล้ะการใช้ประโยชน์ัจากพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์
ท่ี่�ม่อยู่ในัวัันัท่ี่�พื่ระราชกฤษฎ่กาบังคับใช้ให้กับสถาบันัเที่คโนัโล้ย่
นิัวัเคล่้ยร์แห่งชาติั้	(องค์การมหาชนั)	

 พ.ศ. 2559	 ม่การตั้ราพื่ระราชบัญญัติั้พื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์ 
เพ่ื่�อสันัติั้	พื่.ศ.	2559	ขึ้�นั	เน่ั�องด้วัยวิัที่ยาการด้านัเที่คโนัโล้ย่นิัวัเคล่้ยร์
ได้เปล่้�ยนัแปล้งไปอย่างรวัดเร็วั	 ส่งผ่ล้ให้พื่ระราชบัญญัติั้พื่ลั้งงานั
ปรมาณููเพ่ื่�อสันัติั้	 พื่.ศ.	 2504	 แล้ะท่ี่�แก้ไข้เพิื่�มเติั้ม	 พื่.ศ.	 2508	 
ม่บที่บัญญัติั้บางประการไม่เหมาะสมกับสถานัการณ์ูปัจจุบันั	 
จึงจำาเป็นัท่ี่�ต้ั้องม่การกำาหนัดกฎเกณูฑ์์เพ่ื่�อให้เกิดควัามปล้อดภัย
แล้ะควัามมั�นัคงปล้อดภัยที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	 แล้ะการพิื่ทัี่กษ์ 
ควัามปล้อดภัยที่างนิัวัเคล่้ยร์	เพ่ื่�อคุ้มครองประชาชนัแล้ะสิ�งแวัดล้้อม
แล้ะเพ่ื่�อให้สอดคล้้องกับกฎเกณูฑ์์ในัที่างสากล้ท่ี่�เก่�ยวักับพื่ลั้งงานั
นิัวัเคล่้ยร์	 จึงจำาเป็นัต้ั้องตั้ราพื่ระราชบัญญัติั้พื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์
เพ่ื่�อสันัติั้	 พื่.ศ.	 2559	 ขึ้�นัมา	 แล้ะได้ประกาศในัราชกิจจานุัเบกษา	 
เม่�อวัันัท่ี่�	5	สิงหาคม	พื่.ศ.	2559	แล้ะม่ผ่ล้บังคับใช้	เม่�อวัันัท่ี่�	1	กุมภาพัื่นัธ์ 
พื่.ศ.	2560

 พ.ศ. 2561 ได้ม่การปรับปรุงการแบ่งส่วันัราชการสำานัักงานั
ปรมาณููเพ่ื่�อสันัติั้	 กระที่รวังวิัที่ยาศาสตั้ร์แล้ะเที่คโนัโล้ย่	 เพ่ื่�อให้
สอดคล้้องกับภารกิจท่ี่�เพิื่�มขึ้�นัตั้ามกฎหมายว่ัาด้วัยพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์
เพ่ื่�อสันัติั้แล้ะเหมาะสมกับสภาพื่ข้องงานัท่ี่�เปล่้�ยนัแปล้งไป	 อันัจะ 
ส่งผ่ล้ให้การปฏิิบัติั้ภารกิจตั้ามหน้ัาท่ี่�แล้ะอำานัาจม่ประสิที่ธิภาพื่ 
แล้ะประสิที่ธิผ่ล้ยิ�งขึ้�นั	จึงได้ม่กฎกระที่รวังแบ่งส่วันัราชการสำานัักงานั
ปรมาณููเพ่ื่�อสันัติั้	กระที่รวังวิัที่ยาศาสตั้ร์แล้ะเที่คโนัโล้ย่	พื่.ศ.	2561	
ซึื่�งประกาศในัราชกิจจานุัเบกษา	เม่�อวัันัท่ี่�	24	มกราคม	พื่.ศ.	2561

 พ.ศ. 2562	 ได้ม่การตั้ราพื่ระราชบัญญัติั้พื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์ 
เพ่ื่�อสันัติั้	(ฉุบับท่ี่�	2)	พื่.ศ.	2562	ขึ้�นั	แล้ะได้ประกาศในัราชกิจจานุัเบกษา
เม่�อวัันัท่ี่�	5	เมษายนั	พื่.ศ.	2562	แล้ะม่ผ่ล้บังคับใช้เม่�อวัันัท่ี่�	4	มิถุนัายนั 
พื่.ศ.	2562

	 ปัจจุบันัสำานัักงานัปรมาณููเพ่ื่�อสันัติั้	 จึงเป็นัหน่ัวัยงานัหลั้ก 
ในัการเสนัอแนัะนัโยบาย	แนัวัที่าง	แล้ะแผ่นัยุที่ธศาสตั้ร์ด้านัพื่ลั้งงานั 
นิัวัเคล่้ยร์ในัที่างสันัติั้	 แล้ะกำากับให้เกิดควัามปล้อดภัยแก่ผู้่ใช้
ประชาชนั	 แล้ะสิ�งแวัดล้้อม	 โดยการบริหารจัดการด้านัพื่ลั้งงานั
นิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	 กำากับดูแล้ควัามปล้อดภัยที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	 
เพ่ื่�อให้ม่นัโยบายแล้ะแผ่นัยุที่ธศาสตั้ร์ด้านัพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์ 
ในัที่างสันัติั้	 ให้เป็นัไปตั้ามพัื่นัธกรณู่หร่อควัามตั้กล้งระหว่ัางประเที่ศ
แล้ะมาตั้รฐานัสากล้

	 จากนัโยบายการปฏิิรูประบบราชการให้ม่ประสิที่ธิภาพื่แล้ะ
ประสิที่ธิผ่ล้ข้องรัฐบาล้	ตั้ามพื่ระราชบัญญัติั้ปรับปรุงกระที่รวัง	ที่บวัง	
กรม	พื่.ศ.	2545	มาตั้รา	39	กำาหนัดให้ม่สำานัักงานัปรมาณููเพ่ื่�อสันัติั้
เป็นัส่วันัราชการ	 สังกัดกระที่รวังวิัที่ยาศาสตั้ร์แล้ะเที่คโนัโล้ย่	 แล้ะ 
ตั้ามพื่ระราชกฤษฎ่กาแก้ไข้บที่บัญญัติั้ให้สอดคล้้องกับการโอนั
อำานัาจหน้ัาท่ี่�ข้องส่วันัราชการให้เป็นัไปตั้ามพื่ระราชพื่ระราชบัญญัติั้
ปรับปรุงกระที่รวัง	ที่บวัง	 กรม	พื่.ศ.	 2545	 มาตั้รา	 79	 (2)	 แก้ไข้ 
คำาว่ัา	“สำานัักงานัพื่ลั้งงานัปรมาณููเพ่ื่�อสันัติั้”	เป็นั	“สำานัักงานัปรมาณูู
เพ่ื่�อสันัติั้”	แล้ะ	“เล้ข้าธิการสำานัักงานัพื่ลั้งงานัปรมาณููเพ่ื่�อสันัติั้”	เป็นั	 
“เล้ข้าธิการสำานัักงานัปรมาณููเพ่ื่�อสันัติั้”	ที่ำาหน้ัาท่ี่�ในัการกำำ�กัำบดูแล
คว�มปีลอดภััยกำ�รใช้้ปีระโยช้น์จ�กำพลังง�นนิวเคลียร์และรังสี  
ให้เกิดควัามปล้อดภัยเป็นัไปตั้ามมาตั้รฐานัสากล้	 เฝ้้าระวัังภัย	 
เตั้ร่ยมพื่ร้อมรับม่อเหตุั้ฉุุกเฉิุนัที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	 อ่กทัี่�งเป็นั 
หน่ัวัยงานัหลั้กข้องประเที่ศในัการประสานังานักับนัานัาชาติั้	 
เสริมสร้างเคร่อข่้าย	 พัื่นัธกรณู่แล้ะข้้อตั้กล้งด้านัพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์
แล้ะรังส่ร่วัมกับประเที่ศต่ั้าง	ๆ

พ.ศ. 2504 - 2506  สุงักดัสุำานกันายกรฐัมนตรี
พ.ศ. 2506 - 2515  สุงักดักระทรวังพัิ่ฒนาการแหง่ชาต่
พ.ศ. 2515 - 2522  สุงักดักระทรวังอุตสุาหกรรม
พ.ศ. 2522 - 2535 สุงักดักระทรวังวัท่ยาศาสุตร ์เทคโนโลยี
   และการพิ่ลงังาน
พ.ศ. 2535 - 2545 สุงักดักระทรวังวัท่ยาศาสุตร ์เทคโนโลยี
   และสุ่�งแวัดลอ้ม
พ.ศ. 2546 - 2562  สุงักดักระทรวังวัท่ยาศาสุตรแ์ละเทคโนโลยี
พ.ศ. 2562 - ปััจจุบันั สุงักดักระทรวังการอุดมศกึษา วัท่ยาศาสุตร ์ 
   วัจ่ยัและนวัตักรรม
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การพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ
ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ทั้งภายในและต่างประเทศ

การพัฒนาความพร้อม
ด้านการกำากับดูแลความปลอดภัย
จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี

หมวดที� 1         ขอ้มลูทั�วัไป

8 |     รายงานประจำาปี 2564
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 กำากบัดูแลการใช้
พิ่ลงังานนว่ัเคลยีร์
และรงัสุีใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย 
หลกัเกณฑ์ด้าน
ควัามปลอดภิัย 
ควัามมั�นคงปลอดภิัย
และการพ่ิ่ทกัษ์
ควัามปลอดภิัย

เผยแพิ่รค่วัามรู้
และสุรา้งการมสีุ่วันรว่ัม
ด้านควัามปลอดภิัย
จากการใชพ้ิ่ลงังาน
นว่ัเคลยีรแ์ละรงัสุี
ใหแ้กป่ระชาชน

เสุรม่สุรา้ง
เครอืขา่ย พัิ่นธกรณี
และควัามตกลง
ระหวัา่งประเทศ
ด้านพิ่ลงังาน
นว่ัเคลยีรแ์ละรงัสุี

พัิ่ฒนาโครงสุรา้ง
พ้ืิ่นฐานด้านการวัจ่ยั
ทางนว่ัเคลยีร์
และรงัสุี
เพืิ่�อสุนบัสุนนุ
การกำากบัดูแล
ควัามปลอดภิัย

เฝ้าระวังัภิัย 
เตรยีมพิ่รอ้ม 
และรบัมอืเหตุฉกุเฉน่
ทางนว่ัเคลยีร์
และรงัสุีอย่างมี
ประสุ่ทธภ่ิาพิ่

เป็นองคก์ร SMART ด้านการกำากบัดูแลการใชพ้ิ่ลงังานนว่ัเคลยีร์
ในระดับสุากล เพืิ่�อควัามปลอดภิัยของผูใ้ช ้ประชาชน และสุ่�งแวัดลอ้ม

VISION

MISSION

วัสุ่ัยทศัน ์ |  พัิ่นธกจ่

1 2 3 4 5



STRATEGY
ประเด็นยุทธศาสุตรท์ี� 1

ประเด็นยุทธศาสุตรท์ี� 2

ประเด็นยุทธศาสุตรท์ี� 3

ประเด็นยุทธศาสุตรท์ี� 4

ประเด็นยุทธศาสุตรท์ี� 5

การพัิ่ฒนาศักยภิาพิ่และประสุ่ทธภ่ิาพิ่
ด้านการกำากบัดูแลตามมาตรฐานสุากล

การวัจ่ยัและพัิ่ฒนาเทคโนโลยีเพืิ่�อการกำากบัดูแล
ควัามปลอดภิัยจากการใชพ้ิ่ลงังานนว่ัเคลยีร์

การพัิ่ฒนาโครงสุรา้งพ้ืิ่นฐานด้านการกำากบัดูแล
ทางนว่ัเคลยีร์

การพัิ่ฒนาสุมรรถนะบคุลากรด้านกำากบัดูแล
ทางนว่ัเคลยีร์

การพัิ่ฒนาการบรห่ารองคก์รไปสุู่ SMART OAP
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คา่นย่มองคก์ร

A T O M S
 Accountability 
ความรบัผดิชอบ

Transparency 
ความโปรง่ใส

Observance 
ใส่ใจในรายละเอยีด

Mastery
เชีย่วชาญ

Safety, Security 
and Safeguards 
ความปลอดภยั	

ความมัน่คงปลอดภยั	
และการพิทกัษ์
ความปลอดภยั

สำานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ	 ดำาเนินการกำาหนดค่านิยมองค์กร	 เพ่ือเป็นแนวทางสำาหรับบุคลากรในการยึดถือ 
นำาไปปฏบิตัใิช	้ โดยมคีวามสอดคลอ้งกบัการดำาเนนิงานตามแผนยทุธศาสตร	์ โดยคา่นยิมของสำานกังานปรมาณเูพ่ือสันต	ิ

 ตามแผนยุทธศาสตรส์ำานกังานปรมาณเูพ่ือสันติ	พ.ศ.	2560	-	2564	นัน้	คอื	“ATOMS”	ซ่ึงมคีวามหมายดงันี้

หมวดที� 1         ขอ้มลูทั�วัไป

ยุทธศาสุตร ์ |  คา่นย่มองคก์ร
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โครงสุรา้งองคก์ร

11สุำานกังานปรมาณเูพืิ่�อสุนัต ่    |

สุำานกังาน
เลขานกุารกรม

(สุลก.)
จำานวันบคุลากร 78 คน

กองตรวัจสุอบ
ทางนว่ัเคลยีรแ์ละรงัสุี

(กตสุ.)
จำานวันบคุลากร 50 คน

กองอนญุาต
ทางนว่ัเคลยีรแ์ละรงัสุี

(กอญ.)
จำานวันบคุลากร 51 คน

กองยุทธศาสุตร์
และแผนงาน

(กยผ.)
จำานวันบคุลากร 54 คน

กองพัิ่ฒนาระบบ
และมาตรฐาน

กำากบัดูแล
ควัามปลอดภิัย (กพิ่ม.)
จำานวันบคุลากร 60 คน

เลขาธก่าร
สุำานกังานปรมาณเูพืิ่�อสุันต่

รองเลขาธก่าร
สุำานกังานปรมาณเูพืิ่�อสุันต่

รองเลขาธก่าร
สุำานกังานปรมาณเูพืิ่�อสุันต่ งานพัิ่ฒนาโครงสุรา้งองคก์ร

และระบบงาน

งานกฎหมาย
ระหวัา่งประเทศ

งานพัิ่ฒนานวัตักรรม
และการเปลี�ยนแปลง

งานพัิ่ฒนา
กฎหมาย

กลุม่มาตรฐานการวัดั
ทางนว่ัเคลยีรแ์ละรงัสุีกลุม่อำานวัยการ

ฝ่ายบรห่ารงานทั�วัไป
ฝ่ายบรห่ารงานทั�วัไป

ฝ่ายบรห่ารงานทั�วัไป

ฝ่ายบรห่ารงานทั�วัไป
ฝ่ายบรห่ารงานทั�วัไป

กลุม่พัิ่ฒนา
ด้านควัามปลอดภิัยกลุม่การเจา้หนา้ที�

กลุม่ตรวัจสุอบวัสัุดุ
กมัมนัตรงัสุีและวัสัุดุ

นว่ัเคลยีรท์างการแพิ่ทย์
และศึกษาวัจ่ยั

กลุม่อนญุาต
วัสัุดุกมัมนัตรงัสุี

กลุม่นโยบายและ
แผนยุทธศาสุตร์

กลุม่เฝ้าตรวัจ
กมัมนัตภิาพิ่รงัสุีกลุม่บรห่ารงานคลงั

กลุม่ตรวัจสุอบ
เครื�องกำาเนด่รงัสุี

กลุม่อนญุาต
ทางนว่ัเคลยีร์

กลุม่เผยแพิ่ร่
และประชาสุัมพัิ่นธ์

กลุม่ประเมน่คา่
ปรม่าณรงัสุีกลุม่บรห่ารงานพัิ่สุดุ

กลุม่ตรวัจสุอบ
ทางนว่ัเคลยีร์

กลุม่อนญุาต
เครื�องกำาเนด่รงัสุี

กลุม่บรห่ารจดัการ
องคค์วัามรูแ้ละฝึกอบรม
ด้านนว่ัเคลยีรแ์ละรงัสุี

กลุม่สุนบัสุนนุทางเทคนค่
ด้านควัามมั�นคงและ

พ่ิ่ทกัษ์ควัามปลอดภิัย

กลุม่อาคารสุถานที� 
และยานพิ่าหนะ

กลุม่ตรวัจสุอบวัสัุดุ
กมัมนัตรงัสุีและวัสัุดุ

นว่ัเคลยีรท์างอุตสุาหกรรม

กลุม่ควัามรว่ัมมอืและ
ประสุานงานระหวัา่งประเทศ

กลุม่วัศ่วักรรมนว่ัเคลยีร์
และบำารุงรกัษาเครื�องมอื

กลุม่งานชา่ง
ศูนย์ปฏ่บตั่การฉกุเฉน่
ทางนว่ัเคลยีรแ์ละรงัสุี

กลุม่บรห่ารฐานขอ้มลู
ทางนว่ัเคลยีรแ์ละรงัสุี

กลุม่เลขานกุาร
คณะกรรมการ

พิ่ลงังานนว่ัเคลยีรเ์พืิ่�อสุันต่

กลุม่อนญุาตเจา้หนา้ที�
ควัามปลอดภิัยทางรงัสุี

กลุม่เทคโนโลยีสุารสุนเทศ

งานพัิ่ฒนาระบบการบรห่าร
มุง่ผลสุัมฤทธ่์

งานที�ปรกึษากฎหมายและ
การอุทธรณค์ำาสุั�งทางปกครอง

งานคดี

ฝ่ายบรห่ารงานทั�วัไป

กลุม่กฎหมาย (กกม.)
จำานวันบคุลากร 11 คน

กลุม่ตรวัจสุอบภิายใน (กตน.)
จำานวันบคุลากร 2 คน

กลุม่พัิ่ฒนาระบบบรห่าร
(กพิ่ร.)

จำานวันบคุลากร 7 คน

สุำานกังานปรมาณเูพืิ่�อสุันต่ (ปสุ.)



ประธ�นักรรมก�ร
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โครงสุรา้งคณะกรรมการพิ่ลงังานนว่ัเคลยีรเ์พืิ่�อสุนัต่

รองนั�ยกรฐัมนัติรี
นั�ยดอนั ปรมตัิถ์ว์นิัยั รฐัมนัติรวี�่ก�รกระทรวงก�รอุดมศึกึษ� 

วทิย�ศึ�สำติร ์วจิัยัและนัวตัิกรรม
ศึ.(พิื่เศึษ) ดร.เอนัก เหล�่ธรรมทศัึนั์

เลขาธก่ารสุำานกังานปรมาณเูพืิ่�อสุนัต่
นายเพ่ิ่�มสุขุ สุจัจาภิว่ัฒัน์

สุาขาเกษตรศาสุตร์
ดร.ทรงพิ่ล สุมศรี

สุาขานต่ศ่าสุตร์
ศ.ดร.อำานาจ วังศ์บณัทต่

สุาขาแพิ่ทยศาสุตร์
ศ.พิ่ญ.จร่พิ่ร เหลา่ธรรมทศัน์

สุาขาวัท่ยาศาสุตร์
รศ.นพิ่.สุรนต่ ศ่ลธรรม

สุาขาวัท่ยาศาสุตร์
รศ.สุมยศ ศรสีุถต่ย์

รองเลขาธก่าร
สุำานกังานปรมาณเูพืิ่�อสุนัต่

นางเพ็ิ่ญนภิา กญัชนะ

สุาขาวัศ่วักรรมศาสุตร์
ผศ.ดร.พิ่งษ์แพิ่ทย ์เพ่ิ่งวัาณช่ย์

ผูอ้ำานวัยการ
กองยทุธศาสุตรแ์ละแผนงาน
นางสุาวัอมัพ่ิ่กา อภิช่ยับคุคล

ปลดักระทรวังกลาโหม ปลดักระทรวังการตา่งประเทศ

ปลดักระทรวังมหาดไทย

ปลดักระทรวังอุตสุาหกรรม เลขาธก่ารสุภิาพัิ่ฒนาการเศรษฐกจ่ 
และสุงัคมแหง่ชาต่

ปลดักระทรวังสุาธารณสุขุ

ปลดักระทรวังทรพัิ่ยากรธรรมชาต่
และสุ่�งแวัดลอ้ม

ปลดักระทรวังพิ่ลงังาน

ปลดักระทรวังการอุดมศกึษา 
วัท่ยาศาสุตร ์วัจ่ยัและนวัตักรรม

เลขาธก่ารสุภิาควัามมั�นคงแหง่ชาต่

หมวดที� 1         ขอ้มลูทั�วัไป

รองประธ�นักรรมก�ร

ผูช้ว่ยเลข�นักุ�รกรรมก�รและเลข�นักุ�ร

กรรมก�ร

กรรมก�รผูท้รงคณุูวุฒิ
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นายเพ่ิ่�มสุขุ สุจัจาภิว่ัฒัน์
เลข�ธกิ�ร

สำำ�นักัง�นัปรม�ณูเูพ่ื่�อสำนััติิ

นางดารุณ ีพีิ่ขุนทด
ผูอ้ำานวยการกองพัฒนาระบบ

และมาตรฐานกำากบัดแูลความปลอดภัย

นางสุาวัอมัพ่ิ่กา อภิช่ยับคุคล
ผูอ้ำานวยการ

กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน

นางสุาวักรรณก่า มณวีัรรณ์
เลขานกุารกรม

นายรุจจพัิ่น เกตกุลำา
ผูอ้ำานวยการ

กองอนญุาตทางนวิเคลยีรแ์ละรงัสี

นั�งเพ็ื่ญนัภ� กญัชนัะ
รองเลข�ธกิ�รสำำ�นักัง�นัปรม�ณูเูพ่ื่�อสำนััติิ

นายพ่ิ่สุฏ่ฐ ์สุนุทราภัิย
ผูอ้ำานวยการ

กองตรวจสอบทางนวิเคลยีรแ์ละรงัสี

นางสุชุน่ อุดมสุมพิ่ร
รองเลข�ธกิ�รสำำ�นักัง�นัปรม�ณูเูพ่ื่�อสำนััติิ

สุำานกังานปรมาณเูพืิ่�อสุนัต ่    | 13

ผูบ้รห่ารสุำานกังานปรมาณเูพืิ่�อสุันต่
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ประเภท จัำ�นัวนัทัง้หมด (คนั)

ระดับก�รศึึกษ� จัำ�นัวนั (คนั)

ร้อยละ
จัำ�นัวนั (คนั)

ช�ย หญงิ

ขา้ราชการ
พนกังานราชการ
ลกูจา้งประจำา

209
92
21

65
28
7

112
35
16

97
57
5

322รวม

	 ปส.	 ดำาเนิันัการผ่ลั้กดันัแล้ะส่งเสริมบุคล้ากรให้ม่ควัามสามารถ	 ทัี่ศนัคติั้	 แล้ะประสบการณ์ูท่ี่�เพิื่�มขึ้�นั	 เพ่ื่�อให้สามารถปฏิิบัติั้งานั 
ได้อย่างม่ประสิที่ธิภาพื่แล้ะพื่ร้อมท่ี่�จะรับผิ่ดชอบในัตั้ำาแหน่ังท่ี่�สูงขึ้�นั	
	 ในัปีงบประมาณู	พื่.ศ.	 2564	 ปส.	 ได้ส่งบุคล้ากรไปพัื่ฒนัาศักยภาพื่ด้านัการกำากับดูแล้ควัามปล้อดภัยที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	 แล้ะ 
ด้านัอ่�นั	ๆ	ท่ี่�เก่�ยวัข้้อง	ดังน่ั�

ก�รพัื่ฒนั�ภ�ยในัและติ่�งประเทศึ จัำ�นัวนัหลกัสำูติร
(เร่�อง, หวัขอ้)

จัำ�นัวนั
บคุล�กร (คนั)

ช�ย (คนั) หญงิ (คนั)

 การประชุม/สัมมนาวชิาการ
		 กบัองคก์รระหวา่งประเทศ	
 การประชุม/สัมมนาวชิาการ
		 กบัหนว่ยงานภายในประเทศ
 การปฏิบตัิงานในองคก์ร
		 ระหวา่งประเทศ
 การอบรมขา้ราชการใหม่
 การอบรมผู้บรหิาร

  จัำ�นัวนัรวม

30

14

3

1
3

51

40

45

3

17
3

108

11

11

1

8
0

31

29

34

2

9
3

77

ปรญิญาเอก
ปรญิญาโท
ปรญิญาตรี
ต่ำากวา่ปรญิญาตรี

17
59
177
69

การบรห่ารและพัิ่ฒนาทรพัิ่ยากรบคุคล

ขอ้มลูการพัิ่ฒนาบคุลากร

ขอ้มลูด้านบคุลากร

หมวดที� 1         ขอ้มลูทั�วัไป
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	 งบประมาณูปี	พื่.ศ.	 2564	สำานัักงานัปรมาณููเพ่ื่�อสันัติั้	 ได้รับจัดสรรงบประมาณูตั้ามพื่ระราชบัญญัติั้งบประมาณูรายจ่าย	ประจำาปี 
งบประมาณู	 พื่.ศ.	 2564	 เป็นัจำานัวันั	 443,524,400	 บาที่	 เบิกจ่ายแล้้วัเป็นัจำานัวันั	 361,220,380.90	 บาที่	 คิดเป็นัร้อยล้ะ	 81.44	 
รายล้ะเอ่ยด	ดังน่ั�

งบร�ยจั�่ย  งบจัดัสำรรสำุทธ ิ  ยอดเบกิจั�่ย
 (วนััที� 30 ก.ย. 2564) 

ร้อยละก�รเบกิจั�่ย

(หนว่ย	:	บาท)

1.  งบประจัำ�
   บคุลากร
      ดำาเนนิงาน
      อุดหนนุ
      รายจา่ยอืน่

2.  งบลงทนุั
      ครุภัณฑ์

   รวม

225,204,712.64 
118,402,495.14	
42,111,318.36	
64,651,400.14	

39,499.00	

218,319,687.36 
218,319,687.36	

443,524,400.00 

211,228,413.17 
117,082,269.95	
31,089,874.08	
63,055,870.14	
								399.00	                    

149,991,967.73 
149,991,967.73	                    

361,220,380.90 

93.79
98.88
73.83
97.53
1.01

68.70
68.70

81.44

การบรห่ารและพัิ่ฒนาทรพัิ่ยากรบคุคล ผลการใชจ้า่ยงบประมาณประจำาปี
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1.	 กำากบัดแูลการใชพ้ลงังานนวิเคลยีรแ์ละรงัสีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย	
		 หลกัเกณฑ์ดา้นความปลอดภัย	ความมัน่คงปลอดภัย	และการพิทกัษ์
		 ความปลอดภัย

2.	 เฝ้าระวงัภัย	เตรยีมพรอ้ม	และรบัมอืเหตุฉุกเฉินทางนวิเคลยีร์
		 และรงัสีอย่างมปีระสิทธภิาพ

3.	 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นการวจิยัทางนวิเคลยีรแ์ละรงัสี
		 เพ่ือสนบัสนนุการกำากบัดแูลความปลอดภัย

4.	 เสรมิสรา้งเครอืขา่ย	พันธกรณ	ีและความตกลงระหวา่งประเทศ
		 ดา้นพลงังานนวิเคลยีรแ์ละรงัสี

5.	 เผยแพรค่วามรูแ้ละสรา้งการมส่ีวนรว่มดา้นความปลอดภัย
		 จากการใชพ้ลงังานนวิเคลยีรแ์ละรงัสีใหแ้กป่ระชาชน

หมวัดที� 2
สุรุปผลการดำาเนน่งาน
ที�สุำาคญัตามพัิ่นธกจ่

สุำานกังานปรมาณเูพืิ่�อสุนัต ่    | 17
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 	 คณูะกรรมการพื่ล้ังงานันัิวัเคล้่ยร์เพื่่�อสันัตั้ิ	เป็นัคณูะกรรมการตั้ามกฎหมายที่่�ม่อำานัาจหนั้าที่่�ในัการเสนัอแนัะนัโยบายแล้ะมาตั้รการ 
ตั้่อคณูะรัฐมนัตั้ร่ด้านัการใช้ประโยชน์ัจากพื่ล้ังงานันัิวัเคล่้ยร์	 การกำากับดูแล้ที่างนัิวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	 ให้คำาแนัะนัำา	 กำาหนัดมาตั้รฐานั	 
วัางระเบย่บตั้า่ง	ๆ 	ท่ี่�เก่�ยวัข้อ้ง	รวัมที่ั�งกำาหนัดแผ่นัฉุกุเฉุนิัที่างนัวิัเคล้ย่รแ์ล้ะรงัส	่ตั้ามพื่ระราชบญัญตัั้พิื่ล้งังานันัวิัเคล้ย่รเ์พื่่�อสนััตั้	ิพื่.ศ.	2559	 
เพื่่�อให้เกิดควัามปล้อดภัยต่ั้อสังคม	 แล้ะเกิดประโยชน์ัที่างเศรษฐกิจข้องประเที่ศ	 โดยกำาหนัดให้รองนัายกรัฐมนัตั้ร่ปฏิิบัติั้หน้ัาที่่� 
แที่นันัายกรัฐมนัตั้ร่เป็นัประธานักรรมการ	 รัฐมนัตั้ร่วั่าการกระที่รวังการอุดมศึกษา	 วิัที่ยาศาสตั้ร์	 วิัจัยแล้ะนัวััตั้กรรมเป็นัรองประธานั	 
ปลั้ดกระที่รวัง	หัวัหน้ัาส่วันัราชการ	 ผู้่ที่รงคุณูวุัฒิจากสาข้าท่ี่�เก่�ยวัข้้องเป็นักรรมการ	แล้ะม่เล้ข้าธิการสำานัักงานัปรมาณููเพ่ื่�อสันัติั้เป็นักรรมการ
แล้ะเล้ข้านัุการ

		 ในัปีงบประมาณู	 พื่.ศ.	 2564	คณะกำรรมกำ�รพลังง�นนิวเคลียร์เพ่�อสันติ	 ม่การประชุมคณูะกรรมการฯ	 จำานัวันั	 2	 ครั�ง	 ได้แก่	 
ครั�งท่ี่�	2/2563	เม่�อวัันัท่ี่�	26	พื่ฤศจิกายนั	พื่.ศ.	2563	แล้ะ	ครั�งท่ี่�	1/2564	เม่�อวัันัท่ี่�	16	สิงหาคม	พื่.ศ.	2564	ณู	ห้องประชุม	301	ชั�นั	3	 
ตึั้กบัญชาการ	 1	 ที่ำาเน่ัยบรัฐบาล้	 แล้ะการประชุมในัรูปแบบออนัไล้น์ัผ่่านัส่�ออิเล็้กที่รอนิักส์	 (Video	 Conference)	 โดยในัแต่ั้ล้ะคราวั
การประชุมม่ประเด็นัเพ่ื่�อที่ราบแล้ะพื่ิจารณูาท่ี่�เก่�ยวัข้้องกับการวัางนัโยบายแนัวัที่างการดำาเนิันังานัด้านันิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ข้องประเที่ศ 
ท่ี่�สำาคัญ	สรุปดังน่ั�

การประชุมครัง้ที� 2/2563 วันัที� 26 พิ่ฤศจก่ายน พิ่.ศ. 2563 
  1. รับทร�บร�ยง�นคว�มก้ำ�วหน้� และร�ยง�นผลกำ�รดำ�เนินง�นต�มภั�รกิำจ
		 	 1.1	 บที่บาที่ภารกิจข้องคณูะกรรมการพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์เพ่ื่�อสันัติั้	แล้ะสำานัักงานัปรมาณููเพ่ื่�อสันัติั้
		 	 1.2	 ควัามก้าวัหน้ัาข้องกฎหมายแล้ะร่างกฎหมายล้ำาดับรองตั้ามพื่ระราชบัญญัติั้พื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์เพ่ื่�อสันัติั้	 พื่.ศ.	 2559	 
		 	 	 ซึื่�งแก้ไข้เพิื่�มเติั้มโดยพื่ระราชบญัญัติั้พื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์เพ่ื่�อสันัติั้	(ฉุบบัท่ี่�	2)	พื่.ศ.	2562	ท่ี่�อยูใ่นัควัามรบัผิ่ดชอบข้องกระที่รวัง 
		 	 	 การอุดมศึกษา	วิัที่ยาศาสตั้ร์	วิัจัยแล้ะนัวััตั้กรรม	แล้ะกระที่รวังสาธารณูสุข้
		 	 1.3	 รายงานัผ่ล้การดำาเนิันังานัข้องคณูะอนุักรรมการภายใต้ั้คณูะกรรมการพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์เพ่ื่�อสันัติั้	 ประจำาปีงบประมาณู	 
		 	 	 พื่.ศ.	2563	
		 	 1.4	 ควัามก้าวัหน้ัาการจัดที่ำานัโยบายการจัดการเช่�อเพื่ลิ้งนิัวัเคล่้ยร์ใช้แล้้วัแล้ะควัามปล้อดภัยข้องการจัดการกากกัมมันัตั้รังส่ 
		 	 	 แห่งชาติั้
		 	 1.5	 ควัามก้าวัหน้ัากรณู่การปนัเป้�อนัที่างรังส่ในัสินัค้าส่งออก
		 	 1.6	 มาตั้รการการกำากับดูแล้การจัดแกนัเคร่�องปฏิิกรณ์ูนิัวัเคล่้ยร์วิัจัย
		 	 1.7	 โครงการสมาชิกวุัฒิสภาพื่บประชาชนัในัพ่ื่�นัท่ี่�จังหวััดภาคตั้ะวัันัออก	ณู	จังหวััดนัครนัายก
		 	 1.8	 ที่บวังการพื่ลั้งงานัปรมาณููระหว่ัางประเที่ศ	(International	Atomic	Energy	Agency;	IAEA)	มอบเคร่�องถ่ายภาพื่เอกซื่เรย์ 
		 	 	 เคล่้�อนัท่ี่�	(COVID-19	XFM	Mobile	DR)	ให้แก่ศูนัย์บริหารสถานัการณ์ูการแพื่ร่ระบาดข้องโรคติั้ดเช่�อไวัรัสโคโรนัา	2019	 
		 	 	 (ศบค.)

กำากบัดูแลการใชพ้ิ่ลงังานนว่ัเคลยีรแ์ละรงัสุี
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย หลกัเกณฑ์ด้านควัามปลอดภิัย 
ควัามมั�นคงปลอดภิัย และการพ่ิ่ทกัษ์ควัามปลอดภิัย

พัิ่นธกจ่ที� 1 

หมวดที� 2         สุรุปผลการดำาเนน่งานที�สุำาคญัตามพัิ่นธกจ่

  1. การดำาเนน่งานของคณะกรรมการพิ่ลงังานนว่ัเคลยีรเ์พืิ่�อสุันต่
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  2. พิจ�รณ�และให้คว�มเห็นช้อบหลักำกำ�รที�เกีำ�ยวข้้องกัำบกำฎหม�ย นโยบ�ย และแนวท�งกำ�รดำ�เนินง�น ได้แก่ำ
		 	 2.1	 กฎหมายล้ำาดับรองท่ี่�อาศัยอำานัาจตั้ามควัามในัพื่ระราชบัญญัติั้พื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์เพ่ื่�อสันัติั้	พื่.ศ.	2559	แล้ะท่ี่�แก้ไข้เพิื่�มเติั้ม 
		 	 	 โดยพื่ระราชบัญญัติั้พื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์เพ่ื่�อสันัติั้	(ฉุบับท่ี่�	2)	พื่.ศ.	2562	จำานัวันั	4	ฉุบับ	ได้แก่
    	 (ร่าง)	 ระเบ่ยบคณูะกรรมการพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์เพ่ื่�อสันัติั้ว่ัาด้วัยการเร่ยกค่าสินัไหมที่ดแที่นัสำาหรับควัามเส่ยหายกรณู่ 
		 	 	 	 ท่ี่�หน่ัวัยงานัข้องรัฐหร่อเอกชนัเข้้าดำาเนิันัการแที่นัผู้่รับใบอนุัญาตั้	พื่.ศ.	….	
    	 (ร่าง)	ระเบ่ยบคณูะกรรมการพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยรเ์พ่ื่�อสันัติั้วัา่ด้วัยการแบ่งรายได้แล้ะค่าใช้จา่ยต่ั้าง	ๆ 	ท่ี่�เกิดขึ้�นัในัช่วังเวัล้า 
		 	 	 	 ข้องการดำาเนิันัการแที่นัระหว่ัางผู้่เข้้าดำาเนิันัการแที่นัแล้ะผู้่ข้อรับใบอนุัญาตั้	พื่.ศ.	....
    	 (ร่าง)	 ประกาศคณูะกรรมการพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์เพ่ื่�อสันัติั้	 เร่�อง	 เกณูฑ์์ปริมาณูรังส่ในัระดับท่ี่�ปล้อดภัยเพ่ื่�อให้ 
		 	 	 	 สถานัประกอบการที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะสถานัท่ี่�ให้บริการจัดการกากกัมมันัตั้รังส่อาจพ้ื่นัจากการควับคุม	พื่.ศ.	....
    	 (ร่าง)	 ระเบ่ยบคณูะกรรมการพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์เพ่ื่�อสันัติั้วั่าด้วัยควัามรับผิ่ดชอบแล้ะสมรรถนัะข้องเจ้าหน้ัาท่ี่� 
		 	 	 	 ควัามปล้อดภัยที่างรังส่	พื่.ศ.	....
		 	 2.2	 คำาข้อรับใบอนุัญาตั้ให้ใช้พ่ื่�นัท่ี่�เพ่ื่�อตัั้�งสถานัประกอบการที่างนิัวัเคล่้ยร์		เคร่�องปฏิิกรณ์ูนิัวัเคล่้ยร์วิัจัย	มหาวิัที่ยาลั้ยเที่คโนัโล้ย่ 
		 	 	 สุรนัาร่	(ปวั.มที่ส.)	จังหวััดนัครราชส่มา
		 	 2.3	 การปรับปรุงองค์ประกอบข้องคณูะอนุักรรมการภายใต้ั้คณูะกรรมการพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์เพ่ื่�อสันัติั้	จำานัวันั	3	คณูะ	ได้แก่
		 	 	 (1)	 คณูะอนุักรรมการเฝ้้าระวััง	เตั้ร่ยมควัามพื่ร้อม	แล้ะระงับเหตุั้ฉุุกเฉิุนัที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่
		 	 	 (2)	 คณูะอนุักรรมการกำากับดูแล้สถานัประกอบการที่างนิัวัเคล่้ยร์
		 	 	 (3)	 คณูะอนุักรรมการขั้บเคล่้�อนัแล้ะประเมินัผ่ล้นัโยบายแล้ะแผ่นัยทุี่ธศาสตั้รก์ารพัื่ฒนัาด้านัพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์ข้องประเที่ศ
		 	 2.4	 การแต่ั้งตัั้�งคณูะอนุักรรมการภายใต้ั้คณูะกรรมการพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์เพ่ื่�อสันัติั้	เพิื่�มเติั้ม	จำานัวันั	3	คณูะ	ได้แก่
		 	 	 (1)	 คณูะอนุักรรมการกำากับดูแล้สถานัท่ี่�ให้บริการจัดการกากกัมมันัตั้รังส่
		 	 	 (2)	 คณูะอนักุรรมการเฉุพื่าะกจิเพ่ื่�อพื่จิารณูาข้้อเสนัอโครงการควัามรว่ัมม่อเชงิวิัชาการระดบัประเที่ศข้องที่บวังการพื่ล้งังานั 
		 	 	 	 ปรมาณููระหว่ัางประเที่ศ	รอบปี	พื่.ศ.	2567	-	2568
		 	 	 (3)	 คณูะอนุักรรมการเฉุพื่าะกิจในัการสรรหาแล้ะวิัเคราะห์ประเมินัข้้อสอบสำาหรับผู้่ข้อรับใบอนุัญาตั้เจ้าหน้ัาท่ี่� 
		 	 	 	 ควัามปล้อดภัยที่างรังส่

ภาพการประชุมคณะกรรมการพลงังานนวิเคลยีรเ์พ่ือสันติ	ครัง้ที	่2/2563
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การประชุมครัง้ที� 1/2564 วันัที� 16 สุ่งหาคม พิ่.ศ. 2564
  1. รับทร�บร�ยง�นคว�มก้ำ�วหน้� และร�ยง�นผลกำ�รดำ�เนินง�นต�มภั�รกิำจ
		 	 1.1	 คำาสั�งแต่ั้งตัั้�งคณูะกรรมการผู้่ที่รงคุณูวุัฒิในัคณูะกรรมการพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์เพ่ื่�อสันัติั้
		 	 	 (1)	 ศ.พื่ญ.จิรพื่ร	เหล่้าธรรมทัี่ศน์ั	(สาข้าแพื่ที่ยศาสตั้ร์)
		 	 	 (2)	 ดร.ที่รงพื่ล้	สมศร่	(สาข้าเกษตั้รศาสตั้ร์)
		 	 	 (3)	 ศ.ดร.อำานัาจ	วังศ์บัณูฑิ์ตั้	(สาข้านิัติั้ศาสตั้ร์)
		 	 	 (4)	 รศ.สมยศ	ศร่สถิตั้ย์	(สาข้าวิัที่ยาศาสตั้ร์)
		 	 	 (5)	 รศ.นัพื่.สรนิัตั้	ศิล้ธรรม	(สาข้าวิัที่ยาศาสตั้ร์)
		 	 	 (6)	 ผ่ศ.ดร.พื่งษ์แพื่ที่ย์	เพ่ื่งวัาณิูชย์	(สาข้าวิัศวักรรมศาสตั้ร์)
		 	 1.2	 รายงานัผ่ล้การดำาเนิันังานัข้องคณูะอนุักรรมการภายใต้ั้คณูะกรรมการพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์เพ่ื่�อสันัติั้	ประจำาปีงบประมาณู	พื่.ศ.	2564 
		 	 1.3	 ควัามก้าวัหน้ัาข้องกฎหมายล้ำาดับรองตั้ามพื่ระราชบัญญัติั้พื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์เพ่ื่�อสันัติั้	 พื่.ศ.	 2559	 ซึื่�งแก้ไข้เพิื่�มเติั้มโดย 
		 	 	 พื่ระราชบัญญัติั้พื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์เพ่ื่�อสันัติั้	 (ฉุบับท่ี่�	 2)	 พื่.ศ.	 2562	 ท่ี่�อยู่ในัควัามรับผิ่ดชอบข้องกระที่รวังการอุดมศึกษา	 
		 	 	 วิัที่ยาศาสตั้ร์	วิัจัยแล้ะนัวััตั้กรรม	แล้ะกระที่รวังสาธารณูสุข้
		 	 1.4	 แนัวัที่างการสง่เสริมการดำาเนิันังานัภายใต้ั้โครงการ	IAEA	Nuclear	Technology	for	Controlling	Plastic	Pollution	(NUTEC	 
		 	 	 Plastic)
		 	 1.5	 (ร่าง)	ระเบ่ยบคณูะกรรมการพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์เพ่ื่�อสันัติั้	เก่�ยวักับการอุที่ธรณ์ูคำาสั�งที่างปกครองข้องผู้่ท่ี่�ได้รับมอบหมายจาก 
		 	 	 รัฐมนัตั้ร่ว่ัาการกระที่รวังสาธารณูสุข้	(อธิบด่กรมวิัที่ยาศาสตั้ร์การแพื่ที่ย์)
  2. พิจ�รณ�และให้คว�มเห็นช้อบหลักำกำ�รเร่�องที�เกีำ�ยวข้้องกัำบกำฎหม�ย นโยบ�ย และแนวท�งกำ�รดำ�เนินง�น ได้แก่ำ
		 	 2.1	 (ร่าง)	 ประกาศคณูะกรรมการพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์เพ่ื่�อสันัติั้	 เร่�อง	 การจัดที่ำารายงานัวิัเคราะห์ควัามเหมาะสมข้องพ่ื่�นัท่ี่�ตัั้�ง 
		 	 	 สถานัท่ี่�ให้บริการจัดการกากกัมมันัตั้รังส่	พื่.ศ.	....
		 	 2.2	 (ร่าง)	แผ่นัฉุุกเฉิุนัที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	พื่.ศ.	....
		 	 2.3	 การปรบัปรุงองคป์ระกอบ	หน้ัาท่ี่�แล้ะอำานัาจข้องคณูะอนักุรรมการภายใตั้ค้ณูะกรรมการพื่ล้งังานันัวิัเคล่้ยร์เพ่ื่�อสนััติั้	จำานัวันั
		 	 	 2	คณูะ	ได้แก่
		 	 	 (1)	 คณูะอนุักรรมการการใช้ประโยชน์ัจากพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์ที่างด้านัการแพื่ที่ย์
		 	 	 (2)	 คณูะอนุักรรมการควัามปล้อดภัยในัการจัดการกากกัมมันัตั้รังส่แล้ะเช่�อเพื่ลิ้งใช้แล้้วั
		 	 2.4	 การแต่ั้งตัั้�งคณูะอนุักรรมการภายใต้ั้คณูะกรรมการพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์เพ่ื่�อสันัติั้	ท่ี่�หมดวัาระล้ง	จำานัวันั	5	คณูะ	ได้แก่
		 	 	 (1)	 คณูะอนุักรรมการกฎหมายแล้ะการขั้บเคล่้�อนัให้ดำาเนิันัการตั้ามกฎหมาย	
		 	 	 (2)	 คณูะอนุักรรมการกำาหนัดสมรรถนัะ	ศักยภาพื่	แล้ะมาตั้รฐานัเจ้าหน้ัาท่ี่�ควัามปล้อดภัยที่างรังส่	
		 	 	 (3)	 คณูะอนุักรรมการเฉุพื่าะกิจเพ่ื่�อดำาเนิันัการวััดแล้ะเฝ้้าระวัังปริมาณูรังส่ให้กับผู้่ป่วัยในัที่างการแพื่ที่ย์ในัประเที่ศไที่ย	
		 	 	 (4)	 คณูะอนุักรรมการเฉุพื่าะกิจเพ่ื่�อดำาเนิันัการเสริมสร้างศักยภาพื่ที่รัพื่ยากรมนุัษย์ด้านัรังส่ที่างการแพื่ที่ย์	
		 	 	 (5)	 คณูะอนุักรรมการเฉุพื่าะกิจเพ่ื่�อดำาเนิันัการจัดที่ำาฐานัข้้อมูล้การได้รับรังส่ตั้ามข้้อกำาหนัดข้องคณูะกรรมการวิัที่ยาศาสตั้ร์ 
		 	 	 	 แห่งสหประชาชาติั้ว่ัาด้วัยผ่ล้กระที่บจากรังส่	(UNSCEAR)
		 	 2.5	 พิื่จารณูาคำาอุที่ธรณ์ูข้องผู้่อุที่ธรณ์ู	ตั้ามพื่ระราชบัญญัติั้พื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์เพ่ื่�อสันัติั้	พื่.ศ.	2559

ภาพการประชุมคณะกรรมการพลงังานนวิเคลยีรเ์พ่ือสันติ	ครัง้ที	่1/2564

หมวดที� 2         สุรุปผลการดำาเนน่งานที�สุำาคญัตามพัิ่นธกจ่
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(รา่ง) แผนปฏ่บตั่ราชการ ระยะ 5 ปี (พิ่.ศ. 2566 - 2570) มุง่เนน้การดำาเนน่งานเพืิ่�อบรรลวุัสุ่ัยทศัน์

“เป็นองคก์ร SMART ด้านการกำากบัดูแล
การใชพ้ิ่ลงังานนว่ัเคลยีรใ์นระดับสุากล 
เพืิ่�อควัามปลอดภิัยของผูใ้ช ้ประชาชน 
และสุ่�งแวัดลอ้ม”

“SMART
 OAP”

ภิายใต้แนวัคด่ 

		 ประกอบด้วัย	 4	 ยุที่ธศาสตั้ร์หลั้ก	 10	 กล้ยุที่ธ์	 28	 ประเด็นัมุ่งเน้ันั	 เพ่ื่�อให้สามารถดำาเนิันังานัได้ตั้ามแผ่นัท่ี่�นัำาที่าง	 (Roadmap)	 
ทัี่�งระยะสั�นั	(พื่.ศ.	2566)	ระยะกล้าง	(พื่.ศ.	2567	-	2568)	แล้ะระยะยาวั	(พื่.ศ.	2569	-	2570)	ภายใต้ั้แนัวัคิด	“เน้นเป้ี�หม�ยที�ชั้ดเจน 
เน้นเร่�องที�เก่ำง เน้นสร้�งเคร่อข่้�ยทั�งในและต่�งปีระเทศ”

		 ตั้ามพื่ระราชกฤษฎ่กาวั่าด้วัยหลั้กเกณูฑ์์แล้ะวัิธ่การบริหารกิจการบ้านัเม่องท่ี่�ด่	 พื่.ศ.	 2546	 ซึื่�งแก้ไข้เพิื่�มเติั้มโดยพื่ระราชกฤษฎ่กา 
ว่ัาด้วัยหลั้กเกณูฑ์์แล้ะวิัธ่การบริหารกิจการบ้านัเม่องท่ี่�ด่	 (ฉุบับท่ี่�	 2)	 พื่.ศ.	 2562	 ส่วันัราชการจะต้ั้องดำาเนิันัการจัดที่ำาแผ่นัปฏิิบัติั้ราชการ	 
5	ปี	ให้สอดคล้้องกับยุที่ธศาสตั้ร์ชาติั้	แผ่นัแม่บที่	แผ่นัการปฏิิรูปประเที่ศ	แผ่นัพัื่ฒนัาเศรษฐกิจแล้ะสังคมแห่งชาติั้	ฉุบับท่ี่�	12	(พื่.ศ.	2560	-	
2564)	(ร่าง)	แผ่นัพื่ฒันัาเศรษฐกจิแล้ะสังคมแห่งชาติั้	ฉุบับท่ี่�	13	(พื่.ศ.	2566	-	2570)	นัโยบายแล้ะแผ่นัระดบัชาติั้ว่ัาด้วัยควัามมั�นัคงแหง่ชาติั้	 
นัโยบายรัฐบาล้	แล้ะแผ่นัอ่�นัท่ี่�เก่�ยวัข้้อง	
		 ปส.	จึงได้การจัดที่ำา	(ร่าง)	แผ่นัปฏิิบัติั้ราชการ	ระยะ	5	ปี	(พื่.ศ.	2566	-	2570)	ข้อง	ปส.	เพ่ื่�อใช้เป็นักรอบการปฏิิบัติั้งานัในัอนัาคตั้	 
ให้สามารถตั้อบสนัองควัามท้ี่าที่ายแล้ะเท่ี่าทัี่นัการเปล่้�ยนัแปล้ง	 ควัามต้ั้องการข้องผู้่รับบริการ	 รวัมทัี่�งสามารถสะท้ี่อนัควัามรับผิ่ดชอบ 
ต่ั้อสังคม	แล้ะสนัับสนุันัการเพิื่�มข่้ดควัามสามารถในัการแข่้งขั้นั	การสร้างโอกาสแล้ะส่งเสริมการพัื่ฒนัาประเที่ศได้อย่างม่ประสิที่ธิภาพื่

  2. การดำาเนน่งานด้านนโยบายและแผนยุทธศาสุตร์
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  โดยมแีผนที�นำาทาง (Roadmap) ระยะ 5 ปี และผงัควัามเชื�อมโยงยุทธศาสุตร ์ดังนี้

หมวดที� 2         สุรุปผลการดำาเนน่งานที�สุำาคญัตามพัิ่นธกจ่

“เนน้เป้าหมายที�ชดัเจน เนน้เรื�องที�เกง่ เนน้สุรา้งเครอืขา่ยทัง้ในและต่างประเทศ”

ระยะกลาง (พิ่.ศ. 2567-2568)    

จดัตั้งหอ้งปฏิบตัิการวดัทางรงัสี
ประจำาภูมภิาค	(นำารอ่ง)

ยกระดบัมาตรฐานการวดัปรมิาณรงัสี
และกมัมนัตภาพรงัสีในระดบัปฐมภูมิ

พัฒนาระบบสนบัสนนุการตัดสินใจ	(Decision	Support	System)	
เพ่ือเชือ่มต่อและแลกเปลีย่นขอ้มลูในกลุม่	ASEAN+

ระยะสุั้น (พิ่.ศ. 2566)

พัฒนาระบบการใหบ้รกิารเพ่ือกา้วสู่องคก์รทีม่ศีักยภาพ
ในการขบัเคลือ่นภารกจิดว้ยเทคโนโลยีดจิทิลั

บรูณาการเครอืขา่ยภูมภิาค
รว่มกบัสถาบนัการศึกษา

พัฒนาหอ้งปฎิบตัิการดา้นนวิเคลยีร์
และรงัสีและศูนย์ต่าง	ๆ	ในอาคารปฏิบตัิการ
ดา้นนวิเคลยีรแ์ละรงัสี	ใหไ้ดม้คีณุภาพ

ตามมาตรฐานสากล

ศูนย์ขอ้มลูเฝ้าระวงัภัยทางรงัสี
แหง่อาเซียน

ระยะยาวั (พิ่.ศ. 2569-2570)

พัฒนาหอ้งปฏิบตัิการวดัทางรงัสี
ประจำาภูมภิาคครบถว้น	(5	ภูมภิาค)

ศูนย์กลางดา้นมาตรวทิยารงัสี
ของภูมภิาคอาเซียน
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ทบทวนกฎหมายดา้นนวิเคลยีรแ์ละรงัสีทีค่รบรอบ	5	ปี

ขบัเคลื�อนนโบายและแผนยุทธศาสุตรร์ะดับชาต่ไปสุู่การปฎ่บตั่

ศูนย์สุนบัสุนนุด้านควัามมั�นคงปลอดภิัยทางนว่ัเคลยีรข์องประเทศ (Nuclear Security Support Center; NSSC)

 แผนปฏิบตัิการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นพลงังานนวิเคลยีรข์องประเทศ	ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	2566-2570)
 แผนฉุกเฉินทางนวิเคลยีรแ์ละรงัสี	พ.ศ.	2564	-2570	และแผนปฏิบตัิการฯ
 แผนระดบัชาติดา้นความมัน่คงปลอดภัยทางนวิเคลยีร์

 ศูนย์พัฒนาบคุลากรดา้นความมัน่คง 
		 ปลอดภัยทางนวิเคลยีร์

 ศนูย์กลางการเรยีนรูท้างนติวิทิยาศาสตร ์
		 นวิเคลยีรข์องภูมภิาคอาเซียน

 ศูนย์นติิวทิยาศาสตรน์วิเคลยีร์
		 ของ	IAEA	(IAEA	Collaborating		
		 Center	for	the	Nuclear	Forensics)

ผลกัดนั	ASEANTOM	Secretariat	Office

ยุทธศาสุตรท์ี� 1	การยกระดบัประสิทธภิาพดา้นการกำากบัดแูลตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสุตรท์ี� 2	การวจิยัและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสนบัสนนุ
การกำากบัดแูลความปลอดภัยจากการใชพ้ลงังานนวิเคลยีรแ์ละรงัสี

ยุทธศาสุตรท์ี� 4	การพัฒนาสมรรถนะบคุลากรและการส่ือสาร
ดา้นความปลอดภัยทางนวิเคลยีรแ์ละรงัสี

ยุทธศาสุตรท์ี� 3	การยกระดบัโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นการกำากบัดแูลทางนวิเคลยีรแ์ละรงัสี

SMART OAP

		 โดยการเน้นเป้ี�หม�ยที�ชั้ดเจน	 ค่อ	 การกำากับดูแล้ควัามปล้อดภัยที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ให้เป็นัไปตั้ามมาตั้รฐานัสากล้	 แล้ะ 
เน้นเร่�องที�เก่ำง	 ค่อ	 มุ่งเพิื่�มศักยภาพื่เพ่ื่�อเป็นัศูนัย์กล้างข้องภูมิภาคอาเซ่ื่ยนัในัเร่�องท่ี่�	 ปส.	 ม่ศักยภาพื่สูง	 รวัมทัี่�งเน้นสร้�งเคร่อข่้�ยทั�งใน 
และต่�งปีระเทศ เพ่ื่�อสร้างควัามเข้้มแข็้ง	ควัามม่เอกภาพื่	แล้ะเกิดประโยชน์ัร่วัมกันั
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ยุทธศาสุตรท์ี� 1 การยกระดับประสุ่ทธภ่ิาพิ่ด้านการกำากบัดูแลตามมาตรฐานสุากล

 เป้ี�ปีระสงค์เชิ้งยุทธศ�สตร์ :	ผู้่ปฏิิบัติั้งานั	ประชาชนั	แล้ะสิ�งแวัดล้้อมม่ควัามปล้อดภัยภายใต้ั้การกำากับดูแล้ข้อง	ปส.
 ตัวชี้�วัด (หลักำ) :	ร้อยล้ะข้องสถานัประกอบการที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ไม่เกิดอุบัติั้เหตุั้ที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่
 ตัวชี้�วัด (รอง) :
	 	 1)	ร้อยล้ะควัามสำาเร็จข้องการพัื่ฒนัาการกำากับดูแล้ตั้ามมาตั้รฐานัสากล้
	 	 2)	ร้อยล้ะข้องผู้่ปฏิิบัติั้งานัแล้ะประชาชนัได้รับปริมาณูรังส่ท่ี่�ไม่เกินัค่ามาตั้รฐานัท่ี่�กำาหนัด

 กำลยุทธ์ที� 1 เพิ�มศักำยภั�พกำ�รกำำ�กัำบดูแลคว�มปีลอดภััยท�งนิวเคลียร์และรังสีให้เป็ีนไปีต�มม�ตรฐ�นส�กำล
	 	 ประเด็นัมุ่งเน้ันัท่ี่�	1		 กระบวันัการกำากับดูแล้ควัามปล้อดภัยที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่
	 	 ประเด็นัมุ่งเน้ันัท่ี่�	2	 การเฝ้้าระวัังภัยแล้ะระงับเหตุั้ฉุุกเฉิุนัที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่
	 	 ประเด็นัมุ่งเน้ันัท่ี่�	3		 การกำากับดูแล้กากกัมมันัตั้รังส่
	 	 ประเด็นัมุ่งเน้ันัท่ี่�	4		 การเสริมสร้างเคร่อข่้ายแล้ะพัื่ฒนัาศักยภาพื่ศูนัย์ปรมาณููเพ่ื่�อสันัติั้ประจำาภูมิภาค

 กำลยุทธ์ที� 2 พัฒน�กำ�รกำำ�กัำบดูแลคว�มมั�นคงปีลอดภััยร่วมกัำบเคร่อข่้�ยคว�มมั�นคงข้องปีระเทศและน�น�ช้�ติ
	 	 ประเด็นัมุ่งเน้ันัท่ี่�	5	 ควัามมั�นัคงปล้อดภัยที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ข้องประเที่ศ
 
 กำลยุทธ์ที� 3 พิทักำษ์์คว�มปีลอดภััยให้สอดคล้องต�มข้้อกำำ�หนดและพันธกำรณีระหว่�งปีระเทศ
	 	 ประเด็นัมุ่งเน้ันัท่ี่�	6		 การพิื่ทัี่กษ์ควัามปล้อดภัยที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่

ยุทธศาสุตรท์ี� 2 การวัจ่ยัและพัิ่ฒนาเทคโนโลยีเพืิ่�อสุนบัสุนนุการกำากบัดูแลควัามปลอดภิัย
      จากการใชพ้ิ่ลงังานนว่ัเคลยีรแ์ละรงัสุี

 เป้ี�ปีระสงค์เชิ้งยุทธศ�สตร์ :	งานัวิัจัยแล้ะพัื่ฒนัาสามารถสนัับสนุันัการกำากับดูแล้ควัามปล้อดภัยข้อง	ปส.	ให้ม่ประสิที่ธิภาพื่มากยิ�งขึ้�นั
 ตัวชี้�วัด : ร้อยล้ะควัามสำาเร็จในัการขั้บเคล่้�อนังานัวิัจัยแล้ะพัื่ฒนัาท่ี่�พื่ร้อมสำาหรับนัำาไปใช้ในัการกำากับดูแล้ควัามปล้อดภัยที่างนิัวัเคล่้ยร์ 
	 แล้ะรังส่	ตั้ามแผ่นัท่ี่�กำาหนัด

 กำลยุทธ์ที� 1 ส่งเสริมกำ�รวิจัยและพัฒน�องค์คว�มรู้เพ่�อสนับสนุนกำ�รกำำ�กัำบดูแลคว�มปีลอดภััยท�งนิวเคลียร์และรังสี
	 	 ประเด็นัมุ่งเน้ันัท่ี่�	7	 การวิัจัยด้านั	Nuclear	safety
	 	 ประเด็นัมุ่งเน้ันัท่ี่�	8	 การวิัจัยด้านั	Radiation	safety
	 	 ประเด็นัมุ่งเน้ันัท่ี่�	9	 การวิัจัยด้านั	Waste	&	NORM	&	Consumer	Product	&	Commodities	Goods
	 	 ประเด็นัมุ่งเน้ันัท่ี่�	10	 การวิัจัยด้านั	Security	&	Safeguards
	 	 ประเด็นัมุ่งเน้ันัท่ี่�	11	 การวิัจัยด้านั	EPR	&	Monitoring
	 	 ประเด็นัมุ่งเน้ันัท่ี่�	12	 การวิัจัยด้านั	Legal	Socio-Economy
	 	 ประเด็นัมุ่งเน้ันัท่ี่�	13	 การวิัจัยด้านั	NQI/Metrology

 กำลยทุธ์ที� 2 สร้�งเคร่อข่้�ยและถ่่�ยทอดองคค์ว�มรู้ด�้นกำ�รวจัิยและพฒัน�เพ่�อกำำ�กัำบดูแลคว�มปีลอดภััยท�งนวิเคลยีร์และรงัสี
	 	 ประเด็นัมุ่งเน้ันัท่ี่�	14		การสนัับสนุันัที่างเที่คนิัคจากหน่ัวัยงานัภายนัอก	(TSO)
	 	 ประเด็นัมุ่งเน้ันัท่ี่�	15		การถ่ายที่อดแล้ะแล้กเปล่้�ยนัองค์ควัามรู้ด้านัการวิัจัยแล้ะพัื่ฒนัาเพ่ื่�อกำากับดูแล้สู่ภูมิภาคอาเซ่ื่ยนั

ยุทธศาสุตร ์เป้าประสุงคแ์ละตัวัชีว้ัดั กลยุทธ ์ประเด็นมุง่เนน้ 
และแนวัทางการดำาเนน่งาน 
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ยุทธศาสุตรท์ี� 3 การยกระดับโครงสุรา้งพ้ืิ่นฐานด้านการกำากบัดูแลทางนว่ัเคลยีรแ์ละรงัสุี

  เป้ี�ปีระสงค์เชิ้งยุทธศ�สตร์ :	ม่โครงสร้างพ่ื่�นัฐานัด้านัการกำากับดูแล้ท่ี่�ม่ประสิที่ธิภาพื่แล้ะคุณูภาพื่	ดังน่ั�
  1.  Soft Infrastructures
		 	 1)		 กฎหมาย	ระเบ่ยบ	ข้้อบังคับ	แล้ะมาตั้รการการกำากับดูแล้ม่ควัามทัี่นัสมัย	แล้ะเป็นัไปตั้ามมาตั้รฐานัสากล้
		 	 2)		 ระบบการบริหารจัดการด้านัการกำากับดูแล้ท่ี่�ทัี่นัสมัย	ม่ประสิที่ธิภาพื่	ม่ควัามโปร่งใส	ให้เป็นัไปตั้ามหลั้กการบริหารกิจการ 
		 	 	 	บ้านัเม่องท่ี่�ด่	สร้างประโยชน์ัสุข้แก่ประชาชนั
		 	 3)		 ควัามร่วัมม่อระหวั่างประเที่ศภายใตั้้ข้้อตั้กล้งหร่อกรอบควัามร่วัมม่อท่ี่�ม่อยู่สามารถเพิื่�มสมรรถนัะด้านัการกำากับดูแล้ 
		 	 	 	แล้ะการใช้ประโยชน์ัจากพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่
		 	 4)		 การกำากับดูแล้ควัามปล้อดภัยที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ม่การบูรณูาการเช่�อมโยงข้้อมูล้สามารถตั้อบสนัองควัามต้ั้องการ 
		 	 	 	แล้ะควัามคาดหวัังข้องผู้่รับบริการได้อย่างม่ประสิที่ธิภาพื่	 รวัมทัี่�งการบริหารจัดการภายในัองค์กรรองรับการปรับเปล่้�ยนั 
		 	 	 	สู่ดจิิทัี่ล้	(Digital	Transformation)	ม่กล้ไกการเปิดเผ่ย	แล้กเปล่้�ยนัแล้ะบริหารจัดการข้้อมูล้ดิจิทัี่ล้	ตั้ามกรอบธรรมาภิบาล้ 
		 	 	 	ข้้อมูล้ภาครัฐ	ตั้ล้อดจนัการวิัเคราะห์ข้้อมูล้ข้นัาดใหญ่	บูรณูาการเช่�อมโยงข้้อมูล้เพ่ื่�อรองรับวิัถ่ช่วิัตั้ใหม่	(New	Normal)

  2.  Hard Infrastructures
		 	 5)		 ยกระดับข่้ดควัามสามารถข้องห้องปฏิิบัติั้การที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ให้เป็นัศูนัย์กล้างด้านัมาตั้รวิัที่ยาที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะ 
		 	 	 	รังส่ในัอาเซ่ื่ยนั
  ตัวชี้�วัด (หลักำ) :	ร้อยล้ะควัามสำาเร็จในัการยกระดับโครงสร้างพ่ื่�นัฐานัด้านัการกำากับดูแล้ที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่
  ตัวชี้�วัด (รอง) :
		 	 1)		 สัดส่วันัข้องกฎหมายท่ี่�ได้รับการที่บที่วันัให้ม่เน่ั�อหาท่ี่�ม่ควัามทัี่นัสมัย	แล้ะเป็นัไปตั้ามมาตั้รฐานัสากล้	รวัมทัี่�งไม่เป็นัอุปสรรคต่ั้อ 
		 	 	 การพัื่ฒนัาด้านันิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่
		 	 2)		 ร้อยล้ะควัามสำาเร็จข้องระบบการบรหิารจัดการในัการกำากับดูแล้ควัามปล้อดภยัที่างนัวิัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ท่ี่�ได้รับการรับรองคุณูภาพื่ 
		 	 	 แล้ะผ่่านัเกณูฑ์์ได้รับรางวััล้
		 	 3)		 ร้อยล้ะควัามสำาเร็จในัการพัื่ฒนัาด้านันิัวัเคล่้ยร์ในัที่างสันัติั้ข้องประเที่ศผ่่านัควัามร่วัมม่อระหว่ัางประเที่ศ
		 	 4)		 ระดับควัามสำาเร็จข้องการนัำาระบบดิจิทัี่ล้มาใช้ในัการปฏิิบัติั้งานั/การให้บริการประชาชนั	
		 	 5)		 ร้อยล้ะควัามสำาเร็จในัการยกระดับห้องปฏิิบัติั้การที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่

  กำลยุทธ์ที� 1 ยกำระดับกำ�รบริห�รจัดกำ�รด้�นกำ�รกำำ�กัำบดูแลนิวเคลียร์และรังสี
		 	 ประเด็นัมุ่งเน้ันัท่ี่�	16	 กฎหมาย	ระเบ่ยบข้้อบังคับ	แล้ะมาตั้รการ
		 	 ประเด็นัมุ่งเน้ันัท่ี่�	17	 ระบบบริหารราชการ	นัโยบายแล้ะแผ่นัยุที่ธศาสตั้ร์ด้านัการกำากับดูแล้	
		 	 ประเด็นัมุ่งเน้ันัท่ี่�	18	 ควัามร่วัมม่อระหว่ัางประเที่ศ

  กำลยุทธ์ที� 2 ยกำระดับระบบดิจิทัลด้�นกำ�รกำำ�กัำบดูแลและกำ�รให้บริกำ�ร
		 	 ประเด็นัมุ่งเน้ันัท่ี่�	19	 ระบบดิจิทัี่ล้สำาหรับการกำากับดูแล้ที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	 แล้ะการบริการดิจิทัี่ล้ท่ี่�มุ่งเน้ันัประชาชนั 
		 	 เป็นัศูนัย์กล้าง	แล้ะระบบดิจิทัี่ล้เพ่ื่�อสนัับสนุันัการปฏิิบัติั้งานั

  กำลยุทธ์ที� 3 ยกำระดับห้องปีฏิิบัติกำ�รท�งนิวเคลียร์และรังสี
		 	 ประเด็นัมุ่งเน้ันัท่ี่�	20	 ข้อบข่้ายข้องห้องปฏิิบัติั้การครอบคลุ้มทุี่กช่วังการใช้งานั
		 	 ประเด็นัมุ่งเน้ันัท่ี่�	21	 มาตั้รวิัที่ยารังส่สู่ระดับปฐมภูมิ
		 	 ประเด็นัมุ่งเน้ันัท่ี่�	22	 การยอมรับในัระดับมาตั้รฐานัสากล้

หมวดที� 2         สุรุปผลการดำาเนน่งานที�สุำาคญัตามพัิ่นธกจ่



25สำำ�นักัง�นัปรม�ณูเูพ่ื่�อสำนััติ ิ    |

ยทุธศาสุตรท์ี� 4 การพัิ่ฒนาสุมรรถนะบคุลากรและการสุื�อสุารดา้นควัามปลอดภัิยทางนว่ัเคลยีรแ์ละรงัสุี

  เป้ี�ปีระสงค์เชิ้งยุทธศ�สตร์ : 
		 1.	 ผู้่ปฏิิบัติั้งานัด้านัควัามปล้อดภัยแล้ะควัามมั�นัคงปล้อดภัยที่างนัิวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่สามารถปฏิิบัติั้งานัได้อย่างม่ประสิที่ธิภาพื่ 
		 	 มากยิ�งขึ้�นั	(เช่นั	เจ้าหน้ัาท่ี่�ควัามปล้อดภัยที่างรังส่	(RSO)	เจ้าหน้ัาท่ี่�ส่วันัหน้ัา	(Frontline	Officer)	เจ้าหน้ัาท่ี่�เผ่ชิญเหตุั้	(First 
			 	 Responder)	แล้ะผู้่ปฏิิบัติั้งานัอ่�นัท่ี่�เก่�ยวัข้้อง)
		 2.	 บุคล้ากรด้านัการกำากับดูแล้ที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ม่ควัามรู้ควัามเช่�ยวัชาญท่ี่�เหมาะสมกับภารกิจ	แล้ะม่ควัามผู่กพัื่นัต่ั้อองค์กรท่ี่�ด่ 
		 	 (หมายถึง	บุคล้ากรในัส่วันัภารกิจหลั้ก	(Core	functions)	แล้ะส่วันัสนัับสนุันั	(Supporting	functions)	ข้อง	ปส.)	(หมวัด	5 
		 	 การมุ่งเน้ันับุคล้ากรข้อง	PMQA	4.0)
		 3.	 ผู้่ท่ี่�เก่�ยวัข้้อง	(Interested	Parties)	ม่ควัามรู้แล้ะควัามตั้ระหนัักด้านัควัามปล้อดภัยที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	แล้ะม่ควัามรู้เก่�ยวักับ 
		 	 ภารกิจข้อง	ปส.
		 4.		 ประชาชนัรับที่ราบข้้อมูล้ที่างด้านันิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	แล้ะภารกิจข้อง	ปส.
  ตัวชี้�วัด : 
		 1.		 ร้อยล้ะข้องผู้่ได้รับการพัื่ฒนัาศักยภาพื่ท่ี่�ผ่่านัเกณูฑ์์การประเมินัในัแต่ั้ล้ะหลั้กสูตั้ร/กิจกรรม
		 2.		 ร้อยล้ะควัามสำาเร็จในัการดำาเนิันัการตั้ามแผ่นัพัื่ฒนัาที่รัพื่ยากรบุคคล้ข้อง	ปส.
		 3.		 ร้อยล้ะข้องบุคล้ากร	ปส.	ม่ควัามผู่กพัื่นัต่ั้อองค์กรท่ี่�ด่แล้ะควัามตั้ระหนัักในัค่านิัยมข้ององค์กร
		 4.		 ร้อยล้ะข้องกลุ่้มเป้าหมายได้รับข้้อมูล้ข่้าวัสารตั้ามท่ี่�คาดหวััง

  กำลยุทธ์ที� 1 พัฒน�สมรรถ่นะบุคล�กำรด้�นกำ�รกำำ�กัำบดูแลและผู้ปีฏิิบัติง�นด้�นคว�มปีลอดภััยและคว�มมั�นคงปีลอดภััย 
  ท�งนิวเคลียร์และรังสี
		 	 ประเด็นัมุ่งเน้ันัท่ี่�	23		ผู้่ปฏิิบัติั้งานัด้านัควัามปล้อดภัยแล้ะควัามมั�นัคงปล้อดภัยที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	
		 	 ประเด็นัมุ่งเน้ันัท่ี่�	24		บุคล้ากรด้านักำากับดูแล้ควัามปล้อดภัยแล้ะควัามมั�นัคงปล้อดภัยที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	
		 	 ประเด็นัมุ่งเน้ันัท่ี่�	25		ทัี่กษะแล้ะควัามรู้ข้องบุคล้ากรข้อง	ปส.	เพ่ื่�อไปสู่การเป็นัองค์กรดิจิทัี่ล้

  กำลยุทธ์ที� 2 ส่�อส�รภั�ยในเพ่�อวัฒนธรรมองค์กำรที�ดีและส่�อส�รต่อส�ธ�รณะอย่�งทันเหตุกำ�รณ์
		 	 ประเด็นัมุ่งเน้ันัท่ี่�	26		การส่�อสารภายในัองค์กร
		 	 ประเด็นัมุ่งเน้ันัท่ี่�	27		การส่�อสารกับผู้่รับบริการ
		 	 ประเด็นัมุ่งเน้ันัท่ี่�	28		การส่�อสารกับประชาชนั	แล้ะผู้่ท่ี่�เก่�ยวัข้้อง	(Interested	Parties)
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สถติิการออกใบอนญุาตมไีวใ้นครอบครอง
หรอืใชเ้ครือ่งกำาเนดิรงัสี	ตามประเภทการใชป้ระโยชน์

สถติิการออกใบรบัแจง้การครอบครอง
หรอืใชเ้ครือ่งกำาเนดิรงัสี	ตามประเภทการใชป้ระโยชน์

สถติิการออกใบอนญุาตทีเ่กีย่วกบัวสัดกุมัมนัตรงัสีและวสัดนุวิเคลยีร	์ตามประเภทการใชป้ระโยชน์

หมวดที� 2         สุรุปผลการดำาเนน่งานที�สุำาคญัตามพัิ่นธกจ่

  3. การออกใบอนญุาตวัสัุดุกมัมนัตรงัสุี วัสัุดุนว่ัเคลยีร ์เครื�องกำาเนด่รงัสุี 
   และใบอนุญาต เจ้าหน้าที�ควัามปลอดภิัยทางรังสีุ (RSO)

		 ปส.	 มุ่งมั�นัตัั้�งใจ	 กำากับดูแล้การใช้ประโยชนั์จากพื่ล้ังงานันัิวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ข้องประเที่ศไที่ย	 ภายใตั้้นัโยบายการสร้างควัามมั�นัคง
ปล้อดภัยต่ั้อประชาชนัแล้ะสิ�งแวัดล้้อม	 ผ่่านักระบวันัการกำากับดูแล้ตั้ามภารกิจหลั้ก	 ขั้บเคล่้�อนักระบวันัการออกใบอนุัญาตั้แล้ะใบรับแจ้ง
เก่�ยวักับวััสดุกัมมันัตั้รังส่	วััสดุนิัวัเคล่้ยร์	เคร่�องกำาเนิัดรังส่	แล้ะเจ้าหน้ัาท่ี่�ควัามปล้อดภัยที่างรังส่	(RSO)	ด้วัยควัามรวัดเร็วั	แล้ะถูกต้ั้อง
		 ในัปีงบประมาณู	พื่.ศ.	2564	สถิติั้การออกใบอนุัญาตั้แล้ะใบรับแจ้งเก่�ยวักับวััสดุกัมมันัตั้รังส่	 วััสดุนิัวัเคล่้ยร์	 เคร่�องกำาเนิัดรังส่	แล้ะ 
เจ้าหน้ัาท่ี่�ควัามปล้อดภัยที่างรังส่	(RSO)	ม่ดังน่ั�
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สถติิการออกใบอนญุาตเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยทางรงัสี	(RSO)	ตามประเภทการใชป้ระโยชน์

		 ปส.	 ได้จัดตัั้�งศูนัย์ปรมาณููเพ่ื่�อสันัติั้ประจำาภูมิภาค	 จำานัวันั	 4	 ศูนัย์ในั	 4	 ภูมิภาค	 ได้แก่	 ศูนัย์ปรมาณููเพ่ื่�อสันัติั้ประจำาภูมิภาค
ภาคเหน่ัอ	 จังหวััดเช่ยงใหม่	 ศูนัย์ปรมาณููเพ่ื่�อสันัติั้ประจำาภูมิภาค	 ภาคตั้ะวัันัออกเฉุ่ยงเหน่ัอ	 จังหวััดข้อนัแก่นั	 ศูนัย์ปรมาณููเพ่ื่�อสันัติั้ 
ประจำาภูมิภาค	ภาคตั้ะวัันัออก	จังหวััดระยอง	แล้ะศนูัยป์รมาณููเพ่ื่�อสนััติั้ประจำาภูมิภาค	ภาคใต้ั้	จังหวััดสงข้ล้า	ตัั้�งแต่ั้	พื่.ศ.	2555	เพ่ื่�อดำาเนันิัการ 
ในัฐานัะสาข้าระดับภูมิภาคข้อง	ปส.	สนัับสนุันัภารกิจหลั้กข้องหน่ัวัยงานัในัการกำากับดูแล้การใช้ประโยชน์ัจากพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่
ในัส่วันัภูมิภาค	โดยม่การดำาเนิันังานัท่ี่�สำาคัญ	ดังน่ั�

  1. กำ�รร่วมปีระชุ้มปีระส�นแผนกำ�รปีฏิิบัติ และสำ�รวจพ่�นที�เสี�ยง ในพ่�นที�เศรษ์ฐกิำจแนวเหน่อ – ใต้ (North-South 
   Economic Corridor; NSEC)	 ร่วัมกับศูนัย์ปฏิิบัติั้การตั้่อต้ั้านัการก่อการร้ายสากล้	 กองบัญชาการกองที่ัพื่ไที่ย	 หน่ัวัยงานั 
		 	 ควัามมั�นัคง	แล้ะหน่ัวัยงานัท่ี่�เก่�ยวัข้้อง	เพ่ื่�อเตั้ร่ยมควัามพื่ร้อมในัการแก้ไข้ปัญหาการก่อเหตุั้ร้ายภายในัประเที่ศโดยเฉุพื่าะพ่ื่�นัท่ี่� 
		 	 จังหวััดใหญ่ท่ี่�ม่ควัามเส่�ยงในัภาคเหน่ัอ	ตัั้�งแต่ั้วัันัท่ี่�	15	–	16	ธันัวัาคม	พื่.ศ.	2563	ณู	ศูนัยฝ์้กึนัักศึกษาวิัชาที่หาร	มณูฑ์ล้ที่หารบกท่ี่�	33	 
		 	 จังหวััดเช่ยงใหม่
  2.  กำ�รอำ�นวยคว�มสะดวกำในกำ�รฝึึกำอบรมเตรียมคว�มพร้อมด้�นคว�มมั�นคงปีลอดภััยท�งนิวเคลียร์และรังสี 
   ต�มแนวช้�ยแดน จัดโดย	ปส.	ส่วันักล้างร่วัมกับหน่ัวัยงานัเจ้าหน้ัาท่ี่�ส่วันัหน้ัา	เช่นั	สำานัักงานัป้องกันัแล้ะบรรเที่าสาธารณูภัย 
		 	 จังหวััดนัครพื่นัม	ด่านัศุล้กากรจังหวััดนัครพื่นัม	กองกำากับการตั้รวัจคนัเข้้าเม่อง	สำานัักงานัตั้ำารวัจพิื่สจูน์ัหลั้กฐานั	สถาน่ัตั้ำารวัจภูธร 
		 	 จังหวััดนัครพื่นัม	หน่ัวัยเร่อรักษาควัามสงบเร่ยบร้อยตั้ามล้ำาแม่นัำ�าโข้ง	แล้ะศูนัยป์ระสานังานักระที่รวังการอดุมศึกษา	วิัที่ยาศาสตั้ร์	 
		 	 วิัจัยแล้ะนัวััตั้กรรม	 ประจำาภูมิภาค	 เพ่ื่�อการเฝ้้าระวัังป้องกันั	 การตั้รวัจจับการลั้กล้อบนัำาเข้้า-ส่งออกวััสดุกัมมันัตั้รังส่แล้ะ 
		 	 วััสดุนิัวัเคล่้ยร์	ณู	ด่านัศุล้กากร	แล้ะการตั้อบสนัองเม่�อเกิดเหตุั้ฉุุกเฉิุนัที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	ตัั้�งแต่ั้วัันัท่ี่�	24	-	26	พื่ฤศจิกายนั	 
		 	 พื่.ศ.	2563	ณู	จังหวััดนัครพื่นัม	
  3.  กำ�รติดต�มตรวจวัดท�งรังสีสำ�หรับตู้สินค้�นำ�เข้้�-ส่งออกำที�ปีนเป้ี�อนท�งรังสี ซึื่�งถูกจัดเก็บในับริเวัณูพ่ื่�นัท่ี่�ปล้อดภัย	(Safety 
			 	 Zone)	ณู	ศูนัย์เอกซื่เรย์แล้ะเที่คโนัโล้ย่ศุล้กากร	สำานัักงานัศุล้กากรท่ี่าเร่อแหล้มฉุบัง	จังหวััดชล้บุร่	(ในัพ่ื่�นัท่ี่�ท่ี่าเร่อแหล้มฉุบัง)	 
		 	 เป็นัประจำาทุี่กเด่อนั

 4.  การดำาเนน่งานของศูนย์ปรมาณเูพืิ่�อสุันต่ประจำาภิูมภ่ิาค
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หมวดที� 2         สุรุปผลการดำาเนน่งานที�สุำาคญัตามพัิ่นธกจ่

ระเบยีบคณะกรรมการพลงังานนวิเคลยีรเ์พ่ือสันติ	วา่ดว้ยการเรยีกคา่สินไหมทดแทนสำาหรบั
ความเสียหายกรณทีีห่นว่ยงานของรฐัหรอืเอกชนเขา้ดำาเนนิการแทนผู้รบัใบอนญุาต	พ.ศ.	2564	

ประกาศคณะกรรมการพลงังานนวิเคลยีรเ์พ่ือสันติ	เรือ่ง	เกณฑ์ปรมิาณรงัสีในระดบัทีป่ลอดภัย
เพ่ือใหส้ถานประกอบการทางนวิเคลยีรแ์ละสถานทีใ่หบ้รกิารจดัการกากกมัมนัตรงัสีอาจพ้นจาก
การควบคมุ	พ.ศ.	2564

ระเบยีบคณะกรรมการพลงังานนวิเคลยีรเ์พ่ือสันติ	วา่ดว้ยการแบง่รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยต่าง	ๆ	
ทีเ่กดิขึน้ในชว่งเวลาของการดำาเนนิการแทนระหวา่งผู้เขา้ดำาเนนิการแทนและผู้รบัใบอนญุาต	
พ.ศ.	2564

กฎกระทรวงกำาหนดเครือ่งกำาเนดิรงัสีทีไ่มอ่ยู่ภายใต้การควบคมุ	พ.ศ.	2563

กฎกระทรวงการจดัใหม้เีจา้หนา้ทีเ่ดนิเครือ่งปฏิกรณน์วิเคลยีร	์พ.ศ.	2563

กฎกระทรวงกำาหนดเครือ่งกำาเนดิรงัสีทีผู่้ดำาเนนิการไมต่้องขอรบัใบอนญุาต	พ.ศ.	2563

กฎกระทรวงกำาหนดการดำาเนนิการกจิการนวิเคลยีรท์ีต้่องแจง้ต่อเลขาธกิาร	พ.ศ.	2564

กฎกระทรวงการแจง้การมไีวใ้นครอบครองหรอืใชว้สัดกุมัมนัตรงัสี	พ.ศ.	2564

กฎกระทรวงการจดัการเชือ้เพลงินวิเคลยีรใ์ชแ้ลว้	พ.ศ.	2564

กฎกระทรวงการแบง่ระดบั	การกำาหนดคณุวุฒิ	และการอนญุาตเป็นเจา้หนา้ทีป่ฏิบตัิงาน
เดนิเครือ่งปฏิกรณน์วิเคลยีร	์พ.ศ.	2564

กฎกระทรวงการแจง้การครอบครองหรอืใชเ้ครือ่งกำาเนดิรงัสีทีไ่มต่้องขอรบัใบอนญุาต
ตามมาตรา	26/2	พ.ศ.	2564

ชื�อกฎหมายลำาดับรองลำาดับ มาตรา

68	วรรค	3	และ	80

73	วรรค	2
และ	80

68	วรรค	4	และ	80	

25

95

26/2	ว.1

90

20	ว.3

87

95,	97

26/2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

กฎหมายลำาดับรองที�ประกาศในราชกจ่จานเุบกษาและมผีลบงัคบัใชแ้ลว้ั

		 กฎหมายล้ำาดับรองออกตั้ามควัามในัพื่ระราชบัญญัติั้พื่ลั้งงานันัิวัเคล่้ยร์เพ่ื่�อสันัติั้	 พื่.ศ.	 2559	 ซึื่�งแก้ไข้เพิื่�มเติั้มโดยพื่ระราชบัญญัติั้
พื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์เพ่ื่�อสันัติั้	(ฉุบับท่ี่�	2)	พื่.ศ.	2562	ประกาศในัราชกิจจานุัเบกษาในัปีงบประมาณู	พื่.ศ.	2564	จำานัวันั	11	ฉุบับ	ดังน่ั�

5.  การดำาเนน่งานด้านกฎหมาย



29สำำ�นักัง�นัปรม�ณูเูพ่ื่�อสำนััติ ิ    |

	 ปส.	 ได้ดำาเนิันัภารกิจด้านัการเฝ้้าระวัังแล้ะเตั้ร่ยมควัามพื่ร้อมประสานังานักรณู่เหตุั้ฉุุกเฉิุนัที่างนัิวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่มาอย่างต่ั้อเน่ั�อง	 
ในัปีงบประมาณู	พื่.ศ.	2564	ได้จัดตัั้�งศูนัย์ปฏิิบัติั้การฉุุกเฉิุนัที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ข้องประเที่ศ	(Nuclear	and	Radiological	Emergency	
Operation	Center;	EOC)	เม่�อวัันัท่ี่�	7	ตุั้ล้าคม	พื่.ศ.	2563	โดยม่	ศาสตั้ราจารย์พิื่เศษ	ดร.เอนัก	เหล่้าธรรมทัี่ศน์ั	รัฐมนัตั้ร่ว่ัาการกระที่รวัง 
การอุดมศึกษา	วิัที่ยาศาสตั้ร์	วิัจัยแล้ะนัวััตั้กรรม	(รมวั.อวั.)	ให้เก่ยรติั้เป็นัประธานัในัพิื่ธ่เปิด	EOC	ณู	ปส.	

	 EOC	 เปร่ยบเสม่อนัเป็นัศูนัย์กล้างในัการเตั้ร่ยมควัามพื่ร้อม	 การปฏิิบัติั้งานั	 แล้ะการประสานังานัหากเกิดเหตุั้ฉุุกเฉิุนัที่างนัิวัเคล่้ยร์
แล้ะรังส่	 พื่ร้อมทัี่�งสามารถช่วัยประเมินั	 ติั้ดตั้าม	 วัิเคราะห์สถานัการณู์	 แล้ะตั้ิดต่ั้อประสานังานัระหวั่างหนั่วัยงานัภายในัประเที่ศแล้ะ 
ต่ั้างประเที่ศ	ได้อยา่งครบวังจร	ภายในั	EOC	ประกอบด้วัย	เจ้าหน้ัาท่ี่�ผู้่เช่�ยวัชาญ	อุปกรณ์ู	เคร่�องม่อแล้ะเที่คโนัโล้ยน่ัวััตั้กรรมท่ี่�ทัี่นัสมัย	ตั้ล้อดจนั 
ม่การพัื่ฒนัาบุคล้ากรแล้ะฝึ้กซ้ื่อมการปฏิิบัติั้หน้ัาท่ี่�ในัการตั้อบสนัองเหตุั้ฉุุกเฉิุนัที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่อยู่เสมอ	ได้แก่

 1.  กำ�รฝึึกำอบรมกำ�รเตรียมคว�มพร้อมด้�นคว�มมั�นคงปีลอดภััยท�งนิวเคลียร์ต�มแนวช้�ยแดน	เม่�อวัันัท่ี่�	24	-	26	พื่ฤศจิกายนั	 
	 	 พื่.ศ.	2563	ณู	โรงแรมเดอะริเวัอร์	จังหวััดนัครพื่นัม	เพ่ื่�อเสริมสร้างข่้ดควัามสามารถข้องหน่ัวัยงานัแล้ะผู้่ปฏิิบัติั้งานัท่ี่�เก่�ยวัข้้องข้อง 
	 	 ภาครัฐให้ม่ควัามรู้ควัามเข้้าใจท่ี่�ถูกต้ั้องในัการป้องกันั	ตั้รวัจจับ	แล้ะตั้อบสนัองต่ั้อเหตุั้การณ์ู	กรณู่เกิดเหตุั้ฉุุกเฉิุนัที่างนิัวัเคล่้ยร์ 
	 	 แล้ะรงัส่	แล้ะพื่ฒันัาศกัยภาพื่ควัามมั�นัคงปล้อดภยัที่างนัวิัเคล่้ยร์แล้ะรงัส่จากภัยคุกคามแล้ะการกอ่การรา้ย	นัอกจากน่ั�	ยังเป็นัการ 
	 	 บูรณูาการร่วัมกันัข้องทุี่กภาคส่วันั เพ่�อให้กำ�รบรหิ�รจัดกำ�รเหตคุว�มมั�นคงปีลอดภััยท�งนวิเคลียร์และรังสีมีปีระสทิธิภั�พยิ�งข้้�น  
  ส่งผลให้เกิำดคว�มมั�นคงปีลอดภััยในชี้วิตข้องปีระช้�ช้น	โดยม่ผู้่เข้้าร่วัมการฝึ้กอบรม	ประมาณู	40	คนั	จากสำานัักงานัป้องกันั 
	 	 แล้ะบรรเที่าสาธารณูภัยจังหวััดนัครพื่นัม	 ด่านัศุล้กากรจังหวััดนัครพื่นัม	 กองกำากับการตั้รวัจคนัเข้้าเม่อง	 สำานัักงานัตั้ำารวัจ 
	 	 พิื่สูจน์ัหลั้กฐานั	 สถาน่ัตั้ำารวัจภูธรจังหวััดนัครพื่นัม	หน่ัวัยเร่อรักษาควัามสงบเร่ยบร้อยตั้ามล้ำาแม่นัำ�าโข้ง	 แล้ะศูนัย์ประสานังานั 
	 	 กระที่รวังการอุดมศึกษา	วิัที่ยาศาสตั้ร์	วิัจัยแล้ะนัวััตั้กรรม	ประจำาภูมิภาค	

  2.  กำ�รตรวจวัดเพ่�อเตรียมคว�มพร้อมกำรณีฉุุกำเฉิุนท�งนิวเคลียร์และรังสี	เม่�อวัันัท่ี่�	15	-	20	กุมภาพัื่นัธ์	พื่.ศ.	2564	ณู	จังหวััดพิื่ษณุูโล้ก	 
		 	 จังหวััดล้ำาปาง	 แล้ะจังหวััดเช่ยงใหม่	 โดยดำาเนิันัการสำารวัจระดับรังส่พ่ื่�นัหลั้งเพ่ื่�อเตั้ร่ยมควัามพื่ร้อมกรณู่ฉุุกเฉิุนัที่างนัิวัเคล่้ยร์ 
		 	 แล้ะรังส่รอบสถานัประกอบการท่ี่�ม่ควัามเส่�ยงสูงในัภาคเหน่ัอ	 เพ่ื่�อกำาหนัดระดับแล้ะปริมาณูกัมมันัตั้ภาพื่รังส่ในัตัั้วัอย่าง 
		 	 สิ�งแวัดล้้อม	ในัสภาวัะการที่ำางานัปกตั้ขิ้องสถานัปฏิิบัติั้การที่างรงัส่	แล้ะใชอ้้างอิงในัการประเมนิัสถานัการณูใ์นักรณู่ฉุุกเฉิุนัที่างรงัส่	 
		 	 รวัมถึงจัดที่ำาฐานัข้้อมูล้ในัการเตั้ร่ยมควัามพื่ร้อมระงับเหตุั้ฉุุกเฉิุนัที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ข้องสถานัปฏิิบัติั้การท่ี่�ม่การใช้งานั 
		 	 วััสดุกัมมันัตั้รังส่ในั	 category	 1	 (วััสดุกัมมันัตั้รังส่ประเภที่	 1	 หร่อเร่ยกวั่าวััสดุกัมมันัตั้รังส่ท่ี่�เป็นัอันัตั้รายสูงสุด	 (extremely	 
		 	 dangerous))	แล้ะ	category	2	(วััสดุกัมมันัตั้รงัส่ประเภที่	2	หร่อเร่ยกว่ัาวััสดุกัมมันัตั้รงัส่ท่ี่�เป็นัอนััตั้รายมาก	(very	dangerous)) 

เฝ้าระวังัภิัย เตรยีมพิ่รอ้ม และรบัมอืเหตุฉกุเฉน่
ทางนว่ัเคลยีรแ์ละรงัสุีอย่างมปีระสุ่ทธภ่ิาพิ่

พัิ่นธกจ่ที� 2
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		 	 โดยผ่ล้การสำารวัจการตั้รวัจวััดอัตั้ราปริมาณูรังส่พ่ื่�นัหลั้ง	(background	radiation)	รอบพ่ื่�นัท่ี่�สถานัประกอบการ	พื่บว่ัาม่อัตั้รา 
		 	 ปริมาณูรังส่พ่ื่�นัหลั้ง	 0.05-0.14	 µSv/h	 รวัมถึงการเก็บตัั้วัอย่างสิ�งแวัดล้้อมในัพ่ื่�นัท่ี่�มาวิัเคราะห์นิัวัไคล้ด์กัมมันัตั้รังส่	 พื่บว่ัา	 
		 	 เป็นันิัวัไคล้ด์กัมมันัตั้รังส่ท่ี่�ม่อยูใ่นัธรรมชาติั้

		 อ่กทัี่�ง	 ปส.	 ยังได้ดำาเนิันัการติั้ดตัั้�งสถาน่ัเฝ้้าระวัังภัยที่างรังส่ข้องประเที่ศไที่ยในัสถาบันัการศึกษาแล้ะหน่ัวัยงานัข้องรัฐทัี่�วัประเที่ศ
ประกอบดว้ัย	สถาน่ัเฝ้้าระวัังภยัที่างรงัส่ในัอากาศ	18	สถาน่ั	แล้ะสถาน่ัเฝ้้าระวัังภยัที่างรงัส่ใต้ั้นัำ�า	5	สถาน่ั	ซึื่�งในัการที่ำางานัข้องสถาน่ัเฝ้้าระวััง
ภัยที่างรังส่ทัี่�งหมด	23	สถาน่ัน่ั�	จะรายงานัผ่ล้การวััดระดับรังส่แกมมาแล้ะส่งข้้อมูล้แบบเร่ยล้ไที่ม์มายังศูนัยข้์้อมูล้เฝ้้าตั้รวัจกัมมันัตั้ภาพื่รังส่
ณู	ปส.	แล้ะข้้อมูล้ดังกล่้าวัจะรายงานัผ่ล้หน้ัาเว็ับไซื่ต์ั้	ปส.	www.oap.go.th	ให้ได้รับที่ราบข้้อมูล้ทุี่กวัันั	ที่ำาให้ประชาชนัสามารถตั้รวัจสอบ	
แล้ะสร้างควัามมั�นัใจในัระบบการเฝ้้าระวัังภัยที่างรังส่ข้องประเที่ศ	

		 นัอกจากน่ั�	ปส.	ยังเป็นัหน่ัวัยงานัหลั้กในัการประสานังานักับ	CTBTO	PrepCom	(Comprehensive	Nuclear-Test-Ban	Treaty	
Organization	Preparatory	Commission)	ซึื่�งเป็นัองค์กรระหว่ัางประเที่ศท่ี่�ไที่ยเป็นัภาค่สมาชิก	ดำาเนิันัการจัดตัั้�งสถาน่ัเฝ้้าตั้รวัจระหว่ัาง
ประเที่ศ	 (International	Monitoring	 System;	 IMS)	 ครอบคลุ้มทัี่�งบนัดินั	 ใต้ั้ดินั	 ใต้ั้นัำ�า	 แล้ะอากาศ	 เพ่ื่�อใช้ในัการเฝ้้าตั้รวัจในักรณู่ท่ี่�ม่ 
การที่ดล้องระเบิดหร่ออาวุัธนิัวัเคล่้ยร์ขึ้�นั	โดยประเที่ศไที่ยได้ดำาเนิันัการตั้ามพัื่นัธกรณู่ภายใต้ั้สนัธิสัญญาจัดตัั้�งสถาน่ัท่ี่�เก่�ยวัข้้องดังน่ั�

		 1.		 สถาน่ัตั้รวัจวััดควัามสั�นัสะเท่ี่อนัข้องพิื่ภพื่พ่ื่เอส	 41	 (Primary	 Seismic	 Station;	 PS41)	 ณู	 สถาน่ัวััดควัามสั�นัสะเท่ี่อนั 
		 	 จังหวััดเช่ยงใหม่	ภายใต้ั้การดำาเนิันังานัข้องกรมอุที่กศาสตั้ร์	กองทัี่พื่เร่อ
		 2.		 ศูนัย์ข้้อมูล้แห่งชาติั้เอ็นั	171	(National	Data	Center;	NDC	N171)	ณู	ปส.
		 3.		 สถาน่ัเฝ้้าตั้รวัจนิัวัไคล้ด์กัมมันัตั้รังส่อาร์เอ็นั	 65	 (Radiation	Monitoring	 Station;	 RN65)	ณู	 มหาวิัที่ยาลั้ยเกษตั้รศาสตั้ร์	 
		 	 วิัที่ยาเข้ตั้กำาแพื่งแสนั	จังหวััดนัครปฐม	

  แผนฉกุเฉน่ทางนว่ัเคลยีรแ์ละรงัสุี พิ่.ศ. 2564 - 2570

	 ในัปัจจุบันัพื่ระราชบัญญัติั้พื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์เพ่ื่�อสันัติั้	 พื่.ศ.	 2559	 ได้ให้อำานัาจหน้ัาท่ี่�คณูะกรรมการพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์เพ่ื่�อสันัติั้	 
ตั้ามมาตั้รา	 13	 (6)	 ในัการกำาหนัดแผ่นัฉุุกเฉุินัที่างนัิวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	 ซึื่�งเป็นัแผ่นัสนัับสนัุนัแล้ะอยู่ภายใตั้้แผ่นัการป้องกันัแล้ะบรรเที่า
สาธารณูภัยแห่งชาติั้ตั้ามกฎหมายว่ัาด้วัยการป้องกันัแล้ะบรรเที่าสาธารณูภัย	 เพ่ื่�อใช้ระงับเหตุั้แห่งควัามเส่ยหายสาธารณูะกรณู่ฉุุกเฉิุนั 
ที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	 แล้ะให้สำานัักงานัปรมาณููเพ่ื่�อสันัติั้	 ม่หน้ัาท่ี่�ให้ข้้อเสนัอแนัะแล้ะจัดให้ม่เจ้าหน้ัาท่ี่�สนัับสนุันัการดำาเนิันัการดังกล่้าวั 
ดังนัั�นัศูนัย์ปฏิิบัติั้การฉุุกเฉิุนัที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	จึงดำาเนิันัการยกร่างแผ่นัฉุุกเฉิุนัที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	พื่.ศ.	2564-2570	ขึ้�นั	ซึื่�งจะเป็นั 
แผ่นัสนัับสนุันัแล้ะสอดคล้้องกับแผ่นัการป้องกันัแล้ะบรรเที่าสาธารณูภัยแห่งชาติั้	 พื่.ศ.	 2564-2570	 ภายใต้ั้บริบที่การยกระดับ 

หมวดที� 2         สุรุปผลการดำาเนน่งานที�สุำาคญัตามพัิ่นธกจ่

การจัดการควัามเส่�ยงจากสาธารณูภัยไปสู่มาตั้รฐานัตั้ามหลั้กสากล้เพ่ื่�อสร้างควัามรู้เท่ี่าทัี่นัภัยแล้ะ 
สร้างภูมิคุ้มกันัให้กับทุี่กภาคส่วันั	 ประกอบด้วัย	 การมุ่งเน้ันัการล้ดควัามเส่�ยงจากสาธารณูภัย	 
การจัดการเหตุั้ฉุุกเฉิุนัแบบบูรณูาการ	 การเพิื่�มประสิที่ธิภาพื่การฟ้ื้�นัฟูื้อย่างยั�งย่นั	 การส่งเสริม 
การเปน็ัหุ้นัส่วันัระหวัา่งประเที่ศในัการจดัการควัามเส่�ยงจากสาธารณูภยั	แล้ะการเพิื่�มประสิที่ธิภาพื่
ระบบบริหารจัดการแล้ะสร้างนัวััตั้กรรมด้านัสาธารณูภัย	

		 โดยม่การจัดตัั้�งคณูะที่ำางานัเพ่ื่�อจัดที่ำาแผ่นัฉุุกเฉุินัที่างนัิวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	 เสนัอตั้่อ 
คณูะอนุักรรมการในัการเฝ้้าระวััง	เตั้ร่ยมควัามพื่ร้อม	แล้ะระงับเหตุั้ฉุุกเฉิุนัที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่
เพ่ื่�อพิื่จารณูาเสนัอต่ั้อคณูะกรรมการพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์เพ่ื่�อสันัติั้เห็นัชอบ	 เม่�อวัันัท่ี่�	 16	 สิงหาคม 
พื่.ศ.	2564
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   1.  ด้านมาตรวัท่ยารงัสุี

 1.1  อาคาร 60 ปี สุำานกังานปรมาณเูพืิ่�อสุันต่
		 	 	 อาคาร	 60	 ปี	 สำานัักงานัปรมาณููเพ่ื่�อสันัติั้	 (ช่�อเดิมอาคารปฏิิบัติั้การด้านันิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่)	 เป็นัโครงสร้างพ่ื่�นัฐานั 
		 ในัการเสริมสร้างข่้ดควัามสามารถแล้ะควัามเข้้มแข็้งด้านัการกำากับดูแล้ควัามปล้อดภัยจากพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	 รวัมทัี่�ง 
		 เป็นัการดำาเนิันัการตั้ามนัโยบายรัฐบาล้	 เพ่ื่�อเพิื่�มศักยภาพื่ข้องประเที่ศด้านัควัามมั�นัคงปล้อดภัยที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	 การวิัจัย 
		 ด้านันิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	แล้ะสนัับสนุันัการกำากับดูแล้ด้านัควัามปล้อดภัยด้านัต่ั้าง	ๆ	อาคาร	60	ปี	สำานัักงานัปรมาณููเพ่ื่�อสันัติั้	จะเป็นั 
		 อาคารต้ั้นัแบบแล้ะศูนัย์กล้างที่างมาตั้รวิัที่ยารังส่	 ศูนัย์นิัติั้วิัที่ยาศาสตั้ร์นิัวัเคล่้ยร์	แล้ะศูนัย์เฝ้้าระวััง	 เตั้ร่ยมควัามพื่ร้อม	แล้ะตั้อบโต้ั้ 
		 สถานัการณ์ูฉุุกเฉิุนัที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ข้องอาเซ่ื่ยนั

  อาคาร 60 ปี สุำานกังานปรมาณเูพืิ่�อสุันต่ จะสุ่งเสุรม่ศักยภิาพิ่และการพัิ่ฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ดังนี ้
  ด้�นเศรษ์ฐกิำจ	 ส่งเสริมแล้ะสนัับสนุันัการส่งสินัค้าด้านัอุตั้สาหกรรม	 การแพื่ที่ย์แล้ะผ่ลิ้ตั้ผ่ล้ที่างการเกษตั้ร	 เน่ั�องจากประเที่ศไที่ย 
		 ม่ระบบมาตั้รฐานัที่างการวััดรังส่แล้ะกัมมันัตั้ภาพื่รังส่ท่ี่�ม่มาตั้รฐานั	 ถูกต้ั้องแม่นัยำาสูงสุด	 ซึื่�งจะเป็นัเคร่�องประกันัคุณูภาพื่ 
		 ข้องอาหารแล้ะผ่ลิ้ตั้ภัณูฑ์์ส่งออกซึื่�งต้ั้องผ่่านัการรับรองที่างกัมมันัตั้ภาพื่รังส่		ช่วัยให้ล้ดการเส่ยดุล้การค้ากับต่ั้างประเที่ศ
  ด้�นกำ�รสอบเทียบ	สามารถวััด	ที่ดสอบแล้ะสอบเท่ี่ยบมาตั้รฐานัที่างการวััดปริมาณูรังส่แล้ะกัมมันัตั้ภาพื่รังส่ท่ี่�ม่มาตั้รฐานัท่ี่�ถูกต้ั้อง 
		 แม่นัยำาสูงสุดได้เอง	 ช่วัยล้ดค่าใช้จ่ายในัการส่งเคร่�องม่อวััดที่างรังส่	 รวัมถึงสารกัมมันัตั้รังส่มาตั้รฐานัต่ั้าง	 ๆ	 ท่ี่�ใช้ในัการแพื่ที่ย์ 
		 แล้ะมาตั้รฐานัอ้างอิง	 ไปสอบเท่ี่ยบอ้างอิงยังต่ั้างประเที่ศ	 นัอกจากน่ั�ยังสามารถให้บริการวััด	 ที่ดสอบ	 แล้ะสอบเท่ี่ยบที่างนิัวัเคล่้ยร์ 
		 แล้ะรังส่กับประเที่ศต่ั้าง	ๆ 	ในัภูมิภาคอาเซ่ื่ยนั	แล้ะประเที่ศไที่ยจะเป็นัประเที่ศแรกในัอาเซ่ื่ยนัท่ี่�ม่การพัื่ฒนัาระบบการวััดปริมาณูรังส่ 
		 แล้ะกัมมันัตั้ภาพื่รังส่ในัระดับปฐมภูมิ
  ด้�นพ่�นฐ�นท�งวิทย�ศ�สตร์และกำ�รวิจัย	 ช่วัยสนัับสนุันัให้ผ่ล้การที่ดล้อง	 วัิจัยต่ั้าง	 ๆ	 ท่ี่�เก่�ยวัข้้องกับการวััดปริมาณูรังส่ 
		 แล้ะกัมมันัตั้ภาพื่รังส่เป็นัท่ี่�ยอมรับเพื่ราะม่การประกันัคุณูภาพื่โดยอ้างอิงกับมาตั้รฐานัการวััดสูงสุดท่ี่�เช่�อถ่อได้	 (Traceability) 
		 รวัมถึงการสร้างเคร่อข่้ายควัามร่วัมม่อที่างวิัชาการกับหน่ัวัยงานัแล้ะองค์กรระดับนัานัาชาติั้
  ด้�นสิ�งแวดล้อมและส�ธ�รณสุข้	 ช่วัยให้การวััดระดับรังส่แล้ะค่าการปนัเป้�อนัสารกัมมันัตั้รังส่ในัสิ�งแวัดล้้อม	 ม่ควัามถูกต้ั้อง 
		 แม่นัยำาสูงสุด	 การใช้รังส่รักษา	 รังส่วิันิัจฉัุยแล้ะเวัชศาสตั้ร์นิัวัเคล่้ยร์ในัด้านัการแพื่ที่ย์	 ม่ควัามปล้อดภัยทัี่�งต่ั้อผู้่ปฏิิบัติั้งานัที่างรังส่ 
		 แล้ะผู้่ป่วัยรวัมถึงประชาชนัทัี่�วัไป	 เน่ั�องจากม่การควับคุมการใช้สารกัมมันัตั้รังส่	 แล้ะปริมาณูการฉุายรังส่ท่ี่�ถูกต้ั้อง	 รวัมทัี่�ง 
		 ม่เคร่�องม่อวััดท่ี่�ผ่่านัการสอบเท่ี่ยบมาตั้รฐานัในัระดับสูงสุด
  ด้�นสังคม ม่มาตั้รฐานัที่างการวััดปริมาณูรังส่แล้ะกัมมันัตั้ภาพื่รังส่กล้างข้องประเที่ศ	 เพ่ื่�อใช้เป็นัหน่ัวัยงานักล้างในัการสอบเท่ี่ยบ 
		 ด้านัควัามถูกต้ั้อง	 ป้องกันักรณู่พิื่พื่าที่ที่างกฎหมายเก่�ยวักับหน่ัวัยวััดค่าปริมาณูที่างรังส่แล้ะผ่ล้การวััด	 เน่ั�องจากม่การอ้างอิง 
		 มาตั้รฐานัท่ี่�อาจแตั้กต่ั้างกันัได้ในัอนัาคตั้
  ด้�นคว�มมั�นคง	 เฝ้้าระวััง	 เตั้ร่ยมควัามพื่ร้อม	แล้ะตั้อบโต้ั้สถานัการณ์ูฉุุกเฉิุนัที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่สำาหรับภัยคุกคามแล้ะอุบัติั้เหตุั้ 
		 ที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ท่ี่�อาจจะเกิดขึ้�นักับประเที่ศไที่ยในัอนัาคตั้	 เน่ั�องจากหากเกิดสถานัการณ์ูฉุุกเฉิุนัที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ 
		 มักเกิดผ่ล้กระที่บท่ี่�รุนัแรงแล้ะกว้ัางข้วัาง

พัิ่ฒนาโครงสุรา้งพ้ืิ่นฐานด้านการวัจ่ยัทางนว่ัเคลยีร์
และรงัสุีเพืิ่�อสุนบัสุนนุการกำากบัดูแลควัามปลอดภิัย
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หมวดที� 2         สุรุปผลการดำาเนน่งานที�สุำาคญัตามพัิ่นธกจ่

		 	 	 เม่�อดำาเนิันัการแล้้วัเสร็จ	อาคาร	60	ปี	สำานัักงานัปรมาณููเพ่ื่�อสันัติั้	จะสามารถรองรับห้องปฏิิบตัั้กิารวิัจยัดา้นันิัวัเคล่้ยรแ์ล้ะรังส่ตั้า่ง	ๆ  
		 เข้้าไว้ัด้วัยกันัในัแห่งเด่ยวั	 สามารถให้บริการแล้ะสนัับสนุันัการกำากับดูแล้ควัามปล้อดภัยที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ได้อย่างรวัดเร็วั 
		 แล้ะครอบคลุ้มทุี่กบริบที่	 ด้วัยอุปกรณ์ูแล้ะเคร่�องม่อท่ี่�ทัี่นัสมัยม่มาตั้รฐานัสูงสุดในัการปฏิิบัติั้งานั	 ทัี่�งในัระดับประเที่ศ	 ระดับภูมิภาค	 
		 แล้ะระดับนัานัาชาติั้	

 1.2  การทดสุอบควัามชำานาญของหอ้งปฏ่บตั่การ ปสุ. (Proficiency Testing)
		 	 	 การที่ดสอบควัามชำานัาญ	 (Proficiency	 Testing)	 เป็นัการประเมินัควัามสามารถแล้ะประเมินัผ่ล้การที่ดสอบ	 หร่อการวััด 
		 ข้องห้องปฏิิบัติั้การตัั้�งแต่ั้สองห้องปฏิิบัติั้การหร่อมากกว่ัานัั�นัในัการวััดตัั้วัอย่างเด่ยวักันั	 หร่อรายการท่ี่�คล้้ายคลึ้งกันัตั้ามสภาวัะ 
		 ท่ี่�ได้กำาหนัดไว้ัแล้้วั	วิัธ่ที่ดสอบควัามชำานัาญท่ี่�ม่การใช้โดยทัี่�วัไปม่อยู่	2	วิัธ่	ค่อ	
		 	 	 1.		 การเปร่ยบเท่ี่ยบผ่ล้การวััด	ม่การนัำาไปใช้สำาหรับห้องปฏิิบัติั้การสอบเท่ี่ยบ	
		 	 	 2.		 การที่ดสอบระหว่ัางห้องปฏิิบัติั้การ	ม่การนัำาไปใช้สำาหรับห้องปฏิิบัติั้การที่ดสอบ	

		 	 	 การเข้้าร่วัมการที่ดสอบควัามชำานัาญ	 เป็นัการประกันัคุณูภาพื่ผ่ล้การที่ดสอบอย่างหนึั�งข้องห้องปฏิิบัติั้การที่ดสอบแล้ะ 
		 สอบเท่ี่ยบ	ตั้ามมาตั้รฐานั	ISO/IEC17025	ท่ี่�ได้รับการรับรอง	เพ่ื่�อให้เกิดควัามน่ัาเช่�อถ่อในัผ่ล้การที่ดสอบ	ว่ัาม่ควัามแม่นัยำา	ถูกต้ั้อง	 
		 ควัามสมำ�าเสมอข้องคุณูภาพื่ข้องห้องปฏิิบัติั้การ	 รวัมถึงเป็นัท่ี่�ยอมรับทัี่�งหน่ัวัยงานัรัฐบาล้แล้ะเอกชนัท่ี่�ส่งตัั้วัอย่างมาสอบเท่ี่ยบ 
		 แล้ะที่ดสอบ	การเข้้าร่วัมการที่ดสอบควัามชำานัาญข้องห้องปฏิิบัติั้การ	ปส.	สามารถสรุปได้ดังน่ั�

  1.  การเปรยีบเทยีบมาตรฐานการวัดัปรม่าณรงัสุีในระดับมาตรฐานปฐมภิูม่

  1.1  ควัามเป็นมา/ควัามสุำาคญัของปัญหา
		 	 	 ระบบมาตั้รวิัที่ยารังส่ข้องประเที่ศได้ถูกก่อตัั้�งขึ้�นัครั�งแรกโดยการสนัับสนุันัจากที่บวังการพื่ลั้งงานัปรมาณููระหว่ัางประเที่ศ 
		 (IAEA)	ผ่่านัห้องปฏิิบัติั้การมาตั้รฐานัการวััดรังส่ทุี่ติั้ยภูมิ	เพ่ื่�อรองรับการข้ยายตัั้วัการใช้ประโยชน์ัจากพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์ข้องประเที่ศ
		 เพ่ื่�อให้เกิดควัามถูกต้ั้องแล้ะควัามปล้อดภัยในัการวััดรังส่แก่ผู้่ปฏิิบัติั้งานัแล้ะประชาชนัทัี่�วัไป	 ระบบมาตั้รวิัที่ยารังส่ข้องประเที่ศ 
		 ได้พัื่ฒนัามาเป็นัล้ำาดับจนัประสบควัามสำาเร็จ	 แล้ะผ่่านัการรับรองระบบคุณูภาพื่มาตั้รฐานั	 ตั้ามข้้อกำาหนัดข้องสำานัักงานัมาตั้รฐานั 
		 ผ่ลิ้ตั้ภัณูฑ์์อุตั้สาหกรรม	 (สมอ.)	 สำาหรับห้องปฏิิบัติั้การสอบเท่ี่ยบเคร่�องสำารวัจรังส่ตั้าม	 มอก.	 17025	 เม่�อวัันัท่ี่�	 16	 ธันัวัาคม	 
		 พื่.ศ.	 2553	 นัอกจากน่ั�ในัปี	 พื่.ศ.	 2556	 ปส.	 ยังได้รับงบประมาณูเพ่ื่�อก่อสร้างอาคาร	 60	 ปี	 สำานัักงานัปรมาณููเพ่ื่�อสันัติั้ 
		 ระหว่ัางปี	พื่.ศ.	2558-2565	โดยม่ห้องปฏิิบัติั้การมาตั้รฐานัที่างรังส่ด้านัต่ั้าง	ๆ	เป็นัห้องปฏิิบัติั้การแกนัหลั้กในัอาคาร	

		 	 	 เน่ั�องจากระบบวััดปริมาณูรังส่มาตั้รฐานัข้องประเที่ศปัจจุบันัอยู่ในัระดับทุี่ติั้ยภูมิ	 (Secondary	 Standard)	 ซึื่�งม่ข่้ดจำากัด 
		 ในัด้านัการพัื่ฒนัาแล้ะควัามถูกต้ั้องแม่นัยำา	 ดังนัั�นัเพ่ื่�อเป็นัการพัื่ฒนัาระบบวััดปริมาณูรังส่มาตั้รฐานัข้องประเที่ศจากระดับ 
		 ทุี่ติั้ยภูมิไปเป็นัระดับปฐมภูมิ	 เพ่ื่�อให้สอดคล้้องกับการก่อสร้างอาคาร	 60	 ปี	 สำานัักงานัปรมาณููเพ่ื่�อสันัติั้	 ท่ี่�จะก่อสร้างเสร็จในัปี	 
		 พื่.ศ.	 2565	 ท่ี่�จะม่จุดมุ่งหมายท่ี่�จะพัื่ฒนัาระบบมาตั้รวัิที่ยารังส่ข้องประเที่ศให้อยู่ในัระดับมาตั้รฐานัปฐมภูมิ	 เพ่ื่�อเพิื่�มข่้ด 
		 ควัามสามารถ	 แล้ะศักยภาพื่ด้านัการวััดแล้ะการสอบเท่ี่ยบด้านัมาตั้รวิัที่ยาด้านัรังส่ข้องประเที่ศให้ครอบคลุ้มพิื่สัยการใช้งานั 
		 ตั้ามมาตั้รฐานัสากล้	 รวัมถึงสอดคล้้องกับควัามเจริญที่างเที่คโนัโล้ย่แล้ะด้านัการวััดรังส่ท่ี่�ทัี่นัสมัยแล้ะม่มาตั้รฐานัสูงสุดในัระดับ 
		 นัานัาชาติั้	 เพ่ื่�อการพึื่�งพื่าตั้นัเองได้ในัอนัาคตั้	 โดยม่เป้าหมายสูงสุดในัการเป็นัศูนัย์กล้างด้านัมาตั้รวิัที่ยารังส่ในัระดับภูมิภาค 
		 อาเซ่ื่ยนั

		 	 	 ปส.	ในัฐานัะสมาชิกสามัญข้ององค์กรระหว่ัางประเที่ศด้านัมาตั้รวิัที่ยาข้องภูมิภาคเอเซ่ื่ยแล้ะแปซิื่ฟิื้ก	(Asia	Pacific	Metrology	 
		 Programme;	 APMP)	 แล้ะเป็นัหน่ัวัยงานัท่ี่�ได้รับมอบหมาย	 (Designated	 Institute)	 จากสถาบันัมาตั้รวิัที่ยาแห่งชาติั้ให้เป็นั 
		 ห้องปฏิิบัติั้การอ้างอิงด้านัรังส่	 (Ionizing	Radiation)	 ข้องประเที่ศ	 กิจกรรมการเปร่ยบเท่ี่ยบผ่ล้การวััดเป็นักิจกรรมหนึั�งท่ี่�ประเที่ศ 
		 สมาชิกข้อง	APMP	ให้ควัามสำาคัญเป็นัการสร้างควัามร่วัมม่อ	ส่งเสริม	แล้ะพัื่ฒนัาควัามสามารถที่างการวััด	
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  1.2 การแกไ้ขปัญหาที�เกด่ขึน้/ตอบโจทย์ในด้านต่าง ๆ
		 1.2.1	 การดำาเนิันัการพัื่ฒนัามาตั้รฐานัเพ่ื่�อการตั้อบโจที่ย์การแก้ปัญหาการวััดปริมาณูรังส่ข้องประเที่ศท่ี่�มาตั้รฐานัในัระดับชาติั้ 
		 	 	 	 อยู่ในัระดับมาตั้รฐานัทุี่ติั้ยภูมิท่ี่�ม่ค่าควัามไม่แน่ันัอนัประมาณู	 5%	 ท่ี่�ระดับควัามเช่�อมั�นั	 95%	ปส.	 จึงได้เริ�มดำาเนิันัการ 
		 	 	 	 จัดที่ำาโครงการยกระดับมาตั้รฐานัห้องปฏิิบัตั้ิการวััดปริมาณูรังส่ให้อยู่ในัระดับมาตั้รฐานัปฐมภูมิตั้ั�งแต่ั้ปี	 พื่.ศ.	 2560	 
		 	 	 	 โดยม่ขั้�นัตั้อนัในัการพัื่ฒนัามาตั้รฐานั	ดังน่ั�
		 	 	 	 		 การประเมินัคุณูลั้กษณูะข้องเคร่�องม่อมาตั้รฐานัปฐมภูมิ	 ปส.	 การดำาเนิันัการในัขั้�นัตั้อนัน่ั�ถ่อเป็นัขั้�นัตั้อนัแรก 
		 	 	 	 ในัการพัื่ฒนัาการวััดปริมาณูรังส่ในัระดับปฐมภูมิ	 โดยเคร่�องม่อท่ี่�ใช้สำาหรับการวััดปริมาณูรังส่ในัระดับปฐมภูมิท่ี่�ได้รับ 
		 	 	 	 การยอมรับ	 ค่อ	 หัวัวััดรังส่ชนิัดโพื่รงแกรไฟื้ตั้์	 (Graphite	 cavity	 chamber)	 ซึื่�งได้รับการยอมรับสำาหรับการวััดปริมาณู 
		 	 	 	 รังส่แกมมา	 แล้ะหัวัวััดรังส่ชนิัดฟื้ร่แอร์ไอออไนัซ์ื่เซื่ซัื่�นั	 (Free-air	 ionization	 chamber)	 ซึื่�งได้รับการยอมรับสำาหรับ 
		 	 	 	 การวััดปริมาณูรังส่เอกซ์ื่	 แล้ะสารล้ะล้าย	 Fricke	 solution	 ท่ี่�ได้รับการยอมรับสำาหรับการวััดปริมาณูรังส่ดูดกล่้นัในันัำ�า	 
		 	 	 	 สำาหรับการวััดปริมาณูรังส่ระดับสูง
		 1.2.2		 การดำาเนิันัการพัื่ฒนัามาตั้รฐานัปฐมภูมิท่ี่�สำาคัญ	 ค่อ	 การศึกษาถึงคุณูลั้กษณูะข้องระบบการวััด	 ได้แก่	 การประเมินัค่า 
		 	 	 	 ควัามไม่แน่ันัอนัข้องหัวัวััดรังส่	 หร่อ	 การประเมินั	dose	distribution	สำาหรับตั้ำาแหน่ังการฉุายรังส่	 แล้ะค่าควัามไม่แน่ันัอนั 
		 	 	 	 ข้องการใช้	Fricke	solution	วััดปริมาณูรังส่ดูดกล่้นัในันัำ�า	เป็นัต้ั้นั
		 	 	 	 		 ขั้�นัตั้อนัการกำาหนัดค่าปริมาณูรังส่ตั้ามรายงานัข้องคณูะกรรมาธิการว่ัาด้วัยการวััดปริมาณูรังส่แล้ะหน่ัวัย	 ฉุบับท่ี่�	 90	 
		 	 	 	 (ICRU	 report	 90)	 รวัมถึงเอกสารมาตั้รฐานัอ่�นั	 ๆ	 ได้แก่	 ASTM	 Standard	 E	 1206-04	 เม่�อได้ดำาเนิันัการศึกษา 
		 	 	 	 ครบถ้วันั	 ตั้ามท่ี่�แนัะนัำาในัเอกสารที่างวิัชาการแล้ะมาตั้รฐานัแล้้วั	 หัวัวััดรังส่มาตั้รฐานัปฐมภูมิแล้ะ	 Fricke	 solution 
		 	 	 	 จะสามารถกำาหนัดปริมาณูรังส่ได้โดยใช้ข้้อมูล้ค่าต่ั้าง	 ๆ	 ท่ี่�กำาหนัดไว้ัในัรายงานัข้องคณูะกรรมาธิการฯ	 โดยปัจจุบันั	 ปส.	 
		 	 	 	 สามารถกำาหนัดค่าปริมาณูรังส่ในัระดับปฐมภูมิได้	 7	 ข้อบข่้าย	 ค่อ	 การวััดปริมาณูรังส่แกมมาในัระดับอุตั้สาหกรรม	 
		 	 	 	 การวััดปริมาณูรังส่แกมมาในัระดับการป้องกันัอันัตั้รายจากรังส่	 การวััดปริมาณูรังส่เอกซ์ื่พื่ลั้งงานัตั้ำ�า	 (CCRI	 beam	 
		 	 	 	 qualities)	 แล้ะการวััดปริมาณูรังส่เอกซื่์สำาหรับการวัินิัจฉัุยในัระดับแมมโมแกรม	 (W	 target,	W/Mo,	W/Al.	W/Rh 
		 	 	 	 	แล้ะ	W/Ag)
		 	 	 	 		 ขั้�นัตั้อนัการดำาเนิันัการเปร่ยบเท่ี่ยบผ่ล้การที่ดล้อง	 เป็นัขั้�นัตั้อนัท่ี่�สำาคัญในัการสร้างควัามมั�นัใจว่ัาผ่ล้การวััดปริมาณู 
		 	 	 	 รังส่ในัระดับมาตั้รฐานัปฐมภูมิข้อง	 ปส.	 ม่ระดับควัามเที่่ากันัเท่ี่ยบเท่ี่าได้กับห้องปฏิิบัติั้การวััดปริมาณูรังส่มาตั้รฐานั 
		 	 	 	 ปฐมภูมิอ่�นั	ๆ	ในัระดับนัานัาชาติั้	โดยปัจจุบันั	ปส.	ได้ดำาเนิันัการเปร่ยบเท่ี่ยบผ่ล้การที่ดล้อง	จำานัวันั	3	ข้อบข่้าย	ค่อ
       การวััดปริมาณรังสีีดูดกลืืนในนำ�า	 ได้ดำาเนิันัการเปร่ยบเท่ี่ยบมาตั้รฐานัการวััดปริมาณูรังส่ดูดกล่้นักับประเที่ศ 
		 	 	 	 		 สมาชิกข้ององค์กรมาตั้รวิัที่ยาในัระดับนัานัาชาติั้	หัวัข้้อ	Supplementary	comparison	CCRI(I)-S3	of	standards	 
		 	 	 	 		 for	 absorbed	 dose	 to	 water	 in	 60Co	 gamma	 radiation	 at	 radiation	 processing	 dose	 levels	 
		 	 	 	 		 ในัปี	 พื่.ศ.	 2563	 ม่สมาชิกเข้้าร่วัมกิจกรรมจำานัวันั	 6	 ประเที่ศ	 ประกอบด้วัย	 สาธารณูรัฐอาร์เจนัติั้นัา	 สาธารณูรัฐ 
		 	 	 	 		 ประชาชนัจ่นั	 สหรัฐอเมริกา	 สหราชอาณูาจักร	 ราชอาณูาจักรเดนัมาร์ก	 แล้ะราชอาณูาจักรไที่ย	 การเปร่ยบเท่ี่ยบ 
		 	 	 	 		 มาตั้รฐานัการวััดปริมาณูรังส่ดูดกล่้นัม่ห้องปฏิิบัติั้การแห่งชาติั้ข้องสหรัฐอเมริกา	National	Institute	of	Standards	 
		 	 	 	 		 and	 Technology	 (NIST)	 แล้ะห้องปฏิิบัติั้การแห่งชาติั้ข้องสหราชอาณูาจักร	 National	 Physical	 Laboratory	 
		 	 	 	 		 (NPL)	 เป็นัผู้่เตั้ร่ยมวััสดุวััดปริมาณูรังส่	 (Dosimeter)	 ประเที่ศสมาชิกท่ี่�เข้้าร่วัมที่ำาหน้ัาท่ี่�ฉุายรังส่แกมมาท่ี่�ปริมาณู 
		 	 	 	 		 รังส่	1	แล้ะ	5	kGy	แล้ะม่สำานัักงานัชั�งตั้วังวััดระหว่ัางประเที่ศ	(International	Bureau	of	Weights	and	Measures; 
		 	 	 	 		 BIPM)	 ที่ำาหน้ัาท่ี่�ในัการวิัเคราะห์ข้้อมูล้	 ประมวัล้ผ่ล้	 แล้ะจัดที่ำารายงานั	 โดยพื่บว่ัาผ่ล้การวััดข้องประเที่ศสมาชิก 
		 	 	 	 		 ม่ค่าปริมาณูรังส่แตั้กต่ั้างจากค่าปริมาณูรังส่มาตั้รฐานัจาก	 BIPM	 น้ัอยกว่ัา	 1%	 แล้ะควัามไม่แน่ันัอนัข้องการวััด 
		 	 	 	 		 ม่ค่าอยูร่ะหว่ัาง	1	-	2%	ท่ี่�ระดับควัามเช่�อมั�นั	95%
      	 การวััดปริมาณรังสีีแกมมาจาก	Cs-137	สีำาหรับการป้องกันอันตรายจากรังสีี	ได้ดำาเนิันัการเปร่ยบเท่ี่ยบผ่ล้การที่ดล้อง 
		 	 	 	 		 ในัปี	 พื่.ศ.	 2561	 โดยพื่บว่ัาม่ผ่ล้การวััดแตั้กต่ั้างจากห้องปฏิิบัติั้การวััดรังส่มาตั้รฐานัปฐมภูมิข้องสาธารณูรัฐเกาหล่้ 
		 	 	 	 		 แล้ะญ่�ปุ่นัไม่เกินั	1%	ภายใต้ั้ควัามไม่แน่ันัอนั	0.82%	ท่ี่�ระดับควัามเช่�อมั�นั	95	%	
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       การวััดปริมาณรังสีีเอกซ์์สีำาหรับแมมโมแกรม	 (W/Mo	 beam	 qualities)	 ช่วังพื่ลั้งงานั	 25	 kV	 –	 35	 kV	 โดยได้ 
		 	 	 	 		 ดำาเนิันัการเปร่ยบเท่ี่ยบผ่ล้การที่ดล้องในัป	ีพื่.ศ.	2563	โดยพื่บว่ัาม่ผ่ล้การวััดแตั้กตั้า่งจากห้องปฏิิบัติั้การวััดรังส่มาตั้รฐานั 
		 	 	 	 		 ปฐมภูมิข้องสาธารณูรัฐประชาชนัจ่นัไม่เกินั	 1%	 แล้ะเม่�อเปร่ยบเท่ี่ยบผ่ล้การวััดกับฐานัข้้อมูล้ในัระดับนัานัาชาติั้	 
		 	 	 	 		 ข้องสำานัักงานัชั�งตั้วังวััดระหว่ัางประเที่ศ	 (International	 Bureau	 of	Weights	 and	Measures;	 BIPM)	 พื่บว่ัา 
		 	 	 	 		 ระดับควัามเท่ี่าข้องมาตั้รฐานัข้อง	ปส.	อยู่ในัช่วังควัามแตั้กต่ั้างประมาณู	5	-	7	mGy/Gy	ภายใต้ั้ระดับควัามไม่แน่ันัอนั 
		 	 	 	 		 ข้องผ่ล้การวััด	0.84	%	ท่ี่�ระดับควัามเช่�อมั�นั	95%

		 	 	 เม่�อได้ดำาเนิันัการเปร่ยบเท่ี่ยบผ่ล้การที่ดล้องแล้้วั	ปส.	จำาเป็นัอยา่งยิ�งท่ี่�จำาต้ั้องเผ่ยแพื่ร่ผ่ล้การวััดล้งยงัวัารสารที่างวัชิาการท่ี่�ม่ควัาม 
		 น่ัาเช่�อถ่อสูงในัระดับนัานัาชาติั้	 เพ่ื่�อนัำาไปเป็นัหลั้กฐานัในัการอ้างอิงข่้ดควัามสามารถในัการวััด	แล้ะประกอบกับการข้อย่�นัประกาศ 
		 ข่้ดควัามสามารถในัการวััด	 (CMCs)	 ล้งยังฐานัข้้อมูล้บนัเวั็บไซื่ต์ั้	 BIPM	 โดยปัจจุบันั	 ปส.	 ได้ประกาศผ่ล้งานัวัิชาการดังกล่้าวั 
		 ในัวัารสารวิัชาการระดับนัานัาชาติั้	ในัฐานัข้้อมูล้ข้อง	Scopus	จำานัวันั	2	บที่ควัาม	ค่อ	[1]	แล้ะ	[2]	
		 	 	 [1]	 P.	Rindhatayathon,	K.	Koonkana,	and	V.	Pungkun,	“Development	of	the	primary	standard	for	low-energy 
		 	 	 	 	and	W/Mo	mammography	X-rays	at	OAP,	Thailand,”	Metrologia,	Jun.	2021,	doi:	10.1088/1681-7575/ 
		 	 	 	 	ac08e3.
		 	 	 [2]	 P.	Rindhatayathon,	A.	Siriwitpreecha,	and	V.	Pungkun,	“Establishing	of	primary	standard	for	Cs-137	air-kerma	 
		 	 	 	 	of	OAP,	 Thailand,”	 Applied	 Radiation	 and	 Isotopes,	 vol.	 170,	 p.	 109586,	 Jan.	 2021,	 doi:	 10.1016/j. 
		 	 	 	 	apradiso.2021.10958

		 	 	 แล้ะอยู่ระหว่ัางการออกรายงานัผ่ล้การที่ดล้องเพ่ื่�อเตั้ร่ยมออกเป็นัเอกสารที่างวิัชาการจำานัวันั	1	ข้อบข่้าย	 ค่อ	การวััดปริมาณู 
		 รังส่ดูดกล่้นัในันัำ�า	 หัวัข้้อ	 Supplementary	 comparison	 CCRI(I)-S3	 of	 standards	 for	 absorbed	 dose	 to	 water	 in	 
		 60Co	gamma	radiation	at	radiation	processing	dose	levels

  1.3  ประโยชนท์ี�ได้รบั
		 	 	 ปัจจุบันั	ปส.	 สามารถดำาเนิันัการพัื่ฒนัาการวััดรังส่มาตั้รฐานัปฐมภูมิได้จำานัวันั	6	ข้อบข่้าย	แล้ะได้เปร่ยบเท่ี่ยบผ่ล้การที่ดล้อง 
		 เพ่ื่�อพิื่สูจน์ัระดับควัามเท่ี่ากันัในัระดับนัานัาชาติั้สำาเร็จจำานัวันั	 2	 ข้อบข่้าย	 อยู่ระหว่ัางสรุปรายการเปร่ยบเท่ี่ยบผ่ล้การที่ดล้อง	 
		 จำานัวันั	 1	 ข้อบข่้าย	 อยู่ในัระหว่ัางขั้�นัตั้อนัการพัื่ฒนัาระบบคุณูภาพื่ให้ได้การรับรองมาตั้รฐานัการที่ดสอบแล้ะการสอบเท่ี่ยบตั้าม	 
		 มอก.	17025:2561	แล้ะได้รับการประกาศข่้ดควัามสามารถในัฐานัข้้อมูล้ข้อง	BIPM	โดยคาดว่ัาเม่�อดำาเนิันัการเสร็จสิ�นั	ปส.	จะสามารถ 
		 ให้บริการสอบเท่ี่ยบให้กับหน่ัวัยงานัท่ี่�ใช้ประโยชน์ัจากรังส่ทัี่�งในัประเที่ศ	 ภูมิภาคอาเซ่ื่ยนั	 แล้ะระดับนัานัาชาติั้ได้	 รวัมทัี่�ง 
		 เป็นัการยกระดับโครงสร้างพ่ื่�นัฐานัด้านัมาตั้รวิัที่ยารังส่ให้อยู่ในัระดับสูงสุด	ทัี่ดเท่ี่ยมกับนัานัาอารยประเที่ศ

  1.4  ควัามทา้ทายในการดำาเนน่งาน
				 	 	 การพัื่ฒนัามาตั้รฐานัปฐมภูมิถ่อเป็นัการพัื่ฒนัามาตั้รฐานัข้องชาติั้ให้อยู่ในัระดับสูงที่างมาตั้รวิัที่ยาในัระดับนัานัาชาติั้	 ดังนัั�นั 
		 การพัื่ฒนัามาตั้รฐานัจึงม่ควัามท้ี่าที่ายต่ั้อผู้่พัื่ฒนัาเป็นัอย่างยิ�ง	 เน่ั�องจากมาตั้รฐานัน่ั�จะถูกนัำาไปใช้อ้างอิงทัี่�งในัระดับชาติั้แล้ะระดับ 
		 นัานัาชาติั้	 ดังนัั�นัการเข้้าร่วัมเปร่ยบเท่ี่ยบผ่ล้การวััด	 จึงเป็นักิจกรรมท่ี่�สำาคัญอย่างยิ�งท่ี่�จะเป็นัการพิื่สูจน์ัระดับควัามเท่ี่ากันั 
		 ข้องห้องปฏิิบัติั้การ	หากดำาเนิันัการสำาเร็จก็จะเป็นัการยกระดับมาตั้รฐานัการศึกษาวิัจัยด้านัการวััดปริมาณูรังส่ข้องประเที่ศให้ทัี่ดเท่ี่ยม 
		 นัานัาชาติั้	สามารถเป็นัศูนัย์กล้างมาตั้รวิัที่ยารังส่ข้องประเที่ศแล้ะภูมิภาคอาเซ่ื่ยนัได้
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  2. การทดสุอบควัามชำานาญการวัดัทรเ่ทยีมในปัสุสุาวัะ

  2.1  ควัามเป็นมา/ควัามสุำาคญัของปัญหา 
		 	 	 Association	 for	 the	 Promotion	 of	 Quality	 Control	 in	 Radiotoxicological	 Analysis	 (PROCORAD)	 ซึื่�งเป็นั 
		 หน่ัวัยงานัท่ี่�	IAEA	ให้ควัามช่วัยเหล่้อจัดโครงการที่ดสอบควัามชำานัาญระหว่ัางห้องปฏิิบัติั้การในัการตั้รวัจวััดปริมาณูรังส่ในัปัสสาวัะ 
		 หัวัข้้อการตั้รวัจวััดที่ริเท่ี่ยมในัปัสสาวัะ	 (Tritiated	 urine)	 โดยม่จุดประสงค์เพ่ื่�อที่ดสอบควัามชำานัาญระหว่ัางห้องปฏิิบัติั้การ 
		 ในัการตั้รวัจวััดปริมาณูรังส่ในัตัั้วัอย่างที่างช่วัภาพื่แล้ะส่งเสริมการปฏิิบัติั้งานัในัห้องปฏิิบัติั้การอย่างถูกวิัธ่	 เพ่ื่�อให้ห้องปฏิิบัติั้การ 
		 เป็นัไปตั้ามมาตั้รฐานัสากล้แล้ะบุคล้ากรม่ควัามเช่�ยวัชาญในัด้านัการตั้รวัจวััด	 การวิัเคราะห์	 แล้ะผ่ล้การวิัเคราะห์สารกัมมันัตั้รังส่ 
		 ในัปัสสาวัะม่ควัามถูกต้ั้อง	น่ัาเช่�อถ่อ	แล้ะเป็นัไปตั้ามข้้อกำาหนัดระบบคุณูภาพื่ห้องปฏิิบัติั้การตั้ามมาตั้รฐานั	ISO/IEC	17025	ปส.	จึงส่ง 
		 ห้องปฏิิบัติั้การการประเมินัค่าปริมาณูรังส่จากภายในัร่างกาย	(Internal	Dose	Assessment	Laboratory)	สมัครเข้้าร่วัมโครงการ 
		 ดังกล่้าวั	

  2.2 การแกไ้ขปัญหาที�เกด่ขึน้/ตอบโจทย์ในด้านต่าง ๆ
		 	 	 เน่ั�องจาก	 ปส.	 ม่ภารกิจหนึั�งในัการให้บริการตั้รวัจวััดแล้ะประเมินัค่าปริมาณูรังส่ท่ี่�ผู้่ปฏิิบัติั้งานัที่างรังส่แล้ะนิัวัเคล่้ยร์ได้รับ 
		 เข้้าสู่ร่างกาย	 แล้ะเพ่ื่�อให้มั�นัใจได้ว่ัาห้องปฏิิบัติั้การตั้รวัจวััดค่าปริมาณูรังส่จากภายในัร่างกาย	 สามารถตั้รวัจวััดปริมาณูที่ริเท่ี่ยม 
		 ในัปัสสาวัะได้อย่างถูกต้ั้อง	 แม่นัยำา	 แล้ะสามารถเช่�อถ่อได้	 ห้องปฏิิบัติั้การตั้รวัจวััดค่าปริมาณูรังส่จากภายในัร่างกาย	 จึงได้สมัคร 
		 เข้้าร่วัมการที่ดสอบควัามชำานัาญในัการวััดที่ริเท่ี่ยมในัปัสสาวัะกับหน่ัวัยงานั	PROCORAD	ประเที่ศฝ้รั�งเศส

  2.3 ประโยชนท์ี�ได้รบั
		 	 	 ประโยชน์ัข้องการเข้้าร่วัมที่ดสอบควัามชำานัาญครั�งน่ั�	ได้แก่
    	 เป็นัการตั้รวัจสอบการปฏิิบัติั้งานัข้องห้องปฏิิบัติั้การ	
    	 ใช้ประเมินัควัามเหมาะสมข้องวิัธ่ที่ดสอบท่ี่�เฉุพื่าะหร่อขั้�นัตั้อนัการวััด
    	 สามารถระบุปัญหาท่ี่�เกิดขึ้�นัในัห้องปฏิิบัติั้การ	ซึื่�งอาจจะม่ควัามสัมพัื่นัธ์กับบุคคล้หร่อการสอบเท่ี่ยบเคร่�องม่อได้	
    	 เพ่ื่�อเป็นัหลั้กฐานัแสดงควัามม่ประสิที่ธิภาพื่แล้ะเปร่ยบเท่ี่ยบวิัธ่ที่ดสอบ/การวััดใหม่	 ๆ	 แล้ะใช้เพ่ื่�อเฝ้้าระวัังวิัธ่ที่ดสอบ 
		 	 	 	 ท่ี่�สร้างขึ้�นัมา	
    	 เพ่ื่�อใช้สร้างควัามมั�นัใจให้กับลู้กค้าข้องห้องปฏิิบัติั้การ

  2.4 ควัามทา้ทายในการดำาเนน่งาน
		 	 	 การที่ดสอบควัามชำานัาญ	 เป็นัการประเมินัควัามสามารถแล้ะประเมินัผ่ล้การที่ดสอบข้องห้องปฏิิบัติั้การตัั้�งแต่ั้ 
		 สองห้องปฏิิบัติั้การในัการวััดตัั้วัอย่างเด่ยวักันั	 เพ่ื่�อให้ห้องปฏิิบัติั้การเป็นัไปตั้ามมาตั้รฐานัสากล้แล้ะบุคล้ากรม่ควัามเช่�ยวัชาญ 
		 ในัด้านัการตั้รวัจวััด	 การวัิเคราะห์	 แล้ะผ่ล้การวัิเคราะห์สารกัมมันัตั้รังส่ในัปัสสาวัะม่ควัามถูกต้ั้อง	 น่ัาเช่�อถ่อ	 แล้ะเป็นัไป 
		 ตั้ามข้้อกำาหนัดระบบคุณูภาพื่ห้องปฏิิบัติั้การตั้ามมาตั้รฐานั	 ISO/IEC	 17025	 ห้องปฏิิบัติั้การประเมินัค่าปริมาณูรังส่จากภายในั 
		 ร่างกาย	 จึงเข้้าร่วัมโครงการการที่ดสอบควัามชำานัาญในัการตั้รวัจวััดที่ริเท่ี่ยมในัปัสสาวัะ	 ภายใต้ั้โครงการ	 2019	 PROCORAD	 
		 ผ่ล้การที่ดสอบท่ี่�ได้	 แสดงให้เห็นัว่ัา	 ห้องปฏิิบัติั้การตั้รวัจวััดรังส่จากภายในัร่างกาย	 ม่ควัามสามารถแล้ะศักยภาพื่ในัการตั้รวัจวััด 
		 ที่ริเท่ี่ยมในัตัั้วัอย่างปัสสาวัะ	 ด้วัยเคร่�องวััดรังส่แบบเร่องแสงวัาบ	 ได้อย่างถูกต้ั้องแม่นัยำา	 ม่ควัามน่ัาเช่�อถ่อ	 แล้ะเป็นัท่ี่�ยอมรับ 
		 ข้องผู้่ข้อรับบริการท่ี่�ส่งตัั้วัอย่างมาตั้รวัจวััดได้
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  3. การทดสุอบควัามชำานาญในการตรวัจวัดัทรเ่ทยีม สุตรอนเชยีม และซเีซยีมในน้ำาทะเล

  3.1  ควัามเป็นมาของปัญหา/ควัามสุำาคญั
		 	 	 โปรแกรมการที่ดสอบควัามชำานัาญระหว่ัางห้องปฏิิบัติั้การสำาหรับการวิัเคราะห์นิัวัไคล้ด์กัมมันัตั้รังส่ชนิัดต่ั้าง	 ๆ	 ได้แก่	 
		 ที่ริเท่ี่ยม	 สตั้รอนัเช่ยม	 แล้ะซ่ื่เซ่ื่ยม	 ในันัำ�าที่ะเล้	 (Proficiency	 Test	 for	 Tritium,	 Strontium	 and	 Cesium	 Isotopes	 in 
		 Seawater	2020:	IAEA-RML-2020-01)	จัดขึ้�นัโดย	IAEA	ในัปี	พื่.ศ.	2563	แล้ะได้ส่งตัั้วัอย่างนัำ�าที่ะเล้ไปยังห้องปฏิิบัติั้การตั้รวัจวััด 
		 นิัวัไคล้ด์กัมมันัตั้รังส่ในัสิ�งแวัดล้้อมทัี่�วัโล้ก	โดยห้องปฏิิบัติั้การตั้รวัจวััดนิัวัไคล้ด์กัมมันัตั้รังส่ในัสิ�งแวัดล้้อมที่างที่ะเล้ข้อง	ปส.	ได้เข้้าร่วัม 
		 ในัการที่ดสอบควัามชำานัาญในัการวิัเคราะห์นิัวัไคล้ด์กัมมันัตั้รังส่จำาเพื่าะข้องซ่ื่เซ่ื่ยม-137	 (Cs-137)	 แล้ะสตั้รอนัเช่ยม-90	 (Sr-90)	 
		 ในันัำ�าที่ะเล้	ด้วัยเที่คนิัคการวิัเคราะห์ท่ี่�ได้พัื่ฒนัาขึ้�นัมา	

  3.2 การแกไ้ขปัญหาที�เกด่ขึน้/ตอบโจทย์ในด้านต่าง ๆ
		 	 	 เพ่ื่�อที่ดสอบควัามถูกต้ั้องแม่นัยำาข้องเที่คนิัคการตั้รวัจวััดนัิวัไคล้ด์กัมมันัตั้รังส่ซ่ื่เซ่ื่ยม-137	 แล้ะสตั้รอนัเช่ยม-90	 ในันัำ�าที่ะเล้	 
		 ท่ี่�	 ปส.	 พัื่ฒนัาขึ้�นัมา	 ร่วัมกับห้องปฏิิบัตั้ิการตั้รวัจวััดนิัวัไคล้ด์กัมมันัตั้รังส่ในัสิ�งแวัดล้้อมทัี่�วัโล้ก	 โดยกลุ่้มเป้าหมายสำาหรับ 
		 การตั้รวัจวััดดังกล่้าวั	 ค่อ	ปส./กรมประมง	กรมที่รัพื่ยากรที่างที่ะเล้แล้ะชายฝั้�ง	กรมควับคุมมล้พิื่ษ	สถาบันัวิัจัย	สถาบันัอุดมศึกษา 
		 แล้ะหน่ัวัยงานัอ่�นั	ๆ	ท่ี่�เก่�ยวัข้้อง

  3.3 ประโยชนท์ี�ได้รบั 
  	 วิัธ่วิัเคราะห์นิัวัไคล้ด์กัมมันัตั้รังส่ซ่ื่เซ่ื่ยม-137	 แล้ะสตั้รอนัเช่ยม-90	 ในันัำ�าที่ะเล้ท่ี่�ได้มาตั้รฐานั	 (ผ่่านัการที่ดสอบควัามชำานัาญ 
		 	 	 ในัการวิัเคราะห์ระหว่ัางห้องปฏิิบัติั้การ)	 เพ่ื่�อนัำาไปใช้ในัการเฝ้้าระวััง	 ติั้ดตั้าม	 ตั้รวัจวััดนิัวัไคล้ด์กัมมันัตั้รังส่ซ่ื่เซ่ื่ยม-137	 
		 	 	 แล้ะสตั้รอนัเช่ยม-90		ในันัำ�าที่ะเล้ข้องประเที่ศไที่ย	
  	 ผ่ล้การตั้รวัจวััดนัิวัไคล้ด์กัมมันัตั้รังส่ซ่ื่เซ่ื่ยม-137	 แล้ะสตั้รอนัเช่ยม-90	 ข้องหนั่วัยงานักำากับดูแล้ควัามปล้อดภัยจากการใช้ 
		 	 	 พื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์ข้องประเที่ศไที่ยม่ควัามถูกต้ั้องแม่นัยำา
  	 ข้้อมูล้ท่ี่�ถูกต้ั้องสำาหรับการประเมินัระดับรังส่แล้ะผ่ล้กระที่บที่างรังส่ท่ี่�อาจม่ต่ั้อสิ�งม่ช่วิัตั้ที่างที่ะเล้	 รวัมถึงระดับรังส่ท่ี่�ประชาชนั 
		 	 	 ผู้่บริโภคอาหารที่ะเล้อาจจะได้รับ	
  	 ข้้อมูล้สนัับสนุันัการจัดที่ำาฐานัข้้อมูล้ที่างรังส่ในัระบบนิัเวัศที่างที่ะเล้ข้องประเที่ศไที่ย	 ข้องภูมิภาคเอเช่ย-แปซิื่ฟิื้ก	 (ASPAMARD) 
		 	 	 แล้ะข้องนัานัาชาติั้	(MARIS)	รวัมถึงสามารถนัำามาใช้เป็นัข้้อมูล้รังส่พ่ื่�นัหลั้งในัการอ้างอิงในักรณู่ฉุุกเฉิุนัที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่
  	 ข้้อมูล้สนัับสนุันัการกำาหนัดคุณูภาพื่นัำ�าที่ะเล้ไที่ย	 (ในัส่วันัข้องสารกัมมันัตั้รังส่)	 ข้องกรมควับคุมมล้พิื่ษ	 กระที่รวังที่รัพื่ยากร 
		 	 	 ธรรมชาติั้แล้ะสิ�งแวัดล้้อม

  3.4 ควัามทา้ทายในการดำาเนน่งาน
		 	 	 การเข้้าร่วัมการที่ดสอบ	 Proficiency	 Test	 for	 Tritium,	 Strontium	 and	 Cesium	 Isotopes	 in	 Seawater	 2020	 
		 (IAEA-RML-2020-01)	 ซึื่�งจัดขึ้�นัโดย	 IAEA	 ผ่ล้การวิัเคราะห์ปริมาณูซ่ื่เซ่ื่ยม-137	 ในันัำ�าที่ะเล้	 โดยห้องปฏิิบัติั้การตั้รวัจวััดนิัวัไคล้ด์ 
		 กัมมันัตั้รงัส่ในัสิ�งแวัดล้้อมที่างที่ะเล้ข้อง	ปส.	สอดคล้้องกบัค่าจริงในัตัั้วัอยา่งนัำ�าที่ะเล้	จาก	IAEA	ซึื่�งผ่ล้การประเมนิัพื่บวัา่ห้องปฏิิบัติั้การ 
		 ตั้รวัจวััดนิัวัไคล้ด์กัมมันัตั้รังส่ในัสิ�งแวัดล้้อมที่างที่ะเล้ข้อง	 ปส.	 ผ่่านัการที่ดสอบควัามชำานัาญในัครั�งน่ั�	 แล้ะการวิัเคราะห์ปริมาณู 
		 สตั้รอนัเช่ยม-90	ในันัำ�าที่ะเล้	จำานัวันั	2	ตัั้วัอย่างข้องคณูะผู้่วิัจัยม่ควัามสอดคล้้องกับค่าจริงในัตัั้วัอย่างนัำ�าที่ะเล้ดังกล่้าวั
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  4. การทดสุอบควัามชำานาญในการตรวัจวัดันว่ัไคลด์กมัมนัตรงัสุีที�ใหอ้นภุิาคแอลฟา 
    อนภุิาคบตีา และรงัสุีแกมมา ในตัวัอย่างสุ่�งแวัดลอ้ม 

  4.1  ควัามเป็นมาของปัญหา/ควัามสุำาคญั
		 	 	 เคร่อข่้าย	ALMERA	(Analytical	Laboratories	for	the	Measurement	of	Environmental	Radioactivity)	ได้จัดตัั้�งขึ้�นั 
		 โดย	 IAEA	 ในัปี	 พื่.ศ.	 2538	 ซึื่�งเป็นัควัามร่วัมม่อกันัข้องห้องปฏิิบัติั้การตั้รวัจวิัเคราะห์ทัี่�วัโล้ก	 สมาชิกข้องเคร่อข่้ายจะถูกเสนัอช่�อ 
		 โดยประเที่ศสมาชิกข้อง	 IAEA	 โดยท่ี่�ห้องปฏิิบัติั้การเหล่้าน่ั�จะถูกคาดหวัังว่ัาจะจัดหาวิัธ่วิัเคราะห์ท่ี่�น่ัาเช่�อถ่อแล้ะระยะเวัล้า 
		 ในัการวิัเคราะห์ท่ี่�เหมาะสมสำาหรับตัั้วัอยา่งสิ�งแวัดล้้อมในักรณู่ท่ี่�ม่การปล่้อยกัมมันัตั้ภาพื่รังส่	ทัี่�งท่ี่�เกิดจากอุบัติั้เหตุั้หร่อโดยควัามตัั้�งใจ	

		 	 	 IAEA	 ดำาเนิันัการช่วัยเหล่้อห้องปฏิิบัติั้การท่ี่�เป็นัสมาชิกข้องเคร่อข่้าย	 ALMERA	 เพ่ื่�อรักษาควัามพื่ร้อมข้องห้องปฏิิบัติั้การ 
		 เหล่้าน่ั�	 โดยที่ำากิจกรรมร่วัมกันั	 รวัมทัี่�งการจัดการประชุม	 การพัื่ฒนัาวิัธ่มาตั้รฐานัสำาหรับการเก็บแล้ะวิัเคราะห์ตัั้วัอย่าง	 แล้ะ 
		 การจัดการเปร่ยบเท่ี่ยบผ่ล้การที่ดล้องระหว่ัางห้องปฏิิบัติั้การ	 แล้ะการที่ดสอบควัามชำานัาญ	 ซึื่�งเป็นัเหม่อนัเคร่�องม่อควับคุม 
		 คุณูภาพื่จากภายนัอก	 ปัจจุบันัประกอบด้วัย	 194	 ห้องปฏิิบัติั้การท่ี่�เป็นัตัั้วัแที่นัจาก	 90	 ประเที่ศ	 รวัมทัี่�งห้องปฏิิบัติั้การตั้รวัจวััด 
		 รังส่ในัสิ�งแวัดล้้อมข้อง	ปส.	ด้วัย

  4.2 การแกไ้ขปัญหาที�เกด่ขึน้/ตอบโจทย์ในด้านต่าง ๆ
		 	 	 จากหน้ัาท่ี่�ควัามรับผิ่ดชอบเก่�ยวักับการติั้ดตั้ามตั้รวัจวััดแล้ะการเฝ้้าระวัังกัมมันัตั้ภาพื่รังส่ในัสิ�งแวัดล้้อม	 เพ่ื่�อควัามปล้อดภัย 
		 ข้องประชาชนัแล้ะสิ�งแวัดล้้อม	ทัี่�งในัสภาวัะปกติั้แล้ะสภาวัะฉุุกเฉิุนัที่างรังส่	เพ่ื่�อให้ม่ควัามเช่�อมั�นัในัควัามสามารถแล้ะควัามสมำ�าเสมอ 
		 ด้านัคุณูภาพื่ข้องห้องปฏิิบัติั้การตั้รวัจวััดรังส่ในัสิ�งแวัดล้้อม	 ในัด้านัควัามถูกต้ั้อง	 แม่นัยำาแล้ะน่ัาเช่�อถ่อข้องผ่ล้การตั้รวัจวััดนิัวัไคล้ด์ 
		 กัมมันัตั้รังส่ในัตัั้วัอย่างสิ�งแวัดล้้อมหล้ากหล้ายชนิัด	ปส.	จึงได้เข้้าร่วัมที่ดสอบควัามชำานัาญกับ	ALMERA	เป็นัประจำาทุี่กปี

  4.3 ประโยชนท์ี�ได้รบั
		 	 	 ประโยชน์ัท่ี่�ได้รับจากการเข้้าร่วัมกิจกรรมต่ั้าง	ๆ	ข้องเคร่อข่้าย	ALMERA	ม่ดังน่ั�
    	 เพ่ื่�อพิื่สูจน์ัควัามสามารถที่างเที่คนัิคข้องห้องปฏิิบัติั้การต่ั้าง	 ๆ	 ข้องเคร่อข่้าย	 ALMERA	 จากการเข้้าร่วัมในัการที่ดสอบ 
		 	 	 	 ควัามชำานัาญ
    	 ม่การนัำาวิัธ่ท่ี่�ม่การตั้รวัจสอบควัามถูกต้ั้องแล้้วัซึื่�งได้แนัะนัำาไว้ัไปใช้อยา่งกว้ัางข้วัางมากขึ้�นั	ม่ควัามกล้มกล่้นัอย่างเป็นัระเบ่ยบ 
		 	 	 	 แบบแผ่นั	ซึื่�งนัำาไปสู่การเปร่ยบเท่ี่ยบผ่ล้การตั้รวัจวััดกัมมันัตั้ภาพื่รังส่ในัสิ�งแวัดล้้อมทัี่�วัโล้ก
    	 แบ่งปันัข้้อมูล้เก่�ยวักับควัามสามารถในัการวัิเคราะห์แล้ะควัามเช่�ยวัชาญ	 ซึื่�งสนัับสนุันัการวัินิัจฉัุยข้องห้องปฏิิบัติั้การ 
		 	 	 	 ด้วัยควัามสามารถเฉุพื่าะด้านัท่ี่�สนัใจ	โดยเฉุพื่าะอย่างยิ�งในัสภาวัะฉุุกเฉิุนั

  4.4 ควัามทา้ทายในการดำาเนน่งาน
   	 สำาหรับการเข้้าร่วัมที่ดสอบควัามชำานัาญ	 ALMERA	 ข้องห้องปฏิิบัติั้การตั้รวัจวััดรังส่ในัสิ�งแวัดล้้อม	 ในัปี	 พื่.ศ.	 2563	 นัั�นั 
		 พื่บว่ัาผ่ล้การตั้รวัจวััดปริมาณูแอล้ฟื้ารวัม	 บ่ตั้ารวัม	 ในัตัั้วัอย่างชนิัดต่ั้าง	 ๆ	 ท่ี่� ส่งให้ที่ดสอบเปร่ยบเท่ี่ยบระหว่ัาง 
		 ห้องปฏิิบัติั้การ	(Intercomparison	exercise)	นัั�นัเป็นัท่ี่�ยอมรับ	การที่ดสอบควัามชำานัาญในัการวิัเคราะห์ปริมาณูสตั้รอนัเช่ยม-90	 
		 (Sr-90)	 ในัตั้ัวัอย่างนัำ�า	 ค่าท่ี่�วิัเคราะห์ได้ม่ควัามถูกต้ั้องแตั้่ไม่แม่นัยำา	 อยู่ในัช่วังข้องการเต่ั้อนั	 การที่ดสอบควัามชำานัาญ 
		 ในัการวิัเคราะห์นิัวัไคล้ด์กัมมันัตั้รังส่ท่ี่�ให้แกมมาในัตัั้วัอย่างนัำ�า	ตัั้วัอย่างปล้าอบแห้งบดล้ะเอ่ยดแล้ะตัั้วัอย่างกระดาษกรองนัั�นั	พื่บว่ัา 
		 ผ่ล้การวิัเคราะห์นิัวัไคล้ด์กัมมันัตั้รังส่ท่ี่�ให้แกมมาบางนิัวัไคล้ด์กัมมันัตั้รังส่ม่ควัามถูกต้ั้องแม่นัยำาเป็นัท่ี่�ยอมรับ	 บางนิัวัไคล้ด์ 
		 กัมมันัตั้รังส่ไม่ถูกต้ั้องแม่นัยำา	 ซึื่�งในัส่วันัข้องข้้อผิ่ดพื่ล้าดท่ี่�พื่บจากการเข้้าร่วัมที่ดสอบควัามชำานัาญ	 จะนัำาไปสู่การวิัเคราะห์ 
		 หาสาเหตุั้ข้องควัามผิ่ดพื่ล้าดท่ี่�เกิดขึ้�นัในัการวิัเคราะห์	 เพ่ื่�อปรับปรุงแก้ไข้วิัธ่การวิัเคราะห์ข้องห้องปฏิิบัติั้การตั้รวัจวััดรังส่ 
		 ในัสิ�งแวัดล้้อมให้ม่ประสิที่ธิภาพื่มากยิ�งขึ้�นั
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1.3 การใหบ้รก่ารสุอบเทยีบเครื�องมอืวัดัทางรงัสุี

    หอ้งปฏ่บตั่การวัดัรงัสุีมาตรฐานทตุ่ยภิูม ่
    (Secondary Standard Dosimetry Laboratory; SSDL)   
    ทำ�หน้�ที� :	ให้บริการสอบเท่ี่ยบเคร่�องสำารวัจรังส่แล้ะมาตั้รวััดรังส่แบบพื่กพื่าให้แก่หน่ัวัยงานั 
		 	 	 ข้องภาครัฐแล้ะเอกชนั	(ตั้ามประกาศที่างเว็ับไซื่ต์ั้	www.oap.go.th)	โดยห้องปฏิิบัติั้การฯ	 
		 	 	 ม่ภารกิจหลั้กค่อ	 รักษามาตั้รฐานัการวััดปริมาณูรังส่ระดับประเที่ศ	 แล้ะถ่ายที่อด 
		 	 	 ค่ามาตั้รฐานัควัามถูกต้ั้องข้องการวััดไปสู่ผู้่ใช้งานั	 โดยม่การส่งหัวัวััดรังส่มาตั้รฐานั 
		 	 	 ไปสอบเท่ี่ยบยังห้องปฏิิบัติั้การวััดรังส่มาตั้รฐานัระดับปฐมภูมิท่ี่�ต่ั้างประเที่ศทุี่ก	ๆ	3	ปี

    หอ้งปฏ่บตั่การมาตรฐานด้านการวัดัปรม่าณรงัสุีระดับสุูง 
    (High-Dose Radiation Dosimetry Calibration Laboratory; HDCL)
    ทำ�หน้�ที� :	 ให้บริการสอบเท่ี่ยบอุปกรณ์ูวััดปริมาณูรังส่ระดับสูงในัอุตั้สาหกรรม	 เช่นั	 
		 	 	 การฉุายรังส่เพ่ื่�อการฆ่่าเช่�ออุปกรณ์ูที่างการแพื่ที่ย์	 การฉุายรังส่อาหารเพ่ื่�อย่ดอายุ 
		 	 	 การเก็บรักษา	 ม่ภารกิจหลั้กในัการให้บริการสอบเท่ี่ยบมาตั้รฐานัอุปกรณ์ูวััดปริมาณู 
		 	 	 รังส่ระดับสูงประเภที่ต่ั้าง	ๆ	อาทิี่	Fricke	Alanine	แล้ะ	Red	Perspex	เพ่ื่�อใช้ควับคุม 
		 	 	 คุณูภาพื่จากกระบวันัการฉุายรังส่	

    หอ้งปฏ่บตั่การมาตรฐานด้านกมัมนัตภิาพิ่รงัสุีและวัสัุดุอา้งอง่ 
    (National Standard on Radioactivity Laboratory; NSRL)
    ทำ�หน้�ที� :	 ให้บริการสอบเท่ี่ยบเคร่�องตั้รวัจวััดควัามเปรอะเป้�อนัที่างรังส่	 แล้ะรับรอง 
		 	 	 สารเภสัชรังส่ท่ี่�ใช้กับผู้่ป่วัยด้วัยเคร่�องวััดโดสคาลิ้เบเตั้อร์ที่างการแพื่ที่ย์	โดยม่ภารกิจหลั้ก 
		 	 	 เป็นัห้องปฏิิบัติั้การฯ	 ท่ี่�เป็นัมาตั้รฐานัข้องประเที่ศด้านัการวััดกัมมันัตั้ภาพื่รังส่ซึื่�งเป็นั 
		 	 	 โครงสร้างพ่ื่�นัฐานัด้านัการใช้สารกัมมันัตั้ภาพื่รังส่แล้ะสารเภสัชรังส่ต่ั้าง	ๆ	เพ่ื่�อใช้กำาหนัด 
		 	 	 เป็นัสารอ้างอิงมาตั้รฐานัสำาหรับใช้สอบเท่ี่ยบแล้ะรับรองเคร่�องวััดกัมมันัตั้ภาพื่รังส่ 
		 	 	 ในักิจกรรมต่ั้าง	ๆ

    หอ้งปฏ่บตั่การวัดัปรม่าณรงัสุีประจำาตัวับคุคล 
    (Personal Dosimetry Laboratory)
    ทำ�หน้�ที� :	 สนัับสนุันัการวััดปริมาณูรังส่ประจำาตัั้วับุคคล้แล้ะการถ่ายที่อดค่ามาตั้รฐานั 
		 	 	 การวััดจากห้องปฏิิบัติั้การวััดรังส่มาตั้รฐานัไปสู่ผู้่ใช้งานั	ห้องปฏิิบัติั้การฯ	น่ั�ม่อุปกรณ์ูหลั้ก 
		 	 	 อยู่	 2	 ระบบ	 ค่อ	 1)	 ระบบการวััดปริมาณูรังส่ประจำาตัั้วับุคคล้ด้วัยแผ่่นัวััดปริมาณูรังส่ 
		 	 	 โอเอสแอล้ประจำาตัั้วับุคคล้	2)	ระบบการวััดปริมาณูรังส่นิัวัตั้รอนัด้วัยเที่คนิัคการเกิดรอย 
		 	 	 บนัแผ่่นัโพื่ลิ้เมอร์ชนิัด	 CR-39	 ซึื่�งปัจจุบันัม่การใช้นิัวัตั้รอนั	 ทัี่�งภาคอุตั้สาหกรรม	 แล้ะ 
		 	 	 การแพื่ที่ย์กันัอย่างแพื่ร่หล้าย

    หอ้งปฏ่บตั่การวัดัรงัสุีมาตรฐานปฐมภิูม ่
    (Primary Standard Dosimetry Laboratory; PSDL)
    ทำ�หน้�ที� :	 ถ่ายที่อดมาตั้รฐานัการวััดปริมาณูรังส่ระดับปฐมภูมิ	 ซึื่�งเป็นัห้องปฏิิบัติั้การ 
		 	 	 วััดรังส่ท่ี่�ม่ควัามถูกต้ั้องแม่นัยำาสูงสุด	 โดยม่ระบบการวััดปริมาณูรังส่ในัระดับปฐมภูมิ 
		 	 	 ท่ี่�ใช้หัวัวััดรังส่	Graphite	Cavity	Chamber	2	ข้นัาด	สำาหรับวััดปริมาณูรังส่	Air	Kerma	 
		 	 	 จากรังส่แกมมา	 แล้ะหัวัวััดรังส่	 Free	 Air	 Chamber	 2	 ข้นัาด	 สำาหรับวััดปริมาณูรังส่	 
		 	 	 Air	Kerma	จากรังส่เอกซ์ื่พื่ลั้งงานัตั้ำ�าแล้ะพื่ลั้งงานัปานักล้าง

หมวดที� 2         สุรุปผลการดำาเนน่งานที�สุำาคญัตามพัิ่นธกจ่
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ผลการดำาเนน่งาน

	 จำานัวันัเคร่�องวััดรังส่ท่ี่�ผู้่ข้อรับบริการส่งสอบเท่ี่ยบกับห้องปฏิิบัติั้การ	SSDL,	HDCL	แล้ะ	NSRL	ปีงบประมาณู	พื่.ศ.	2564	ได้แก่	survey 
meter	จำานัวันั	236	 เคร่�อง	pocket	dosimeter	จำานัวันั	148	 เคร่�อง	dosimeter	จำานัวันั	139	 เคร่�อง	แล้ะ	CM	จำานัวันั	34	 เคร่�อง
เม่�อเปร่ยบเท่ี่ยบจำานัวันัเคร่�องวััดรังส่ท่ี่�ผู้่ข้อรับบริการส่งสอบเท่ี่ยบกับห้องปฏิิบัติั้การ	 SSDL,	 HDCL	 แล้ะ	 NSRL	 ข้องปีงบประมาณู	 
พื่.ศ.	 2561-2564	 พื่บวั่า	 ภาพื่รวัมข้องผู้่ข้อรับบริการส่งเคร่�องม่อมาสอบเท่ี่ยบกับห้องปฏิิบัติั้การนั้อยล้งเนั่�องจากหล้ายปัจจัย	 อาที่ิ	 
การเปล่้�ยนัแปล้งการให้บริการข้องห้องปฏิิบัติั้การ	ประกาศเม่�อวัันัท่ี่�	1	ตุั้ล้าคม	พื่.ศ.	2560	ในัปีงบประมาณู	พื่.ศ.	2561	เน่ั�องจากห้องปฏิิบัติั้การ 
ม่แผ่นัพื่ัฒนัา	 แล้ะยกระดับมาตั้รฐานัการวััดปริมาณูรังส่ให้เป็นัระดับปฐมภูมิเพ่ื่�อเพิื่�มข่้ดควัามสามารถแล้ะศักยภาพื่ด้านัมาตั้รวิัที่ยารังส่ 
ข้องประเที่ศ	เพ่ื่�อให้สอดคล้้องกับแผ่นัปฏิิบัติั้การเบ่�องต้ั้นัห้องปฏิิบัติั้การฯ	จึงเปล่้�ยนัแปล้งการใหบ้ริการสอบเท่ี่ยบดังน่ั�	โดยให้บริการเฉุพื่าะ
หน่ัวัยงานัราชการแล้ะหนัว่ัยงานักำากับข้องรัฐตั้ามท่ี่�หน่ัวัยงานัร้องข้อเป็นักรณู่ไป	แล้ะให้บริการสอบเท่ี่ยบเฉุพื่าะข้อบข่้ายท่ี่�สถาบันัเที่คโนัโล้ย่
นิัวัเคล่้ยร์แห่งชาตั้ิ	 (องค์การมหาชนั)	 แล้ะกรมวัิที่ยาศาสตั้ร์การแพื่ที่ย์ไม่สามารถให้บริการได้	 อ่กทัี่�งเน่ั�องจากประกอบกับสถานัการณู์ 
COVID-19	ในัปีงบประมาณู	พื่.ศ.	2563	จนัถึงปัจจุบันัที่ำาให้ผู้่ข้อรับบริการน้ัอยล้ง

	 ปส.	 ในัฐานัะหนั่วัยงานักำากับดูแล้ที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ข้องประเที่ศ	 ได้กำาหนัดนัโยบายในัการข้ับเคล่้�อนัองค์กร	 โดยมุ่งเน้ันักำากับ 
ดูแล้ควัามปล้อดภัยที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	เพ่ื่�อป้องกันั	ยบัยั�ง	แล้ะตั้อบโต้ั้การก่อการร้าย	รวัมทัี่�งการก่อวิันัาศกรรม	ตั้ามหลั้กมาตั้รฐานัสากล้	
(3S)	ได้แก่	ควัามปล้อดภัย	(Safety)	ควัามมั�นัคงปล้อดภัย	(Security)	แล้ะการพิื่ทัี่กษ์ควัามปล้อดภัย	(Safeguards)	ซึื่�งม่เป้าหมายท่ี่�สำาคัญ 
ดังน่ั�	
 1. ด้�นคว�มปีลอดภััย (Safety) ม่การสร้างมาตั้รฐานัการเตั้ร่ยมควัามพื่ร้อมระงับเหตุั้ฉุุกเฉิุนัที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ข้องภูมิภาค 
	 			 การใช้เที่คโนัโล้ย่ดิจิทัี่ล้ในัการกำากับดูแล้	การกำากับดูแล้เที่คโนัโล้ยใ่หม่	แล้ะการสร้างวััฒนัธรรมควัามปล้อดภัย
 2. ด้�นคว�มมั�นคงปีลอดภััย (Security) ม่ควัามพื่ร้อมในัการเป็นัศูนัย์ควัามร่วัมม่อด้านันิัติั้วิัที่ยาศาสตั้ร์นิัวัเคล่้ยร์	 ม่ระบบ 
	 	 	 ควัามเช่�อมโยงระหว่ัางหน่ัวัยงานัรัฐ	แล้ะระบบสนัับสนุันัการตัั้ดสินัใจในัสถานัการณ์ูควัามมั�นัคงปล้อดภัยที่างนิัวัเคล่้ยร์	รวัมทัี่�ง 
	 	 	 การสร้างวััฒนัธรรมควัามมั�นัคงปล้อดภัย
 3. ด้�นกำ�รพทัิกำษ์์คว�มปีลอดภััย (Safeguards)	ได้รับการยอมรับจากที่บวังการพื่ลั้งงานัปรมาณููระหว่ัางประเที่ศ	(International	 
	 	 	 Atomic	 Energy	 Agency;	 IAEA)	 ด้านัการพิื่ทัี่กษ์ควัามปล้อดภัยที่างนิัวัเคล่้ยร์	 เพิื่�มศักยภาพื่ภารกิจงานัด้านัการพิื่ทัี่กษ์ 
	 	 	 ควัามปล้อดภัยที่างนิัวัเคล่้ยร์	แล้ะเป็นัผู้่ประสานังานัร่วัมกับหน่ัวัยงานัท่ี่�เก่�ยวัข้้อง	
 
	 นัอกจากน่ั�	 ปส.	 ได้ดำาเนิันัการด้านัควัามมั�นัคงปล้อดภัยที่างนิัวัเคล่้ยร์เพ่ื่�อให้ประชาชนัม่ควัามปล้อดภัยต่ั้อภัยคุกคามท่ี่�อาจเกิดขึ้�นั	
ตั้ามกรอบการดำาเนิันัหลั้ก	ค่อ

 1. การป้องกนั (Prevention)
	 	 	 	 การป้องกันัเพ่ื่�อล้ดการเกิดเหตุั้ฉุุกเฉิุนัที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	 เป็นัแนัวัคิดแล้ะวิัธ่ปฏิิบัติั้ในัการล้ดโอกาสท่ี่�จะได้รับผ่ล้กระที่บ 
	 	 	 ที่างรังส่ท่ี่�เป็นัอันัตั้รายต่ั้อทัี่�งผู้่ปฏิิบัติั้งานั	 ประชาชนั	 แล้ะสิ�งแวัดล้้อม	 จากเหตุั้ฉุุกเฉิุนัที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ท่ี่�อาจเกิดขึ้�นั	 
	 	 	 โดยการวิัเคราะหปั์จจัยต่ั้าง	ๆ 	ท่ี่�เป็นัสาเหตุั้ให้เกิดเหตุั้ฉุุกเฉิุนัที่างนัวิัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	เพ่ื่�อกำาหนัดนัโยบาย	มาตั้รการ	หร่อกิจกรรม 
	 	 	 ต่ั้าง	ๆ 	ให้สามารถล้ดควัามเป็นัไปได้ในัการเกิดเหตุั้ฉุุกเฉิุนัที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ท่ี่�อาจเกิดขึ้�นัในัอนัาคตั้	รวัมทัี่�งเป็นักรอบสำาหรับ 
	 	 	 การเตั้ร่ยมควัามพื่ร้อมในัการระงับแล้ะบรรเที่าผ่ล้กระที่บที่างรังส่หากเกิดเหตุั้ฉุุกเฉิุนัที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ด้วัย

  2. ด้านควัามมั�นคงปลอดภิัยทางนว่ัเคลยีรแ์ละรงัสุี
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 2. การตรวัจจบั (Detection) 
	 	 	 	 ค่อ	การยบัยั�ง	การตั้รวัจจบั	แล้ะหา้มนัำาวัสัดุนัวิัเคล้ย่รแ์ล้ะวัสัดุกมัมนััตั้รงัสท่ี่่�อยูน่ัอกเหนัอ่การกำากบัดแูล้ไปใชใ้นัการกอ่การรา้ย	 
	 	 	 ซื่ึ�งการดำาเนัินัการประกอบด้วัย	การตั้รวัจจับโดยเคร่�องม่อ	การประเมินัเบ่�องตั้้นัเม่�อม่สัญญาณูแจ้งเหตัุ้จากเคร่�องม่อ	แล้ะ/หร่อ
		 	 	 ข้้อมูล้การแจ้งเตั้่อนั	แล้ะควัามยั�งย่นัข้องมาตั้รการการตั้รวัจจับ

 3. การตอบสุนอง (Response) 
	 	 	 	 ค่อ	การตั้อบโตั้เ้พ่ื่�อการปอ้งกันัช่วิัตั้แล้ะที่รพัื่ยสิ์นัต่ั้อเหตั้กุารณูท่์ี่�เก่�ยวัข้้องกบัการใชวั้ัสดุนิัวัเคล่้ยร์แล้ะวััสดกัุมมันัตั้รงัส่ในัการ 
	 	 	 ก่อการร้าย	ประกอบด้วัยการประเมินัเม่�อม่สัญญาณูแจ้งเหตุั้จากเคร่�องม่อ	การประเมินัเม่�อม่ข้้อมูล้การแจ้งเต่ั้อนั	การแจ้งเหตุั้ 
	 	 	 เม่�อเกิดเหตุั้ควัามมั�นัคงปล้อดภัยที่างนิัวัเคล่้ยร์	 งานัด้านันิัติั้วิัที่ยาศาสตั้ร์นิัวัเคล่้ยร์	 แผ่นัตั้อบโตั้้ระดับชาติั้	 แล้ะการเตั้ร่ยม 
	 	 	 ควัามพื่ร้อม

  3. ด้านการตรวัจวัดัปรม่าณรงัสุีในสุ่�งแวัดลอ้ม

รายงานผลการตรวัจวัดักมัมนัตภิาพิ่รงัสุีของสุถานเีฝ้าระวังัภิัยทางรงัสุีในอากาศ 
	 สถาน่ัเฝ้้าระวัังภัยที่างรงัส่ในัอากาศไดด้ำาเนิันัการตั้ดิตัั้�งทัี่�วัประเที่ศไที่ย	เพ่ื่�อเฝ้้าระวัังตั้ดิตั้ามตั้รวัจวััดปรมิาณูรังส่แกมมาในัสิ�งแวัดล้้อม
แบบต่ั้อเน่ั�อง	ซึื่�งปริมาณูรังส่แกมมาเหล่้าน่ั�อาจเกิดจากนิัวัไคล้ด์กัมมันัตั้รังส่ท่ี่�มาจากการดำาเนิันักิจกรรมข้องสถานัประกอบการที่างนัวิัเคล่้ยร์
แล้ะรังส่	 ทัี่�งภายในัแล้ะภายนัอกประเที่ศ	 สำาหรับข้้อมูล้ท่ี่�ได้จากสถาน่ัเฝ้้าระวัังภัยที่างรังส่ในัอากาศน่ั�	 นัำาไปใช้ในัการเต่ั้อนัภัยระดับ 
รังส่แกมมาในัสิ�งแวัดล้้อมข้องประเที่ศไที่ย

	 ปัจจุบันัสถาน่ัเฝ้้าระวัังภัยที่างรังส่ในัอากาศท่ี่�ติั้ดตัั้�งอยู่ในัพ่ื่�นัท่ี่�ภูมิภาคต่ั้าง	 ๆ	 บริเวัณูโดยรอบข้องประเที่ศไที่ยม่จำานัวันั	 18	 สถาน่ั	 
ซึื่�งข้ณูะน่ั�ม่สถาน่ัเฝ้้าระวัังภัยที่างรังส่ในัอากาศท่ี่�อยูร่ะหว่ัางการซ่ื่อมบำารุงปรับปรุงระบบ	จำานัวันั	2	สถาน่ั	 ค่อ	สถาน่ัเฝ้้าระวัังภัยที่างรังส่ 
ในัอากาศ	 จังหวััดเช่ยงราย	 แล้ะสถาน่ัเฝ้้าระวัังภัยที่างรังส่ในัอากาศ	 จังหวััดภูเก็ตั้	 สำาหรับผ่ล้การตั้รวัจวััดปริมาณูรังส่แกมมาในัอากาศ 
ระหว่ัางเด่อนัตุั้ล้าคม	พื่.ศ.	2563	–	เด่อนักันัยายนั	พื่.ศ.	2564	ข้องแต่ั้ล้ะสถาน่ัไม่พื่บค่าผิ่ดปกติั้	รายล้ะเอ่ยดแสดงในัต�ร�งที� 1	(ค่าปกติั้
ข้องสถาน่ัเฝ้้าระวัังภัยที่างรังส่ในัอากาศ	 ม่ค่าประมาณูสิบเท่ี่าข้องค่าพ่ื่�นัหลั้งในัธรรมชาติั้ท่ี่�ระยะควัามสูง	 1	 เมตั้รจากพ่ื่�นัดินั	 ซึื่�งวััดค่าได้
ประมาณู	0.2	µSv/h)	

	 จากผ่ล้การดำาเนิันังานัท่ี่�ผ่่านัมา	 ปัญหาแล้ะอุปสรรคท่ี่�พื่บส่วันัใหญ่เกิดจากระบบหัวัวััดรังส่แกมมาข้องสถาน่ัเฝ้้าระวัังภัยที่างรังส่ 
ในัอากาศขั้ดข้้อง	 แล้ะระบบอินัเตั้อร์เน็ัตั้ข้องบางสถาน่ัฯ	 เกิดปัญหาสัญญาณูขั้ดข้้องบ่อยครั�ง	 แล้ะเป็นัเวัล้านัานั	 เน่ั�องจากสถานัการณ์ู 
ข้อง	 COVID-19	 ที่ำาให้การตั้ิดต่ั้อส่�อสารแล้ะการเดินัที่างไปซื่่อมบำารุงสถาน่ัเฝ้้าระวัังภัยที่างรังส่ในัอากาศไม่เป็นัไปตั้ามแผ่นัการที่ำางานั 
ท่ี่�ได้กำาหนัดไว้ั

หมวดที� 2         สุรุปผลการดำาเนน่งานที�สุำาคญัตามพัิ่นธกจ่



ภิูมภ่ิาค สุถานเีฝ้าระวังัภิัยทางรงัสุี
ในอากาศ

ระดับปรม่าณ
รงัสุีแกมมาเฉลี�ยทัง้ปี

(µSv/h)

ระดับปรม่าณรงัสุี
แกมมาที�เปลี�ยนแปลง*

(µSv/h)

สุถานะ
การดำาเนน่งาน

ลา่สุุด

ภาคเหนอื

ภาคตะวนัออก
เฉียงเหนอื

ภาคตะวนัตก

ภาคตะวนัออก

ภาคใต้

ภาคกลาง

จงัหวดัเชยีงใหม่
จงัหวดัพะเยา
จงัหวดัตาก

จงัหวดัขอนแกน่
จงัหวดัหนองคาย
จงัหวดัสกลนคร
จงัหวดัอุบลราชธานี
จงัหวดับรุรีมัย์

อ.สังขละบรุ	ีจ.กาญจนบรุี
จงัหวดักาญจนบรุี

จงัหวดัระยอง
จงัหวดัตราด

จงัหวดัสงขลา
จงัหวดัระนอง

จงัหวดักรุงเทพมหานคร
จงัหวดัเพชรบรุี

0.04±0.01
0.20±0.05
0.06±0.01

0.02±0.01
0.19±0.05
0.04±0.01
0.03±0.01
0.03±0.01

0.09±0.01
0.05±0.01

0.09±0.01
0.03±0.01

0.05±0.01
0.27±0.05

0.05±0.01
0.06±0.01

+0.0046
+0.0009
+0.0080

-0.0013
-0.0025
+0.0139
-0.0065
-0.0006

+0.0034
+0.0032

+0.0010
-0.0020

+0.0006
+0.0018

+0.0076
-0.0085

ปกติ
ปกติ
ปกติ

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

ปกติ
ปกติ

ปกติ
ปกติ

ปกติ
ปกติ

ปกติ
ปกติ

*คา่ระดบัปรมิาณรงัสีแกมมาทีเ่ปลีย่นแปลง	=	คา่เฉลีย่ระดบัปรมิาณรงัสีแกมมาทัง้ปี	-	คา่เฉลีย่ระดบัปรมิาณรงัสีแกมมาเดอืนตุลาคม

41สำำ�นักัง�นัปรม�ณูเูพ่ื่�อสำนััติ ิ    |

ตารางที� 1 คา่ปรม่าณรงัสุีแกมมาเฉลี�ยทัง้ปีของแต่ละสุถานเีฝ้าระวังัภิัยทางรงัสุีในอากาศ 
และสุถานะการดำาเนน่งานของแต่ละสุถานฯี ณ เดือนกนัยายน พิ่.ศ. 2564
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รายงานการศึกษาสุภิาวัะแวัดลอ้มทางรงัสุีในระบบนเ่วัศทางทะเลของประเทศไทย 
	 ในัปีงบประมาณู	 พื่.ศ.	 2564	 ปส.	 ร่วัมม่อกับกรมประมง	 แล้ะกรมที่รัพื่ยากรที่างที่ะเล้แล้ะชายฝั้�งที่ำาการเก็บตัั้วัอย่างนัำ�าที่ะเล้ 
แล้ะสิ�งม่ช่วิัตั้ที่างที่ะเล้จากสถาน่ัเก็บตัั้วัอยา่ง	จำานัวันั	53	สถาน่ั	ในัอ่าวัไที่ยแล้ะที่ะเล้อันัดามันั	รวัมทัี่�งสิ�นั	จำานัวันั	153	ตัั้วัอยา่ง	แบ่งออกเป็นั
 	 บริเวัณูชายฝั้�งที่ะเล้	(ควัามร่วัมม่อระหว่ัาง	ปส.	แล้ะกรมที่รัพื่ยากรที่างที่ะเล้แล้ะชายฝั้�ง)	จำานัวันั	42	ตัั้วัอย่าง	จาก	42	สถาน่ั
 	 บริเวัณูห่างจากชายฝั้�งที่ะเล้	(ควัามร่วัมม่อระหว่ัาง	ปส.	แล้ะกรมประมง)	จำานัวันั	111	ตัั้วัอย่าง	จาก	11	สถาน่ั

แผนทีแ่สดงจุดเกบ็ตัวอย่างจากความรว่มมอืระหวา่ง	ปส.	
และกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง	(ตัวอย่างน้ำาทะเล)

แผนทีแ่สดงจุดเกบ็ตัวอย่างจากความรว่มมอืระหวา่ง	ปส.	
และกรมประมง		(ตัวอย่างน้ำาทะเลและอาหารทะเล)

1. น้ำาทะเล
	 เก็บตัั้วัอย่างนัำ�าที่ะเล้ท่ี่�บริเวัณูชายฝั้�งที่ะเล้	แล้ะห่างจากชายฝั้�ง 
	 ที่ะเล้	 ทัี่�งจากบริเวัณูอ่าวัไที่ยแล้ะที่ะเล้อันัดามันั	 ท่ี่�ควัามลึ้ก	 
	 1	 เมตั้รจากผิ่วันัำ�า	 เพ่ื่�อนัำามาตั้รวัจวััดกัมมันัตั้ภาพื่รังส่	 
	 Cs-137	 ด้วัยเที่คนัิคการตั้กตั้ะกอนัด้วัย	 Ammonium 
		 Phosphomolybdate	 (AMP)	 แล้ะตั้รวัจวััดด้วัยระบบ 
	 วิัเคราะห์แกมมาสเปคโตั้รเมที่ร่	

การเกบ็ เตรยีม และวัเ่คราะหต์ัวัอย่าง

หมวดที� 2         สุรุปผลการดำาเนน่งานที�สุำาคญัตามพัิ่นธกจ่
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2.  ตัวัอย่างสุ่�งมชีวีัต่ทางทะเล
	 เก็บตัั้วัอย่างสิ�งม่ช่วิัตั้ที่างที่ะเล้	 ได้แก่	 ปล้าที่รายแดง	 แล้ะปล้าปากคม	 (ตัั้วัแที่นัข้องปล้าหน้ัาดินั)	 หมึกกล้้วัย	 (ตัั้วัแที่นัข้องสัตั้ว์ั 
	 ไม่ม่กระดกูสันัหล้งั)	แล้ะหอย	ได้แก่	หอยแมล้งภู่	หอยแครง	แล้ะหอยนัางรม	นัำามาที่ำาใหแ้ห้งด้วัยเคร่�องที่ำาแห้งแบบเยอ่กแข้ง็	(Freeze	 
	 Dryer)	 แล้ะบดให้ล้ะเอ่ยดแล้้วันัำาตัั้วัอย่างดังกล่้าวั	 ปริมาณู	 100	 กรัม	 ไปวิัเคราะห์กัมมันัตั้ภาพื่รังส่	 Cs-137	 ด้วัยระบบวิัเคราะห์ 
	 แกมมาสเปคโตั้รเมที่ร่	

Tegillarca	granosa
(Linnaeus,	1758)

Uroteuthis	duvaucelii	
(D’Orbigny,	1835)

Saurida	elongate	
(Temminck	&	Schlegel,	1846)

Nemipterus	hexodon
(Quoy	&	Gaimard,	1824)

การเตรยีมตัวอย่างส่ิงมชีวีติทางทะเลดว้ยเครือ่งทำาแหง้
แบบเยือกแขง็	(Freeze	Dryer)

ผลการตรวัจวัดั

แผนทีแ่สดงปรมิาณกมัมนัตภาพรงัสี	Cs-137	
ในบรเิวณอา่วไทยและทะเลอนัดามนั

1.  กมัมนัตภิาพิ่รงัสุี Cs-137 ในตัวัอย่างน้ำา
	 กัมมันัตั้ภาพื่รังส่	Cs-137	ในัตัั้วัอย่างนัำ�าที่ะเล้บริเวัณู
อ่าวัไที่ย	 แล้ะที่ะเล้อันัดามันั	 ม่ค่าสูงสุดท่ี่�	 2.78	mBq/L	
แล้ะตั้ำ�าสุดท่ี่�	 0.49	mBq/L	 (MDA)	 โดยม่ค่าเฉุล้่�ยเท่ี่ากับ	
1.14	±	 0.49	mBq/L	 ทัี่�งน่ั�ผ่ล้การตั้รวัจวััดแสดงให้เห็นัว่ัา
กัมมันัตั้ภาพื่รังส่	Cs-137	ในันัำ�าที่ะเล้ข้องประเที่ศไที่ยอยูใ่นั
ระดับปกติั้



44 |     รายงานประจำำาปี 2564

กราฟแสดงกมัมนัตภาพรงัสี	Cs-137	
ใน	หอยแมลงภู่	หอยแครง	
และหอยนางรม

	 กัมมันัตั้ภาพื่รังส่	Cs-137	ในัปล้าที่รายแดง	ปล้าปากคม	แล้ะหมึกกล้้วัย	ม่ค่าเฉุล่้�ยเท่ี่ากับ	0.1338	±	0.050,	0.1676	±	0.1028	
แล้ะ	0.1136	±	0.0555	Bq/Kg	ตั้ามล้ำาดับ	 ซึื่�งผ่ล้การตั้รวัจวััดแสดงให้เห็นัว่ัากัมมันัตั้ภาพื่รังส่	Cs-137	 ในัสิ�งม่ช่วิัตั้ที่างที่ะเล้จาก 
ระบบนิัเวัศที่างที่ะเล้ข้องประเที่ศไที่ยอยูใ่นัระดับปกติั้

กราฟแสดงกมัมนัตภาพรงัสี	Cs-137	
ใน	ปลาทรายแดง	ปลาปากคม	และหมกึกลว้ย

หมวดที� 2         สุรุปผลการดำาเนน่งานที�สุำาคญัตามพัิ่นธกจ่

2.   กมัมนัตภิาพิ่รงัสุี Cs-137 ในตัวัอย่างสุ่�งมชีวีัต่ทางทะเล
	 	 กัมมันัตั้ภาพื่รังส่	Cs-137	ในั	หอยแมล้งภู่	หอยแครง	แล้ะหอยนัางรม	ม่ค่าเฉุล่้�ยเท่ี่ากับ	0.133	±	0.050,		0.150	±	0.027	แล้ะ	 
	 0.067	±	0.014	Bq/kg	(wet	weight)	ตั้ามล้ำาดับ
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   การดำาเนน่งานระหวัา่งประเทศ

	 ปส.	ในัฐานัะประธานัภายใต้ั้	Regional	Cooperative	Agreement	(RCA),	IAEA	แล้ะ	RCA	Regional	Office	เข้้าร่วัมการประชุม 
50th	RCA	General	Conference	Meeting	(GCM)	จัดขึ้�นัระหว่ัางวัันัท่ี่�	16	-	17	กันัยายนั	พื่.ศ.	2564	ผ่่านัส่�ออิเล็้กที่รอนิักส์ออนัไล้น์ั 
ซึื่�งม่ประเที่ศสมาชิก	RCA	รวัมทัี่�งประเที่ศไที่ย	ม่การรายงานัผ่ล้การดำาเนิันังานัข้อง	RCA	ในัรอบปี	พื่.ศ.	2564	แล้ะหาร่อในัประเด็นัต่ั้าง	ๆ	 
ท่ี่�สำาคัญต่ั้อการดำาเนิันัโครงการควัามร่วัมม่อเชิงวิัชาการระดับภูมิภาค	ภายใต้ั้กรอบควัามตั้กล้ง	RCA	เพ่ื่�อการวิัจัย	พัื่ฒนัา	แล้ะการฝึ้กอบรม
ที่่�เก่�ยวัข้้องด้านัเที่คโนัโล้ย่นัิวัเคล้่ยร์	สำาหรับภูมิภาคเอเช่ยแล้ะแปซื่ิฟื้ิก	

   การดำาเนน่งานตามพัิ่นธกรณี

  การดำาเนน่งานตามสุนธสัุ่ญญาวัา่ดว้ัยการหา้มทดลองนว่ัเคลยีรโ์ดยสุมบรูณ ์(CTBT)

เสุรม่สุรา้งเครอืขา่ย พัิ่นธกรณ ีและควัามตกลง
ระหวัา่งประเทศด้านพิ่ลงังานนว่ัเคลยีรแ์ละรงัสุี

พัิ่นธกจ่ที� 4 

	 ปัจจุบันัสนัธิสัญญาว่ัาด้วัยการห้ามที่ดล้องนิัวัเคล่้ยร์โดยสมบูรณ์ู	ม่	170	รัฐให้สัตั้ยาบันัแล้้วั	 
ในัส่วันัข้องประเที่ศไที่ยได้ให้สัตั้ยาบันัสนัธิสัญญาฯ	 เม่�อวัันัท่ี่�	 25	 กันัยายนั	 พื่.ศ.	 2561	 ในัช่วัง 
การประชุมสมัชชาสหประชาชาติั้	สมัยสามัญ	ครั�งท่ี่�	74	ณู	สำานัักงานัใหญ่สหประชาชาติั้	นัครนิัวัยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา	อย่างไรก็ตั้าม	สนัธิสัญญาฯ	ยังไม่ม่ผ่ล้ใช้บังคับ	เน่ั�องจากข้้อ	14	ข้องสนัธิสัญญาฯ
ระบุว่ัาสนัธิสัญญาฯ	จะม่ผ่ล้ใช้บังคับเม่�อรัฐท่ี่�ม่ศักยภาพื่ที่างนิัวัเคล่้ยร์	 44	 รัฐ	ตั้ามท่ี่�กำาหนัดไว้ัในั
ภาคผ่นัวัก	2	 ให้สัตั้ยาบันัแล้้วัทัี่�งหมด	 ไม่รวัมประเที่ศไที่ย	 (ปัจจุบันัม่	 8	 รัฐท่ี่�ยังไม่ได้ล้งนัามหร่อ
ให้สัตั้ยาบันั)	

  การดำาเนน่การตามพัิ่นธกรณภีิายใต้สุนธสุ่ัญญา CTBT มดีังนี้
	 1.		 ประสานังานัด้านัข้้อมูล้ข้องสถาน่ัเฝ้้าตั้รวัจนิัวัไคล้ด์กัมมันัตั้รังส่อาร์เอ็นั	 65	 (Radionuclide	Monitoring	 Station;	 RN65)	 
	 	 ณู	มหาวิัที่ยาลั้ยเกษตั้รศาสตั้ร์	วิัที่ยาเข้ตั้กำาแพื่งแสนั	จังหวััดนัครปฐม

  หน้�ที�รับผิดช้อบ:	 เก็บเตั้ร่ยมแล้ะวััดนิัวัไคล้ด์กัมมันัตั้รังส่ในัตัั้วัอย่างอนุัภาคในัอากาศ	 พื่ร้อมทัี่�งส่งผ่ล้การวััดไปยังศูนัย์ข้้อมูล้ 
	 	 ระหว่ัางประเที่ศ	(International	Data	Center;	IDC)	ณู	สำานัักงานัใหญ่ข้อง	CTBTO	ณู	กรุงเว่ัยนันัา	ประเที่ศออสเตั้ร่ย	เป็นัประจำา 
	 	 ทุี่กวัันั	 เพ่ื่�อที่ำาการวิัเคราะห์ผ่ล้การวััดหลั้งจากการวิัเคราะห์ผ่ล้	แล้้วัส่งข้้อมูล้กลั้บมายังประเที่ศไที่ย	 เพ่ื่�อนัำาข้้อมูล้ท่ี่�ได้มาจัดที่ำา 
	 	 เป็นัฐานัข้้อมูล้ปริมาณูกัมมันัตั้ภาพื่รังส่ในัสิ�งแวัดล้้อมข้องประเที่ศไที่ย	 สำาหรับใช้เป็นัข้้อมูล้อ้างอิงหากเกิดการรั�วัไหล้หร่อ 
	 	 ปนัเป้�อนัที่างรังส่ในัสิ�งแวัดล้้อมขึ้�นัจากกิจกรรมที่างด้านันิัวัเคล่้ยร์ทัี่�งจากภายในัแล้ะภายนัอกประเที่ศ

	 	 ข้้อมูล้ท่ี่�ได้ยงันัำาไปใช้สนัับสนุันัแล้ะเพิื่�มศักยภาพื่ข้องเคร่อข่้ายเฝ้้าระวัังที่างรังส่ข้องประเที่ศให้ม่ประสิที่ธิภาพื่มากขึ้�นั	นัอกจากน่ั� 
	 	 ยังสามารถนัำาไปใช้ประโยชน์ัในัการตั้รวัจวััดกัมมันัตั้ภาพื่รังส่แล้ะการประเมินัผ่ล้กระที่บที่างรังส่ในัสิ�งแวัดล้้อมแล้ะต่ั้อสุข้ภาพื่ 
	 	 ประชาชนัไที่ย	การเตั้ร่ยมควัามพื่ร้อมในัการรองรับเหตุั้ฉุุกเฉิุนัที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	แล้ะงานัวิัจัยแล้ะพัื่ฒนัาท่ี่�เก่�ยวัข้้อง	ที่ำาให้ 
	 	 ประชาชนัเกดิควัามมั�นัใจไดว่้ัาประเที่ศไที่ยม่ควัามพื่ร้อมทัี่�งในัด้านัเคร่อข่้ายการดำาเนิันังานัในัระดับนัานัาชาติั้แล้ะในัด้านัเคร่�องม่อ 
	 	 ท่ี่�ทัี่นัสมัยแล้ะพื่ร้อมปฏิิบัติั้การรับม่อตั้ล้อด	24	ชั�วัโมง	หากม่เหตุั้ฉุุกเฉิุนัที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่เกิดขึ้�นัทัี่�วัโล้ก
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ผลการดำาเนน่งาน

ผลการดำาเนน่งาน

	 2.		 ประสานังานัด้านัข้้อมูล้ข้องสถาน่ัตั้รวัจวััดควัามสั�นัสะเท่ี่อนัข้องพิื่ภพื่พ่ื่เอส	41	(Primary	Seismic	Station;	PS41)	ณู	สถาน่ั 
	 	 วััดควัามสั�นัสะเท่ี่อนัจังหวััดเช่ยงใหม่ภายใต้ั้การดำาเนิันังานัข้องกรมอุที่กศาสตั้ร์	กองทัี่พื่เร่อ	โดย	ปส.	ได้ร่วัมกับกรมอุที่กศาสตั้ร์	 
	 	 กองทัี่พื่เร่อ	ผ่ลั้กดันัให้สถาน่ัเฝ้้าตั้รวัจควัามสั�นัสะเท่ี่อนัข้องพิื่ภพื่	ณู	จังหวััดเช่ยงใหม่	เป็นัสถาน่ัหนึั�งในัระบบเฝ้้าตั้รวัจระหว่ัาง 
	 	 ประเที่ศข้องสนัธิสัญญาว่ัาด้วัยการห้ามที่ดล้องนิัวัเคล่้ยร์โดยสมบูรณ์ู	 (The	 Comprehensive	 Nuclear-Test-Ban	 Treaty;	 
	 	 CTBT)	

  หน้�ที�รับผิดช้อบ :	 ในัการเฝ้้าตั้รวัจจับการที่ดล้องระเบิดนิัวัเคล่้ยร์	 ตั้ามสนัธิสัญญาว่ัาด้วัยการห้ามที่ดล้องนัิวัเคล่้ยร์ 
	 	 โดยสมบูรณ์ู	(CTBT)	แล้ะส่งผ่ล้การตั้รวัจวััดไปยัง	CTBTO	PrepCom	ณู	กรุงเว่ัยนันัา	ประเที่ศออสเตั้ร่ย	นัอกจากนัั�นัยงัม่ภารกิจ 
	 		 ในัการเฝ้้าตั้รวัจคล่้�นัควัามสั�นัสะเท่ี่อนัใต้ั้พิื่ภพื่	 เพ่ื่�อวิัเคราะห์หาตั้ำาบล้ท่ี่�ตัั้�ง	 เวัล้าเกิดแล้ะข้นัาดควัามรุนัแรงข้องแผ่่นัดินัไหวั	 
	 	 โดยได้ม่การจัดเก็บรวับรวัมข้้อมูล้เพ่ื่�อการศึกษาแล้ะสนัับสนุันัหน่ัวัยงานัท่ี่�เก่�ยวัข้้อง	รวัมถึงศูนัย์เต่ั้อนัภัยพิื่บัติั้แห่งชาติั้

การสุ่งขอ้มลูของสุถานี

การสุลายตัวัของนว่ัไคลด์กมัมนัตรงัสุีี
ครึ�งชวีัต่สุั้นมากกวัา่ 24 ชั�วัโมง

ระยะเวัลาการรายงานผล
ภิายใน 72 ชั�วัโมง

การวัดัโดยระบบวัดัแกมมา 
สุเปคโตรเมทรมีากกวัา่ 20 ชั�วัโมง

การทำางานของเครื�องเกบ็ตัวัอย่างอนภุิาค
ในอากาศ

ประสุ่ทธภ่ิาพิ่ของหวััวัดั FWHM
Be-7 นอ้ยกวัา่ 1.7 keV

	 1.	 ด้านัควัามพื่ร้อมข้องข้้อมูล้สถาน่ั	(Data	Availability)	100	%

	 2.	 ด้านัควัามพื่ร้อมข้องข้้อมูล้ตั้ามข้้อกำาหนัดเวัล้า	(Timely	Data	Availability)	100	%

	 3.	 ด้านัควัามสามารถในัการที่ำางานั	(Mission	Capability)	100	%

หมวดที� 2         สุรุปผลการดำาเนน่งานที�สุำาคญัตามพัิ่นธกจ่



47สำำ�นักัง�นัปรม�ณูเูพ่ื่�อสำนััติ ิ    |

	 3.		 ประสานังานัด้านัข้้อมูล้ข้องศูนัย์ข้้อมูล้แห่งชาติั้เอ็นั	171	(National	Data	Center;	NDC	N171)	ณู	ปส.
  หน้�ที�รับผิดช้อบ: ที่ำาหน้ัาท่ี่�รองรับการปฏิิบัติั้ตั้ามพัื่นัธกรณู่ในัสนัธิสัญญาว่ัาด้วัยการห้ามที่ดล้องนิัวัเคล่้ยร์โดยสมบูรณ์ู	(CTBT) 
		 	 รวัมถึงการใช้ประโยชน์ัจากข้้อมูล้ข้องระบบเฝ้้าตั้รวัจระหว่ัางประเที่ศ	(International	Monitoring	System;	IMS)	ท่ี่�จัดตัั้�งขึ้�นั 
	 	 ภายใต้ั้สนัธิสัญญาน่ั�

	 	 ศูนัย์ข้้อมูล้แห่งชาติั้เอ็นั	171	ม่การใช้ประโยชน์ัจากข้้อมูล้ข้องระบบเฝ้้าตั้รวัจระหว่ัางประเที่ศ	ดังน่ั�
	 	 1.	 เฝ้้าตั้รวัจการบังคับใช้ข้องสนัธิสัญญาในัการห้ามที่ดล้องอาวัุธนิัวัเคล่้ยร์	 เช่นั	 การที่ดล้องอาวัุธนิัวัเคล่้ยร์ข้องเกาหล่้เหน่ัอ 
	 	 2.		 เฝ้้าตั้รวัจการแพื่ร่กระจายข้องนิัวัไคล้ด์กัมมันัตั้รังส่ท่ี่�อาจส่งผ่ล้กระที่บต่ั้อประชาชนัแล้ะสิ�งแวัดล้้อมในัประเที่ศไที่ย
	 	 3.		 การเต่ั้อนัภัยจากแผ่่นัดินัไหวัแล้ะคล่้�นัสึนัามิ	โดยควัามร่วัมม่อกับกรมอุที่กศาสตั้ร์	แล้ะกรมอุตุั้นิัยมวิัที่ยา
	 	 4.		 เป็นัข้้อมูล้สำาหรับการวิัจัยแล้ะพัื่ฒนัาท่ี่�เก่�ยวัข้้องกับการกำากับดูแล้ควัามปล้อดภัยจากนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	 เช่นั	 การคำานัวัณู 
	 	 	 การได้รับรังส่จากนิัวัไคล้ด์กัมมันัตั้รังส่ท่ี่�ได้รับจากการหายใจ

	 	 	 	 	 	ภายใต้ั้สนัธิสัญญาว่ัาด้วัยการห้ามที่ดล้องนิัวัเคล่้ยร์โดยสมบูรณ์ู	 (CTBT)	ปส.	 ในัฐานัะ	 Station’s	operator	 ม่พัื่นัธกรณู่ 
	 	 ท่ี่�จะต้ั้องจัดที่ำาสัญญา	Testing	and	Evaluation	and	Post-Certification	Activities	 กับ	สำานัักเล้ข้าธิการที่างวิัชาการข้อง 
	 	 คณูะกรรมาธิการเตั้ร่ยมการสำาหรับองค์การสนัธิสัญญาว่ัาด้วัยการห้ามที่ดล้องนิัวัเคล่้ยร์โดยสมบูรณ์ู	(CTBTO/PTS)	เพ่ื่�อรองรับ 
	 	 การดำาเนิันังานัข้องสถาน่ัเฝ้้าตั้รวัจนิัวัไคล้ด์กัมมันัตั้รังส่	 (RN65)	 แล้ะสถาน่ัเฝ้้าตั้รวัจควัามสั�นัสะเท่ี่อนัข้องพิื่ภพื่	 (PS41)	 
	 	 ท่ี่�จัดตัั้�งขึ้�นัภายใต้ั้พัื่นัธกรณู่ข้อง	CTBT	ตั้ามมติั้คณูะรัฐมนัตั้ร่เม่�อวัันัท่ี่�	20	เมษายนั	พื่.ศ.	2553	โดยการดำาเนิันังานัข้องทัี่�งสอง 
	 	 สถาน่ัเป็นัไปตั้ามมาตั้รฐานัข้ององค์การสนัธิสัญญาว่ัาด้วัยการห้ามที่ดล้องนิัวัเคล่้ยร์โดยสมบูรณ์ู	 หร่อ	 Comprehensive 
		 	 Nuclear-Test-Ban	 Treaty	 Organization	 (CTBTO)	 แล้ะม่การดำาเนิันังานัท่ี่�สอดคล้้องกับมาตั้รการเฝ้้าระวัังแล้ะป้องกันั 
	 	 การแพื่ร่ระบาดข้อง	COVID-19

เครอืขา่ยหนว่ัยงานกำากบัดูแลควัามปลอดภิัยจากพิ่ลงังานปรมาณใูนภิูมภ่ิาคอาเซยีน 
(ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic Energy; ASEANTOM) 

	 ปส.	 ได้ริเริ�มแนัวัคิดท่ี่�จะจัดตัั้�งเคร่อข่้ายข้องผู้่กำากับดูแล้ควัามปล้อดภัยจากพื่ล้ังงานัปรมาณููในัภูมิภาคอาเซ่ื่ยนัขึ้�นั	 เพ่ื่�อส่งเสริม 
การดำาเนิันังานัด้านัควัามปล้อดภัย	 ควัามมั�นัคงปล้อดภัย	 แล้ะการพิื่ทัี่กษ์ควัามปล้อดภัย	 (3S;	 Safety,	 Security,	 Safeguards)	 
ตัั้�งแตั้่ปี	 พื่.ศ.	 2554	 แล้ะเพ่ื่�อส่งเสริมการแล้กเปล่้�ยนัประสบการณู์แล้ะข้้อมูล้	 แล้ะดำาเนิันัการเชิงรุกเร่�อยมา	 จนักระทัี่�ง	 ASEANTOM	 
ได้รับรองสถานัะเป็นัองค์กรรายสาข้า	 (Sectoral	 Body)	 ข้องประชาคมการเม่องแล้ะควัามมั�นัคงอาเซ่ื่ยนั	 (ASEAN	 Political-Security	
Community;	APSC)	ภายใต้ั้	Annex	I	ข้องกฎบัตั้รอาเซ่ื่ยนั	(ASEAN	Charter)	แล้ะได้รับการยอมรับจากผู้่นัำาประเที่ศอาเซ่ื่ยนั	โดยได้รับ
การกล้่าวัในัถ้อยแถล้งข้องประธานัอาเซื่่ยนัข้องประชุมสุดยอดอาเซื่่ยนัในัปี	พื่.ศ.	2558	

ควัามสุัมพัิ่นธร์ะหวัา่ง ASEANTOM และทบวังการพิ่ลงังานปรมาณรูะหวัา่งประเทศ (IAEA)
	 เม่�อวัันัท่ี่�	29	กันัยายนั	พื่.ศ.	2559	ในัช่วังการประชุมใหญ่สมัยสามัญประจำาปีข้องที่บวังการพื่ลั้งงานัปรมาณููระหว่ัางประเที่ศ	(IAEA	
General	Conference)	ณู	กรุงเว่ัยนันัา	ประเที่ศออสเตั้ร่ย	ประเที่ศสมาชิก	ASEANTOM	ได้ประชุมหาร่อกับ	IAEA	เก่�ยวักับแนัวัที่างข้ยาย
ควัามร่วัมม่อในัด้านัต่ั้าง	ๆ 	ซึื่�งรวัมถึงแนัวัที่างการสถาปนัาควัามสัมพัื่นัธ์ระหว่ัาง	ASEAN	กับ	IAEA	โดยจัดที่ำาในัลั้กษณูะข้้อตั้กล้ง	(Practical	
Arrangements)	เน่ั�องจากไม่ม่ข้้อผู่กมัดที่างกฎหมายแล้ะการเงินั	โดยม่	ASEANTOM	รับหน้ัาท่ี่�เป็นัผู้่เจรจาในัการจัดที่ำาข้้อตั้กล้งดังกล่้าวั	
หัวัข้้อควัามร่วัมม่อระหว่ัาง	ASEAN	กับ	IAEA	ภายใต้ั้ข้้อตั้กล้งฯ	ค่อด้านั	3S	แล้ะ	การใช้ประโยชน์ัจากเที่คโนัโล้ยนิ่ัวัเคล่้ยร	์เพ่ื่�อให้ครอบคลุ้ม
ภารกิจข้ององค์กรรายสาข้าอ่�นั	ๆ	ภายในั	ASEAN	โครงการควัามร่วัมม่อข้อง	ASEANTOM

	 ปัจจุบันั	 ASEANTOM	 ม่โครงการร่วัมกับหนั่วัยงานัคู่เจรจาได้แก่	 IAEA,	 European	 Commission	 (EC)	 แล้ะ	 United	 States	
Department	 of	 Energy	 (U.S.	 DOE)	 ในัเร่�องการเฝ้้าระวััง	 เตั้ร่ยมควัามพื่ร้อม	 แล้ะรับม่อสถานัการณู์ฉุุกเฉิุนัที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	 
ควัามมั�นัคงปล้อดภัยวััสดุกัมมันัตั้รังส่แล้ะสถานัประกอบการที่างรังส่	การติั้ดตัั้�งระบบสนัับสนุันัการตัั้ดสินัใจ	Decision	Support	System	
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รวัมไปถึงการติั้ดตัั้�งสถาน่ัตั้รวัจวััดที่างรังส่	แล้ะสถาน่ัตั้รวัจวััดวิัเคราะห์นิัวัไคล้ด์กัมมันัตั้รังส่	ซึื่�ง	ปส.	เป็นัหน่ัวัยงานัหลั้กท่ี่�ริเริ�มแล้ะผ่ลั้กดันั
การเจรจากับหน่ัวัยงานัต่ั้าง	ๆ	เพ่ื่�อพัื่ฒนัาแล้ะยกระดับควัามร่วัมม่อ	ระหว่ัาง	ASEANTOM	กับหน่ัวัยงานัคู่เจรจา	

	 ในัปีงบประมาณู	พื่.ศ.	2564	ด้วัยเนัการาบรูไนัดารุสซื่าล้าม	เป็นัประธานัอาเซ่ื่ยนั	แล้ะ	Safety,	Health	&	Environment	National	
Authority	 (SHENA)	 หน่ัวัยงานักำากับดูแล้ควัามปล้อดภัยแห่งเนัการาบรูไนัดารุสซื่าล้าม	 เป็นัประธานัเคร่อข่้าย	 ASEAN	 Network	 
of	Regulatory	Bodies	on	Atomic	Energy	(ASEANTOM)	โดยตั้ำาแหน่ัง	SHENA	จึงได้ดำาเนิันัการจัดการประชุม	8th	Annual	Meeting	 
of	 ASEANTOM	 ในัรูปแบบการประชุมที่างไกล้	 (Virtual	Meeting)	 ระหว่ัางวัันัท่ี่�	 5	 -	 8	 กรกฎาคม	พื่.ศ.	 2564	 เน่ั�องจากสถานัการณ์ู 
การแพื่ร่ระบาดข้อง	 COVID-19	 เพ่ื่�อให้ประเที่ศสมาชิกอาเซ่ื่ยนัได้ที่บที่วันัผ่ล้การดำาเนิันังานัภายใตั้้เคร่อข่้าย	 ASEANTOM	 แล้ะเป็นัเวัท่ี่ 
ระดับนัโยบายในัการหาร่อแล้ะพัื่ฒนัาควัามร่วัมม่อกับหน่ัวัยงานัคู่เจรจา	ได้แก่	ที่บวังการพื่ลั้งงานัปรมาณููระหว่ัางประเที่ศ	(International	
Atomic	Energy	Agency;	IAEA)	คณูะกรรมาธิการยโุรป	(European	Commission;	EC)	แล้ะสำานัักงานัเล้ข้านุัการข้องควัามตั้กล้ง	Regional	
Cooperative	Agreement	(Regional	Office;	RCARO)	

	 การประชุมเป็นัการหาร่อควัามก้าวัหน้ัา	กิจกรรม	แล้ะแผ่นัในัอนัาคตั้ข้องโครงการควัามร่วัมม่อระหว่ัาง	ASEANTOM	แล้ะหน่ัวัยงานั
คู่เจรจาท่ี่�ดำาเนิันัการอยู่	จำานัวันั	6	โครงการ	ได้แก่	

	 1.		 โครงการ	RAS9077	“Supporting	Regional	Nuclear	Emergency	Preparedness	and	Response	in	the	Member	States 
		 	 of	ASEAN	Region”	แล้ะเอกสาร	ASEAN	Protocol	on	Preparedness	and	Response	to	Nuclear	and	Radiological 
		 	 Emergencies	โครงการ	RAS2020-2032	“Enhancing	Nuclear	Emergency	Preparedness	and	Response	in	the	ASEAN	 
	 	 Member	States”	(2022-2025)		ซึื่�งเป็นัโครงการต่ั้อเน่ั�องข้องโครงการ	RAS9077
	 2.		 โครงการ	EC-ASEAN	Regional	Project	on	Enhancing	Emergency	Preparedness	and	Response	(EPR)	in	ASEAN:	 
	 	 Technical	Support	for	Decision	Making	(DSS)	แล้ะการจัดตัั้�งศูนัย์	ASEAN	Radiological	Assessment	Centre	(ARAC)
	 3.		 โครงการ	EC-ASEANTOM	Regional	Project	on	Radiological	and	Nuclear	Emergency	Preparedness	and	Response:	 
	 	 ASEAN	Early	Warning	Radiation	Monitoring	Network	(EWRMN)
	 4.		 โครงการ	 RCARO-ASEANTOM	 project	 on	 Enhancing	 Emergency	 Preparedness	 and	 Response	 Capabilities	 
	 	 on	the	ASEAN	Region	through	Building	Technical	Capacity	in	Radiation	Monitoring	and	Dose	Assessment	 
	 	 (2020-2021)
	 5.		 โครงการ	ASEANTOM-IAEA	(NSNS)	Regional	Project	“Strengthening	Regulatory	Capacities	for	Licensing,	Inspection	 
	 	 and	Enforcement	for	the	Security	of	Radioactive	Materials	and	Associated	Facilities	in	Southeast	Asia”
	 6.		 โครงการ	IAEA-ROK-ASEANTOM	Project	on	Nuclear	Forensics

	 นัอกจากน่ั�	 การประชุมฯ	 ยังเป็นัเวัท่ี่ในัการหาร่อเร่�องกิจกรรมภายใตั้้	 IAEA-ASEAN	 Practical	 Arrangements	 (PA)	 แล้ะ 
ควัามก้าวัหน้ัาข้องการพัื่ฒนัาควัามร่วัมม่อกับสหรัฐอเมริกาในัรูปแบบข้อง	MOU	ด้านัควัามร่วัมม่อด้านัการก่อการร้ายที่างนิัวัเคล่้ยร์

หมวดที� 2         สุรุปผลการดำาเนน่งานที�สุำาคญัตามพัิ่นธกจ่
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เผยแพิ่รค่วัามรูแ้ละสุรา้งการมสีุ่วันรว่ัมด้านควัามปลอดภิัย
จากการใชพ้ิ่ลงังานนว่ัเคลยีรแ์ละรงัสุีใหแ้กป่ระชาชน

พัิ่นธกจ่ที� 5

 
	 เป็นักิจกรรมท่ี่�มุ่งสร้างควัามรู้ควัามเข้้าใจแล้ะพัื่ฒนัาองค์ควัามรู้ด้านัวิัที่ยาศาสตั้ร์แล้ะเที่คโนัโล้ย่นิัวัเคล่้ยร์ให้เยาวัชนั	 ได้รู้จัก	 เร่ยนัรู้
แล้ะที่ำาควัามเข้้าใจอย่างถ่องแท้ี่	 รวัมทัี่�งเป็นัการแนัะแนัวัที่างการศึกษาแล้ะโอกาสในัการที่ำางานัด้านันิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	 ไปสู่กลุ่้มเยาวัชนั 
แล้ะบคุล้ากรที่างการศกึษาซึื่�งข้าดโอกาสแล้ะอยูห่า่งไกล้ในัสว่ันัภมิูภาค	อ่กทัี่�งยงัเป็นัการแล้กเปล้่�ยนัควัามคดิเห็นัเก่�ยวักับพื่ลั้งงานันัวิัเคล่้ยร์
แล้ะรังส่แก่กลุ่้มเป้าหมาย	โดยจัดกระจายไปตั้ามจังหวััดต่ั้าง	ๆ 	ทัี่�วัประเที่ศ	ซึื่�งในัปีงบประมาณู	พื่.ศ.	2564	จัดขึ้�นัท่ี่�โรงเร่ยนัพื่ระธาตั้พิุื่ที่ยาคม	
อำาเภอเช่ยงกล้าง	จังหวััดน่ัานั	ตัั้�งแต่ั้วัันัท่ี่�	23	–	25	ธันัวัาคม	พื่.ศ.	2563	โดยม่นัักเร่ยนัระดับชั�นัมัธยมศึกษา	จำานัวันักว่ัา	200	คนั	จาก	4	โรงเร่ยนั 
เข้้าร่วัม	ได้แก่	โรงเร่ยนัพื่ระธาตุั้พิื่ที่ยาคม	โรงเร่ยนัเช่ยงกล้าง	“ประชาพัื่ฒนัา”	โรงเร่ยนัพื่ระพุื่ที่ธบาที่วิัที่ยา	แล้ะโรงเร่ยนัไตั้รราษฎร์สามัคค่	

	 กิจกรรมค่ายฯ	เน้ันัรูปแบบการให้ควัามรู้คู่ควัามสนักุสนัานั	ผ่่านัการบรรยาย	กิจกรรมแล้ะเกมส์	เพ่ื่�อสานัต่ั้อองค์ควัามรู้เร่�องพื่ลั้งงานั
นิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ให้เป็นัท่ี่�เข้้าใจแก่เยาวัชนั	 นัอกจากน่ั�ยังเป็นัการสร้างแนัวัร่วัมท่ี่�จะสนัับสนัุนัให้ม่การนัำาพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ไปใช้ 
ในัที่างสันัติั้ซึื่�งจะส่งผ่ล้ถึงการพัื่ฒนัาประเที่ศชาติั้ให้ม่ควัามเจริญก้าวัหน้ัายิ�ง	ๆ	ขึ้�นัไปอ่ก

	 จัดขึ้�นัภายใต้ั้แนัวัคิด	“ศิล้ปะ	วิัที่ยาศาสตั้ร์	แล้ะเศรษฐกิจสร้างสรรค์	(Art	-	Science	-	Innovation	and	Creative	Economy)”	
ตัั้�งแต่ั้วัันัท่ี่�	9	-	19	พื่ฤศจิกายนั	พื่.ศ.	2564	ณู	อาคาร	9	-	12	ศูนัย์แสดงสินัค้าแล้ะการประชุม	อิมแพ็ื่ค	เม่องที่องธาน่ั	ซึื่�งภายในับูธ	ปส.	 
ม่การนัำาเสนัอผ่ล้งานัแล้ะควัามรู้ท่ี่�เก่�ยวัข้้อง	โดยจัดแสดงนิัที่รรศการผ่่านัแนัวัคิด	“Atoms	for	Peace”	for	Everyone	พื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ 
ในัที่างสันัติั้สำาหรับทุี่กคนั	พื่ร้อมสร้างควัามตั้ระหนัักรู้ด้านันิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	 ม่การจัดแสดงนิัที่รรรศการควัามรู้เก่�ยวักับพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์ 
กับเป้าหมายการพื่ัฒนัาท่ี่�ยั�งย่นั	 (SDGs)	 นัิที่รรศการแล้ะอุปกรณ์ูเพ่ื่�อควัามปล้อดภัยที่างรังส่	 เช่นั	 ชุดป้องกันัการเปรอะเป้�อนัที่างรังส่	 

  คา่ยเยาวัชนนว่ัเคลยีร ์“รกัอะตอม”

  มหกรรมวัท่ยาศาสุตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาต่ 
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	 2.	 ล้งนัามบันท้กำข้้อตกำลงคว�มร่วมม่อท�งวิช้�กำ�รว่�ด้วยคว�มปีลอดภััยท�งรังสีในโรงง�นอุตส�หกำรรม	ร่วัมกับกรมโรงงานัอุตั้สาหกรรม	 
	 	 (กรอ.)	กระที่รวังอุตั้สาหกรรม	เม่�อวัันัท่ี่�	23	กุมภาพัื่นัธ์	พื่.ศ.	2564	เพ่ื่�อบูรณูาการควัามร่วัมม่อในัการกำากับดูแล้ควัามปล้อดภัย 
	 	 ที่างรังส่ในัโรงงานัอุตั้สาหกรรมในัด้านัต่ั้าง	 ๆ	 อาที่ิ	 ด้านัควัามปล้อดภัย	 ด้านักฎหมาย	 ระเบ่ยบแล้ะข้้อบังคับท่ี่�เก่�ยวัข้้อง	 
	 	 พื่ร้อมพัื่ฒนัาแล้ะสง่เสรมิบุคล้ากรใหม่้ควัามเข้้มแข้ง็อยา่งยั�งยน่ั	โดยม่การแล้กเปล้่�ยนัข้้อมูล้	องค์ควัามรู้	แล้ะเที่คโนัโล้ย่การกำากับ 
	 	 ดูแล้ด้านัควัามปล้อดภัยที่างรังส่	 รวัมถึงฐานัข้้อมูล้โรงงานัอุตั้สาหกรรมท่ี่�ครอบครอง/ใช้เคร่�องกำาเนิัดรังส่/วััสดุกัมมันัตั้รังส่	 
	 	 ซึื่�งเป็นัการเพิื่�มศักยภาพื่ในัการกำากับดูแล้ควัามปล้อดภัยที่างรังส่ในัโรงงานัอุตั้สาหกรรมให้ก้าวัสู่ระดับมาตั้รฐานัสากล้	 เป็นัไป 
	 	 ตั้ามนัโยบาย	Safety	Thailand

หมวดที� 2         สุรุปผลการดำาเนน่งานที�สุำาคญัตามพัิ่นธกจ่

  บนัทกึขอ้ตกลงควัามรว่ัมมอื (MOU)

	 ปส.	 ม่การบูรณูาการควัามร่วัมม่อระหว่ัางหน่ัวัยงานัต่ั้าง	 ๆ	 ทัี่�งในัแล้ะต่ั้างประเที่ศ	 เพ่ื่�อส่งเสริมแล้ะสนัับสนัุนัการกำากับดูแล้ 
ควัามปล้อดภัยที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	ดังน่ั�
	 1.		 ล้งนัามบันท้กำคว�มเข้้�ใจระหว่�งสถ่�บันเพ่�อคว�มมั�นคงปีลอดภััยท�งนิวเคลียร์โลกำ (World Institute for Nuclear Security; 
  WINS)	ในัรูปแบบออนัไล้น์ั	เม่�อวัันัท่ี่�	27	มกราคม	พื่.ศ.	2564	เพ่ื่�อจัดที่ำาข้้อตั้กล้งร่วัมกันั	โดย	WINS	จะสนัับสนุันัประเที่ศไที่ย 
	 	 ในัรูปแบบข้องการถ่ายที่อดองค์ควัามรู้ด้านัควัามมั�นัคงปล้อดภัยที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะส่งเสริมการจัดตัั้�งศูนัย์สนัับสนุันัควัามมั�นัคง 
	 	 ปล้อดภัยที่างนิัวัเคล่้ยร์	(Nuclear	Security	Support	Center;	NSSC)	ในัอนัาคตั้	ซึื่�งม่	ปส.	เป็นัศูนัย์กล้าง	แล้ะควัามร่วัมม่อ 
	 	 ดังกล่้าวัจะเป็นัการสร้างประโยชน์ัในัการพัื่ฒนัายุที่ธศาสตั้ร์ฝึ้กอบรมด้านัควัามมั�นัคงปล้อดภัยที่างนิัวัเคล่้ยร์ข้องประเที่ศ	 
	 	 รวัมทัี่�งพัื่ฒนัาควัามเช่�ยวัชาญที่างวิัชาช่พื่ด้านัควัามมั�นัคงปล้อดภัยที่างนิัวัเคล่้ยร์ข้องหน่ัวัยงานัท่ี่�เก่�ยวัข้้องข้องไที่ย	 อาทิี่	 
	 	 จุฬาล้งกรณ์ูมหาวิัที่ยาลั้ย	 แล้ะสถาบันัเที่คโนัโล้ย่นิัวัเคล่้ยร์แห่งชาติั้	 (องค์การมหาชนั)	 รวัมถึงการเตั้ร่ยมควัามพื่ร้อมเพ่ื่�อรับ 
	 	 การตั้รวัจประเมินัจากภายนัอกสำาหรับการให้บริการด้านัการเร่ยนัรู้ตั้ามมาตั้รฐานั	ISO29993

หุ่นัยนัต์ั้เก็บกู้ที่างรังส่	 อากาศยานัไร้คนัขั้บ	 เคร่�องม่อตั้รวัจวััดที่างรังส่	 แล้ะอ่กส่วันัท่ี่�สำาคัญค่อ	 มาตั้รการสำาคัญในัการป้องกันัเหตัุ้ฉุุกเฉิุนั 
ที่างนัิวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	 ได้แก่	 ศูนัย์เฝ้้าระวัังภัยที่างรังส่ซึื่�งม่เคร่อข่้ายทัี่�วัประเที่ศแล้ะม่การเตั้ร่ยมควัามพื่ร้อมตั้ล้อด	 24	 ชั�วัโมง 
ในัการระงับเหตุั้ฉุุกเฉิุนัที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	ซึื่�งได้รับควัามสนัใจจากผู้่มาชมนิัที่รรศการเป็นัอย่างมาก	
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	 3.		 ล้งนัามบันท้กำข้้อตกำลงคว�มรว่มม่อในกำ�รตรวจสอบคณุสมบัติผู้มีใบอนุญ�ตเป็ีนผู้ปีระกำอบวชิ้�ชี้พ	ผ่่านัระบบออนัไล้น์ัร่วัมกับ	 
	 	 แพื่ที่ยสภา	 แล้ะลงน�มบันท้กำข้้อตกำลงคว�มร่วมม่อในกำ�รตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีใบอนุญ�ตเป็ีนผู้ปีระกำอบโรคศิลปีะ	 กับ	 
	 	 กรมสนัับสนุันับริการสุข้ภาพื่	 (สบส.)	 กระที่รวังสาธารณูสุข้	 เม่�อวัันัท่ี่�	 30	 มิถุนัายนั	พื่.ศ.	 2564	 เพ่ื่�อบูรณูาการควัามร่วัมม่อ 
	 	 ท่ี่�สำาคัญต่ั้อการตั้รวัจสอบคุณูสมบัติั้บุคคล้ในัการออกใบอนุัญาตั้เจ้าหน้ัาท่ี่�ควัามปล้อดภัยที่างรังส่	(RSO)	โดยสำานัักงานัปรมาณูู 
	 	 เพ่ื่�อสันัติั้เป็นัไปอย่างถูกต้ั้อง	รวัดเร็วั	ม่ประสิที่ธิภาพื่	แล้ะเป็นัไปตั้ามข้้อกฎกระที่รวังกำาหนัดการแบ่งระดับ	การกำาหนัดคุณูวุัฒิ	 
	 	 แล้ะการอนัุญาตั้เป็นัเจ้าหน้ัาท่ี่�ควัามปล้อดภัยที่างรังส่	 พื่.ศ.	 2563	 แล้ะประกาศสำานัักงานัปรมาณููเพ่ื่�อสันัติั้	 เร่�อง	 การเป็นั 
	 	 เจ้าหน้ัาท่ี่�ควัามปล้อดภัยที่างรังส่	 พื่.ศ.	 2563	 อันัจะที่ำาให้เกิดประโยชน์ัต่ั้อการดำาเนิันังานัด้านัควัามปล้อดภัยที่างนิัวัเคล่้ยร์ 
	 	 แล้ะรังส่ข้องประเที่ศต่ั้อไป

	 4.		 ล้งนัามบันท้กำคว�มเข้้�ใจเคร่อข่้�ยคุณภั�พนำ��ด้�นรังสี กำ�รทดสอบคุณภั�พนำ�� และกำ�รแลกำเปีลี�ยนข้้อมูลท�งวิช้�กำ�ร	เพ่ื่�อสร้าง 
	 	 เคร่อข่้ายข้้อมูล้คุณูภาพื่นัำ�าด้านัรังส่ข้องแหล่้งนัำ�าภายในัประเที่ศ	 ผ่่านัระบบออนัไล้น์ั	 ร่วัมกับการประปาส่วันัภูมิภาค	 (กปภ.)	 
	 	 เม่�อวัันัท่ี่�	9	กันัยายนั	พื่.ศ.	2564
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	 5.		 ล้งนัามบันท้กำข้้อตกำลงคว�มร่วมม่อท�งวิช้�กำ�รว่�ด้วยคว�มปีลอดภััยท�งรังสีในสถ่�นปีระกำอบกิำจกำ�ร ผ่่านัระบบออนัไล้น์ั	 
	 	 ร่วัมกับกรมสวััสดิการแล้ะคุ้มครองแรงงานั	 (กสร.)	 เม่�อวัันัท่ี่�	 3	 กันัยายนั	 พื่.ศ.	 2564	 เพ่ื่�อส่งเสริมแล้ะพัื่ฒนัาศักยภาพื่ 
	 	 ในัการกำากับดูแล้ควัามปล้อดภัยที่างรังส่ในัสถานัประกอบกิจการข้องประเที่ศไที่ยในัด้านัต่ั้าง	ๆ	ทัี่�งในัด้านักฎหมาย	การบริการ 
	 	 ที่างวิัชาการ	การพัื่ฒนัาบุคล้ากร	แล้ะการกำากับดูแล้ควัามปล้อดภัยที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	รวัมถึงการให้คำาปรึกษา	แล้กเปล่้�ยนั 
	 	 องค์ควัามรู้	แล้ะสนัับสนุันัระบบฐานัข้้อมูล้สำาคัญท่ี่�เก่�ยวัข้้อง	อาทิี่	ข้้อมูล้การบริหารจัดการด้านัแรงงานัในัสถานัประกอบกิจการ 
	 	 ท่ี่�ครอบครอง	 แล้ะใช้งานัวััสดุกัมมันัตั้รังส่แล้ะเคร่�องกำาเนิัดรังส่	 รวัมทัี่�งข้้อมูล้รายงานัการตั้รวัจสอบควัามปล้อดภัยข้อง 
	 	 สถานัประกอบกิจการ	 ตั้ล้อดจนัการตั้ิดตั้ามข้้อมูล้แนัวัโนั้มการจ้างแรงงานั	 เพ่ื่�อเฝ้้าระวัังการเล้ิกจ้างแรงงานั	 แล้ะการล้ะทิี่�ง 
	 	 วััสดุกัมมันัตั้รังส่แล้ะเคร่�องกำาเนิัดรังส่ในัการครอบครอง	 โดยหวัังว่ัาควัามร่วัมม่อในัครั�งน่ั�	 จะเป็นัการพื่ัฒนัาแล้ะยกระดับ 
	 	 ควัามสามารถด้านัการกำากับดูแล้ควัามปล้อดภัยที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ข้องไที่ยให้ม่ประสิที่ธิภาพื่แล้ะเกิดควัามปล้อดภัยสูงสุด 
	 	 ต่ั้อผู้่ปฏิิบัติั้งานัที่างรังส่	ประชาชนั	แล้ะสิ�งแวัดล้้อม

	 6.		 ล้งนัามบันท้กำคว�มเข้้�ใจคว�มร่วมม่อด้�นกำ�รวิจัยและพัฒน�กำ�รกำำ�กัำบดูแลคว�มปีลอดภััยท�งนิวเคลียร์และรังสี 
		 	 กับมหาวิัที่ยาลั้ยบูรพื่า	 ผ่่านัระบบออนัไล้น์ั	 เม่�อวัันัท่ี่�	 17	 กันัยายนั	 พื่.ศ.	 2564	 โดยในัภาคตั้ะวัันัออก	 มหาวิัที่ยาลั้ยบูรพื่า	 
	 	 เป็นัหน่ัวัยปฏิิบัติั้การส่วันัหน้ัาข้องกระที่รวัง	อวั.	 ในัการสนัับสนุันัการพัื่ฒนัาจังหวััดชล้บุร่	แล้ะดำาเนิันัการพัื่ฒนัา	แก้ไข้ปัญหา 
	 	 ในัระดับจังหวััด	ให้สามารถขั้บเคล่้�อนัไปได้โดยเร็วัอยา่งเป็นัรูปธรรม	แล้ะใช้ที่รัพื่ยากรต่ั้าง	ๆ 	ได้อย่างม่ประสิที่ธิภาพื่	ตั้ามนัโยบาย	 
	 	 “ขั้บเคล่้�อนัไที่ยไปด้วัยกันั”

หมวดที� 2         สุรุปผลการดำาเนน่งานที�สุำาคญัตามพัิ่นธกจ่
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	 7.		 ล้งนัามบันท้กำคว�มเข้้�ใจว่�ด้วยคว�มร่วมม่อท�งวิช้�กำ�รด้�นกำ�รติดต�ม ตรวจวัดกัำมมันตภั�พรังสี ในสิ�งแวดล้อมข้อง 
  ปีระเทศไทย ระยะที� 2	 ร่วัมกับกรมที่รัพื่ยากรที่างที่ะเล้แล้ะชายฝั้�ง	 (ที่ช.)	 เม่�อวัันัท่ี่�	 30	 มิถุนัายนั	พื่.ศ.	 2564	 เพ่ื่�อประสานั 
	 	 ควัามร่วัมม่อในัการบริหารจัดการสถาน่ัเฝ้้าระวัังภัยที่างรังส่ในัอากาศแล้ะใต้ั้นัำ�าข้อง	ปส.	 ในัจังหวััดระยองแล้ะภูเก็ตั้	 รวัมไปถึง 
	 	 การเก็บตัั้วัอย่างสิ�งแวัดล้้อมที่างที่ะเล้จากอ่าวัไที่ยแล้ะที่ะเล้อันัดามันั	 แล้ะเป็นัการบูรณูาการการดำาเนัินังานัให้การตั้รวัจวััด 
	 	 กัมมันัตั้ภาพื่รังส่ในัสิ�งแวัดล้้อม	ให้ม่ควัามครบถ้วันั	สมบูรณ์ู	ถูกต้ั้อง	แล้ะม่ประสิที่ธิภาพื่มากยิ�งขึ้�นั

	 8.		 ล้งนัามบันท้กำคว�มร่วมม่อท�งวิช้�กำ�รเพ่�อพัฒน�ศักำยภั�พด้�นกำ�รกำำ�กัำบดูแลคว�มปีลอดภััยท�งนิวเคลียร์และรังสี	ร่วัมกับ 
	 	 มหาวิัที่ยาลั้ยเที่คโนัโล้ยร่าชมงคล้ธัญบุร่	เม่�อวัันัท่ี่�	13	กรกฎาคม	พื่.ศ.	2564	เพ่ื่�อพัื่ฒนัาศักยภาพื่ด้านัการกำากับดูแล้ควัามปล้อดภัย 
	 	 ที่างนัวิัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	ทัี่�งในัด้านัการวิัจัย	การบรกิารที่างวัชิาการ	การกำากับดูแล้ควัามปล้อดภยัที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	การพัื่ฒนัา 
	 	 บุคล้ากร	 รวัมไปถึงการให้คำาปรึกษา	 แล้กเปล่้�ยนัองค์ควัามรู้	 เที่คโนัโล้ย่	 แล้ะนัวััตั้กรรมท่ี่�เก่�ยวัข้้อง	 อาทิี่	 การออกแบบแล้ะ 
	 	 ผ่ลิ้ตั้เคร่�องม่อวััดรังส่ท่ี่�เหมาะสม	การประยกุต์ั้ใช้เที่คโนัโล้ยดิ่จิทัี่ล้	พื่ร้อมยกระดับควัามสามารถด้านัการกำากับดูแล้ควัามปล้อดภยั 
	 	 ที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ข้องไที่ยเท่ี่ยบเท่ี่าระดับสากล้	 ซึื่�งจะเป็นัประโยชน์ัอย่างยิ�งในัการกำากับดูแล้การใช้พื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์ 
	 	 แล้ะรังส่ข้องประเที่ศไที่ยให้เกิดควัามปล้อดภัยสูงสุดต่ั้อผู้่ปฏิิบัติั้งานัที่างรังส่	ประชาชนั	แล้ะสิ�งแวัดล้้อม
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ปสุ. เป็นประธาน RCA และเป็นเจา้ภิาพิ่จดัการประชุม 
RCA National Representative Meeting (NRM) ครัง้ที� 43

	 ในัปีงบประมาณู	พื่.ศ.	2564	ปส.	รับตั้ำาแหน่ังเป็นัประธานั	RCA	
แล้ะเป็นัเจ้าภาพื่จัดการประชุม	 RCA	National	 Representative	
Meeting	 (NRM)	 ครั�งท่ี่�	 43	 ระหว่ัางวัันัท่ี่�	 27	 -	 29	 เมษายนั	 
พื่.ศ.	 2564	 ท่ี่�ผ่่านัมา	 ซึื่�งถ่อเป็นัการที่ำาหน้ัาท่ี่�แล้ะบที่บาที่สำาคัญ 
ข้องไที่ยที่างด้านัควัามปล้อดภัยที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ในัระดับ
ภูมิภาคแล้ะระดับนัานัาชาติั้	 โดยม่วััตั้ถุประสงค์เพ่ื่�อให้ประเที่ศภาค่
ควัามตั้กล้ง	RCA	ทัี่�ง	22	ประเที่ศ	ผู้่แที่นัจากที่บวังการพื่ลั้งงานัปรมาณูู
ระหว่ัางประเที่ศ	 (IAEA)	 แล้ะผู้่ประสานังานัจาก	 RCA	 Regional	
Office	 (RCARO)	 ได้ร่วัมกันัหาร่อด้านันัโยบายเก่�ยวักับโครงการ
ควัามร่วัมม่อระดับภูมิภาคภายใต้ั้กรอบควัามตั้กล้ง	 RCA	ตั้ล้อดจนั
กิจกรรมต่ั้าง	ๆ	 ท่ี่�เก่�ยวัข้้อง	 ซึื่�ง	ปส.	ที่ำาหน้ัาท่ี่�เป็นัหน่ัวัยงานัผู้่แที่นั
แห่งชาติั้	(National	RCA	Representative;	NR)	ข้องประเที่ศไที่ย
ท่ี่�อยู่ในัฐานัะประธานัควัามตั้กล้งว่ัาด้วัยควัามร่วัมม่อระดับภูมิภาค
สำาหรับการวิัจัย	 พัื่ฒนัา	 แล้ะการฝึ้กอบรมด้านัวิัที่ยาศาสตั้ร์แล้ะ

พ่ิ่ธสีุารอาเซยีนวัา่ด้วัยการเตรยีมควัามพิ่รอ้มและระงบัเหตุฉกุเฉน่ทางนว่ัเคลยีรแ์ละรงัสุี

	 ในัปีงบประมาณู	พื่.ศ.	 2554	 ประเที่ศไที่ยโดย	ปส.	 ได้เป็นัผู้่ริเริ�มแนัวัคิดในัการก่อตัั้�งเคร่อข่้ายหน่ัวัยงานักำากับดูแล้ควัามปล้อดภัย 
จากพื่ลั้งงานัปรมาณููในัภูมิภาคอาเซ่ื่ยนั	(ASEAN	Network	of	Regulatory	Bodies	on	Atomic	Energy;	ASEANTOM)	หร่อท่ี่�รู้จกักันัในันัาม	 
“อ�เซีียนตอม”	 โดยม่วััตั้ถุประสงค์เพ่ื่�อเสริมสร้างศักยภาพื่ในัการกำากับดูแล้ควัามปล้อดภัยที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ในัภูมิภาคอาเซ่ื่ยนั 
ให้ครอบคลุ้มเสาหลั้กข้องการกำากับดูแล้ทัี่�งสามด้านั	 ได้แก่	 ควัามปล้อดภัยที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	 (Nuclear	 &	 Radiation	 Safety)	 
ควัามมั�นัคงปล้อดภัยที่างนิัวัเคล่้ยร์	(Nuclear	Security)	แล้ะการพิื่ทัี่กษ์ควัามปล้อดภัย	(Safeguards)	ผ่่านัที่างควัามร่วัมม่อที่างวิัชาการ 
ในัทุี่กมิติั้แล้ะทุี่กระดับ	 โดยอาเซ่ื่ยนัตั้อมได้ก่อตัั้�งขึ้�นัอย่างเป็นัที่างการในัปี	พื่.ศ.	 2556	 แล้ะได้รับการแต่ั้งตัั้�งให้เป็นัหนึั�งในัองค์กรอาเซ่ื่ยนั 
เฉุพื่าะสาข้า	 (ASEAN	 Sectoral	 Body)	 ภายใต้ั้เสาหลั้กประชาคมการเม่องแล้ะควัามมั�นัคงอาเซ่ื่ยนั	 (ASEAN	 Political-Security	
Community)	ในัภาคผ่นัวักท่ี่�	1	ข้องกฎบัตั้รอาเซ่ื่ยนั	(ASEAN	Charter)	ในัปี	พื่.ศ.	2558	

เที่คโนัโล้ย่นิัวัเคล่้ยร์ในัภูมิภาคเอเช่ยแล้ะแปซิื่ฟิื้ก	 (The	 Regional	
Cooperative	Agreement	for	Research,	Development	and	
Training	 Related	 to	 Nuclear	 Science	 and	 Technology	
for	Asia	and	the	Pacific;	RCA)	ประจำาปี	พื่.ศ.	2564	ทัี่�งน่ั�	ปส.	 
ในัฐานัะประธานัฯ	 ได้ยกประเด็นัให้ประเที่ศสมาชิก	 Regional	
Cooperative	 Agreement	 หร่อ	 RCA	 ในัภูมิภาคเอเช่ยแล้ะ
แปซิื่ฟิื้กให้ควัามสนัใจในัการสนัับสนัุนัการใช้เที่คโนัโล้ย่นิัวัเคล่้ยร์
สำาหรับโครงการระดับภูมิภาคในัอนัาคตั้	เก่�ยวักับการบริหารจัดการ 
กากกัมมันัตั้รังส่	 การใช้เที่คโนัโล้ย่นิัวัเคล่้ยร์เพ่ื่�อควับคุมมล้พิื่ษ 
จากพื่ล้าสตั้ิก	 รวัมถึงควัามมั�นัคงแล้ะปล้อดภัยที่างอาหาร	 
เพ่ื่�อยกระดับภูมิภาคข้องเราให้บรรลุ้ตั้ามเป้าหมายการพัื่ฒนัา 
อย่างยั�งย่นัแล้ะสอดคล้้องกับการพัื่ฒนัาเศรษฐกิจช่วัภาพื่- 
เศรษฐกิจหมุนัเว่ัยนั-เศรษฐกิจส่เข่้ยวั	 ซึื่�งประเด็นัดังกล่้าวัได้ม่ 
การนัำาเข้้าหาร่อในัการประชุมน่ั�ด้วัย



56 |     รายงานประจำำาปี 2564

	 จากเหตุั้การณ์ูการรั�วัไหล้ข้องนิัวัไคล้ด์กัมมันัตั้รังส่ออกสู่สิ�งแวัดล้้อมจากอุบัติั้เหตุั้ท่ี่�โรงไฟื้ฟ้ื้าพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์ฟูื้กุชิมา-ไดอิจิ	ประเที่ศ
ญ่�ปุ่นั	ในัปี	พื่.ศ.	2554	ได้สร้างควัามกังวัล้ใจให้กับหล้ายประเที่ศทัี่�วัโล้กรวัมถงึประเที่ศต่ั้าง	ๆ 	ในัอาเซ่ื่ยนัด้วัย	เพื่ราะถงึแม้ว่ัาในัอาเซ่ื่ยนัจะยัง 
ไม่ม่โรงไฟื้ฟ้ื้าพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์แต่ั้ก็เป็นัภูมิภาคท่ี่�ถูกห้อมล้้อมไปด้วัยประเที่ศท่ี่�ม่การดำาเนิันังานัข้องโรงไฟื้ฟ้ื้านิัวัเคล่้ยร์มากกว่ัา	 100	 โรง
แล้ะท่ี่�อยูใ่นัระหวัา่งการก่อสร้างแล้ะท่ี่�ม่แผ่นัจะก่อสร้างเพิื่�มเติั้มอ่กเก่อบ	100	โรง	ส่งผ่ล้ให้ในัอนัาคตั้อาเซ่ื่ยนัจะถูกโอบล้้อมไปด้วัยโรงไฟื้ฟ้ื้า
พื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์ไม่น้ัอยกว่ัา	 200	 โรง	 นัอกจากน่ั�ภูมิภาคก็ยังต้ั้องเผ่ชิญกับควัามท้ี่าที่ายอุบัติั้ใหม่ในัอ่กหล้ากหล้ายรูปแบบไม่ว่ัาจะเป็นั
โรงไฟื้ฟ้ื้าพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์แบบล้อยนัำ�า	(Floating	Nuclear	Power	Plant)	เร่อท่ี่�ขั้บเคล่้�อนัด้วัยพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์	(Nuclear-powered	
vessels)	 แล้ะการก่อการร้ายในัรูปแบบข้อง	 Dirty	 Bomb	 จากการวิัเคราะห์ควัามเส่�ยงที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ข้องอาเซ่ื่ยนัในัอนัาคตั้	 
อาเซ่ื่ยนัตั้อมจึงได้เห็นัชอบร่วัมกันัในัการท่ี่�จะยกระดับควัามสามารถข้องประเที่ศในัอาเซ่ื่ยนัในัการเฝ้้าระวัังแล้ะแล้กเปล้่�ยนัข้้อมูล้ 
การตั้รวัจวััดระดับรังส่หร่อกัมมันัตั้ภาพื่รังส่ในัสิ�งแวัดล้้อม	รวัมไปถึงการเตั้ร่ยมควัามพื่ร้อม	แล้ะรับม่อกับเหตุั้ฉุุกเฉิุนัที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	
โดยได้ริเริ�มควัามร่วัมม่อที่างวิัชาการแรกข้องอาเซ่ื่ยนัตั้อมกับที่บวังการพื่ลั้งงานัปรมาณููระหว่ัางประเที่ศ	(International	Atomic	Energy	
Agency;	IAEA)	ภายใต้ั้โครงการควัามรว่ัมม่อที่างวัชิาการ	RAS9077	“Supporting	Regional	Emergency	Preparedness	and	Response	
in	the	Member	States	of	ASEAN	Region”	โดยม่	ปส.	ที่ำาหน้ัาท่ี่�ในัฐานัะผู้่ประสานังานัโครงการระดับภูมิภาค	 (Regional	Project	
Coordinator)	โครงการม่วััตั้ถุประสงค์เพ่ื่�อยกระดับการเตั้ร่ยมควัามพื่ร้อม	รับม่อ	แล้ะประสานังานัในัสถานัการณูฉุ์ุกเฉิุนัที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะ
รังส่ทัี่�งท่ี่�เกิดขึ้�นัในัแล้ะนัอกภูมิภาค	 เพ่ื่�อหล่้กเล่้�ยง/ล้ดผ่ล้กระที่บที่างรังส่ต่ั้อสิ�งแวัดล้้อมแล้ะประชาชนั	 โดยม่ระยะเวัล้าในัการดำาเนิันังานั 
ในัระหว่ัางปี	 พื่.ศ.	 2559-2562	 ปัจจุบันัได้ข้ยายระยะเวัล้าดำาเนิันังานัไปสิ�นัสุดในัปี	 พื่.ศ.	 2564	 ซึื่�งผ่ล้ผ่ลิ้ตั้ท่ี่�สำาคัญข้องโครงการ	 ได้แก่	 
The	ASEAN	Protocol	for	Preparedness	and	Response	to	a	Nuclear	or	Radiological	Emergency	ซึื่�งจัดที่ำาขึ้�นัโดยคณูะที่ำางานั 
ท่ี่�ประกอบไปด้วัยผู้่แที่นัจากประเที่ศกัมพูื่ชา	ประเที่ศมาเล้เซ่ื่ย	ประเที่ศสิงคโปร์	แล้ะประเที่ศไที่ย	ร่วัมกับ	IAEA	แล้ะผู้่เช่�ยวัชาญในัสาข้าท่ี่�เก่�ยวัข้้อง	

The ASEAN Protocol for Preparedness and Response to a Nuclear or Radiological Emergency
	 The	 ASEAN	 Protocol	 ม่วััตั้ถุประสงค์เพ่ื่�อเสริมสร้างควัามเข้้มแข็้งในัการประสานังานัระหว่ัางประเที่ศในัอาเซ่ื่ยนัสำาหรับ 
การเตั้ร่ยมควัามพื่ร้อมแล้ะการตั้อบโต้ั้สถานัการณ์ูฉุุกเฉิุนัที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ท่ี่�เกิดขึ้�นัทัี่�งในัแล้ะนัอกภูมิภาค	โดยมุ่งเน้ันัไปในัด้านัต่ั้าง	ๆ
ดังต่ั้อไปน่ั�	 การแล้กเปล่้�ยนัข้้อมูล้	 การประเมินั	 การสนัับสนุันัการตัั้ดสินัใจ	 แล้ะการส่�อสารต่ั้อสาธารณูชนั	 เพ่ื่�อให้การดำาเนิันังานัดังกล่้าวั 
เป็นัไปในัทิี่ศที่างเด่ยวักันัทัี่�งภูมิภาค	ทัี่�งน่ั�การท่ี่�	The	ASEAN	Protocol	จะสามารถนัำาไปใช้ได้ในับริบที่ข้องภูมิภาคร่วัมกับหน่ัวัยงานัหร่อ
องค์กรอาเซ่ื่ยนัเฉุพื่าะสาข้าอ่�นั	 ๆ	 เช่นั	 ศูนัย์ประสานังานัอาเซ่ื่ยนัเพ่ื่�อควัามช่วัยเหล่้อด้านัมนุัษยธรรมแล้ะการจัดการภัยพิื่บัติั้	 (ASEAN	
Coordinating	Centre	 for	Humanitarian	Assistance	on	Disaster	Management	หร่อ	AHA	Centre)	 โดยการนัำา	The	ASEAN	
Protocol	ไปรวัมกับ	Standard	Operating	Procedure	for	Regional	Standby	Arrangements	and	Coordination	of	Joint	Disaster	
Relief	and	Emergency	Response	Operations	(SASOPs)	เพ่ื่�อสนัับสนุันัปฏิิญญาอาเซ่ื่ยนัว่ัาด้วัยการตั้อบโต้ั้ภัยพิื่บัติั้อย่างเป็นัหนึั�งเด่ยวั
หร่อ	ASEAN	Declaration	on	One	ASEAN,	One	Response	แล้ะ	Strategic	and	Holistic	Initiative	to	Link	ASEAN	Responses	
to	Emergencies	and	Disasters	 (ASEAN	SHIELD)	 initiative	จะต้ั้องได้รับการรับรองจากท่ี่�ประชุมเจ้าหน้ัาท่ี่�อาวุัโสอาเซ่ื่ยนั	(ASEAN	
Senior	Officials	Meeting	หร่อ	SOM)	ซึื่�งประกอบไปด้วัยปลั้ดกระที่รวังการต่ั้างประเที่ศจากทัี่�ง	10	ประเที่ศอาเซ่ื่ยนั	

	 จากการประชุมสามัญประจำาปีข้องอาเซ่ื่ยนัตั้อมเม่�อเด่อนักรกฎาคม	 พื่.ศ.	 2564	 ท่ี่�ประชุมม่มติั้รับรอง	 The	 ASEAN	 Protocol	 
แล้ะอนุัมัติั้ให้เสนัอข้อการรับรอง	 The	 ASEAN	 Protocol	 จาก	 SOM	 ท่ี่�ม่กำาหนัดจะจัดขึ้�นัในัเด่อนักันัยายนั	 พื่.ศ.	 2564	 ซึื่�งข้ณูะน่ั� 
เนัการาบรูไนัดารุสซื่าล้าม	 ในัฐานัะประธานัอาเซ่ื่ยนัตั้อมได้ส่งหนัังส่อไปยังสำานัักงานัเล้ข้าธิการอาเซ่ื่ยนั	 เพ่ื่�อข้อบรรจุการพิื่จารณูารับรอง	 
The	ASEAN	Protocol	ในัวัาระการประชมุ	SOM	ในัครั�งน่ั�	สำาหรบัประเที่ศไที่ย	ปส.	ได้รับคำาแนัะนัำาจากกรมอาเซ่ื่ยนั	กระที่รวังการตั้า่งประเที่ศ	 
ให้เสนัอเร่�องเข้้าท่ี่�ประชุมคณูะรัฐมนัตั้ร่เพ่ื่�อข้อควัามเห็นัชอบต่ั้อ	 The	 ASEAN	 Protocol	 เพ่ื่�อแสดงท่ี่าท่ี่แล้ะสนัับสนุันัการตัั้ดสินัใจ 
ข้องปลั้ดกระที่รวังการต่ั้างประเที่ศในัการประชุม	SOM	 ทัี่�งน่ั�	 หาก	The	ASEAN	Protocol	 ได้รับการรับรองจาก	SOM	จะถ่อได้ว่ัาเป็นั 
ผ่ล้สำาเร็จ	(Success	Story)	ท่ี่�เป็นัรูปธรรมข้องควัามร่วัมม่อที่างวิัชาการระหว่ัางอาเซ่ื่ยนัตั้อมแล้ะ	IAEA	เป็นัต้ั้นัแบบให้กับการดำาเนิันังานั 
ในัด้านัอ่�นั	 ๆ	 ข้องอาเซ่ื่ยนัตั้อม	 แล้ะในัการจัดที่ำาแนัวัปฏิิบัติั้ด้านัควัามร่วัมม่อภายใต้ั้สถานัการณ์ูฉุุกเฉิุนัที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ในัภูมิภาค 
อ่�นั	ๆ	รวัมไปถึงยังเป็นัการสนัับสนุันัการดำาเนิันังานัภายใต้ั้กรอบควัามร่วัมม่อ	ASEAN-IAEA	Practical	Arrangement		

หมวดที� 3         ผลงานเด่น



57สำำ�นักัง�นัปรม�ณูเูพ่ื่�อสำนััติ ิ    |

	 แนัวัโน้ัมข้องการก่อการร้าย	 แล้ะภัยคุกคามท่ี่�ม่ผ่ล้ต่ั้อควัามมั�นัคงข้องประเที่ศในัปัจจุบันัม่การเพิื่�มขึ้�นัอย่างต่ั้อเน่ั�อง	 โดยเฉุพื่าะ 
อยา่งยิ�งการดำาเนิันัการท่ี่�เก่�ยวัข้้องกับนิัวัเคล่้ยร์	แล้ะในัปัจจุบันัยงัคงม่เหตุั้การณ์ูท่ี่�ม่ควัามเส่�ยงต่ั้อการนัำาวััสดุนิัวัเคล่้ยร์แล้ะวััสดุกัมมันัตั้รังส่
เพ่ื่�อมาใช้ในัการก่อการร้าย	 รวัมถึงประกอบอาวุัธนิัวัเคล่้ยร์อยู่ทัี่�วัโล้ก	 งานันิัติั้วิัที่ยาศาสตั้ร์นิัวัเคล่้ยร์จึงเป็นักระบวันัการสำาคัญด้านั 
ควัามมั�นัคงท่ี่�สามารถป้องกันั	ยับยั�งแล้ะตั้อบสนัองต่ั้อภัยคุกคามที่างนิัวัเคล่้ยร์ข้องประเที่ศแล้ะภูมิภาคอาเซ่ื่ยนัได้อย่างม่ประสิที่ธิภาพื่	ส่งผ่ล้ให้ 
นัานัาประเที่ศเกิดควัามเช่�อมั�นัต่ั้อการล้งทุี่นัที่างการค้า	ก่อให้เกิดการขั้บเคล่้�อนัที่างเศรษฐกิจม่ควัามเป็นัไปอย่างต่ั้อเน่ั�องแล้ะยั�งย่นั
  

ควัามทา้ทายในการดำาเนน่งาน

1. การพัิ่ฒนาหอ้งปฏ่บตั่การใหไ้ด้รบัรองระบบ ISO/IEC 17025
	 การพัื่ฒนัาวิัธ่ตั้รวัจพิื่สูจน์ัเอกลั้กษณ์ูที่างนิัวัเคล่้ยร์ท่ี่�เก่�ยวัข้้องกับพื่ระราชบัญญัติั้พื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์เพ่ื่�อสันัติั้	 (ฉุบับท่ี่�	 2)	พื่.ศ.	 2562 
		 ให้ได้รับรองระบบ	 ISO/IEC	 17025	 เพ่ื่�อให้เช่�อมั�นัได้ว่ัากระบวันัการที่ดสอบม่การตั้รวัจสอบอย่างถูกต้ั้องเหมาะสมตั้าม 
	 มาตั้รฐานัสากล้	สามารถนัำาไปใช้ประกอบการดำาเนิันัคด่ตั้ามกฎหมายได้	

2. การพัิ่ฒนาวัธ่ตีรวัจพ่ิ่สุูจนเ์อกลกัษณท์างนว่ัเคลยีรใ์หเ้หมาะสุมกบับรบ่ทของประเทศ
	 เพ่ื่�อให้การใช้ที่รัพื่ยากรข้องประเที่ศเป็นัไปอย่างคุ้มค่า	จึงจำาเป็นัต้ั้องพัื่ฒนัาวิัธ่ตั้รวัจพิื่สูจน์ัเอกลั้กษณ์ูที่างนิัวัเคล่้ยร์ด้วัยเคร่�องม่อที่ดสอบ 
	 ท่ี่�ม่ควัามเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ัข้องพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์ข้องประเที่ศ	ไม่ให้เกิดการสูญเส่ยงบประมาณูเกินัควัามจำาเป็นั	

3. การเตรยีมพิ่รอ้มรบัมอืกบัภิัยคกุคามรูปแบบใหมท่ี�เปลี�ยนแปลงอย่างรวัดเรว็ั
	 ปัจจุบันัภัยคกุคามรูปแบบใหม่ข้องไที่ยท่ี่�ม่แนัวัโน้ัมจะเป็นัปัญหามากขึ้�นั	ได้แก่	การก่อการร้าย	อาชญากรรมข้้ามชาติั้	แรงงานัต่ั้างด้าวั	 
	 รวัมทัี่�งผู้่หล้บหน่ัเข้้าเม่อง	 เพ่ื่�อให้การพัื่ฒนัาศักยภาพื่งานันัิติั้วิัที่ยาศาสตั้ร์นิัวัเคล่้ยร์ม่ศักยภาพื่ครอบคลุ้มทุี่กมิติั้	 สามารถรับม่อกับ 
	 ภัยคุกคามรูปแบบใหม่	ได้อยา่งทัี่นัท่ี่วังท่ี่นัั�นั	จำาเป็นัต้ั้องอาศัยเที่คโนัโล้ยเ่พ่ื่�อสนัับสนุันัการดำาเนิันังานัดังกล่้าวั	โดยได้พัื่ฒนัาโปรแกรม 
	 สนัับสนุันัควัามมั�นัคงปล้อดภัยข้องประเที่ศด้านันิัติั้วิัที่ยาศาสตั้ร์นิัวัเคล่้ยร์เพ่ื่�อช่วัยตัั้ดสินัใจตั้อบสนัองต่ั้อเหตุั้การณ์ูสำาหรับ 
	 ผู้่ปฏิิบัติั้งานัส่วันัหนั้าบริเวัณูสถานัท่ี่�เกิดเหตุั้	 แล้ะเพ่ื่�อส่บค้นัข้้อมูล้เชิงลึ้กที่างเที่คนิัคสำาหรับผู้่ปฏิิบัติั้งานัตั้รวัจพิื่สูจน์ัเอกลั้กษณ์ู 
	 ที่างนิัวัเคล่้ยร์

4. การพัิ่ฒนาเครอืขา่ยใหม้ศีักยภิาพิ่ตอบสุนองต่อภิัยคกุคามได้อย่างมปีระสุ่ทธภ่ิาพิ่และทนัทว่ังที
	 การพื่ัฒนัาเคร่อข่้ายด้านัควัามมั�นัคงที่างนัิวัเคล่้ยร์ทัี่�งระดับประเที่ศแล้ะนัานัาประเที่ศให้ม่ควัามเข้้มแข้็งอย่างยั�งย่นัเป็นักล้ไกสำาคัญ 
	 ในัการยับยั�งแล้ะป้องกันัภัยคุกคามได้อย่างม่ประสิที่ธิภาพื่	การคงไว้ัซึื่�งกิจกรรมท่ี่�เปิดโอกาสให้เคร่อข่้ายได้แล้กเปล่้�ยนัประสบการณ์ู	 
	 รวัมทัี่�งแสดงควัามคิด	เป็นัควัามท้ี่าที่ายอย่างหนึั�งท่ี่�ส่งเสริมให้หน่ัวัยงานัต่ั้าง	ๆ	ตั้ระหนัักถึงข้อบเข้ตั้	อำานัาจ	หน้ัาท่ี่�ควัามรับผิ่ดชอบ 
		 กระบวันัการประสานังานั	ตั้ล้อดจนัการบูรณูาการองค์ควัามรู้	เพ่ื่�อให้สามารถตั้อบสนัองเม่�อเกิดเหตุั้การณ์ูได้อย่างทัี่นัท่ี่วังท่ี่	

การพัิ่ฒนาศักยภิาพิ่นต่่วัท่ยาศาสุตรน์ว่ัเคลยีรข์องประเทศ
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ภาพแสดงใบรบัรอง
ระบบ	ISO/IEC	17025	
ของหอ้งปฏิบตัิการ
ตรวจพิสูจนเ์อกลกัษณ์
ทางนวิเคลยีร์

การฝึกอบรมเชงิปฏิบตัิการดา้นนติิวทิยาศาสตรน์วิเคลยีรส์ำาหรบัเจา้หนา้ทีผู่้ปฏิบตัิงานส่วนหนา้

	 ปส.	ม่แผ่นัท่ี่�จะพื่ฒันัางานัดา้นันิัติั้วิัที่ยาศาสตั้รใ์ห้กว้ัางข้วัางมากยิ�งขึ้�นั	โดยจะจดัตัั้�งศูนัยนิ์ัติั้วิัที่ยาศาสตั้รนิ์ัวัเคล่้ยร์ข้องภูมิภาคอาเซ่ื่ยนั
ทัี่�งน่ั�	 เพ่ื่�อให้การดำาเนิันังานัด้านันิัติั้วิัที่ยาศาสตั้ร์ข้องประเที่ศเป็นัท่ี่�ยอมรับในัระดับนัานัาชาติั้	 แล้ะเพ่ื่�อร่วัมม่อกับประเที่ศอาเซ่ื่ยนัพัื่ฒนัา 
เคร่อข่้ายประชาคมอาเซ่ื่ยนัให้ม่ควัามยั�งย่นั	 โดยประเที่ศไที่ยเป็นัเจ้าภาพื่	 ส่งเสริมกิจกรรมฝึ้กอบรมเชิงปฏิิบัติั้การ	 การสัมมนัา	 แล้ะ 
การประชุม	อันัจะเป็นักล้ไกสำาคัญในัการพัื่ฒนัาเคร่อข่้ายประชาคมอาเซ่ื่ยนัให้ม่ควัามเข้้มแข็้งอย่างยั�งยน่ั	แล้ะจำาเป็นัต้ั้องได้รับการสนัับสนุันั
อย่างต่ั้อเน่ั�องจากระดับนัโยบายจึงจะบรรลุ้ผ่ล้สำาเร็จ

หมวดที� 3         ผลงานเด่น

ผลการดำาเนน่งาน

	 ห้องปฏิิบัติั้การตั้รวัจพิื่สูจน์ัเอกลั้กษณ์ูที่างนิัวัเคล่้ยร์ได้รับรองระบบ	ISO/IEC	17025	เม่�อวัันัท่ี่�	9	มิถุนัายนั	พื่.ศ.	2564	แล้ะได้พัื่ฒนัา
โปรแกรมสนัับสนุันัควัามมั�นัคงปล้อดภัยข้องประเที่ศด้านันิัติั้วิัที่ยาศาสตั้ร์นิัวัเคล่้ยร์เพ่ื่�อช่วัยตัั้ดสินัใจตั้อบสนัองต่ั้อเหตุั้การณ์ูสำาหรับผู้่ปฏิิบัติั้
งานัส่วันัหน้ัาบริเวัณูสถานัท่ี่�เกิดเหตุั้	แล้ะเพ่ื่�อส่บค้นัข้้อมูล้เชิงลึ้กที่างเที่คนิัคสำาหรับผู้่ปฏิิบัติั้งานัตั้รวัจพิื่สูจน์ัเอกลั้กษณ์ูที่างนิัวัเคล่้ยร์	ดังน่ั�

 	 พัื่ฒนัาวิัธ่ตั้รวัจพิื่สูจน์ัเอกลั้กษณ์ูที่างนิัวัเคล่้ยร์ให้เหมาะสมกับบริบที่ข้องประเที่ศเพ่ื่�อให้การใช้ที่รัพื่ยากรข้องประเที่ศเป็นัไป 
	 	 อย่างคุ้มค่า	 จำาเป็นัต้ั้องพัื่ฒนัาให้ม่ควัามเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ัจากพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์ข้องประเที่ศ	 ไม่ให้เกิดการสูญเส่ย 
	 	 งบประมาณูเกินัควัามจำาเป็นั
 	 พัื่ฒนัาเคร่อข่้ายให้ม่ศักยภาพื่ตั้อบสนัองต่ั้อภัยคุกคามได้อย่างม่ประสิที่ธิภาพื่แล้ะทัี่นัท่ี่วังท่ี่	 แล้ะพัื่ฒนัาให้ม่ควัามเข้้มแข็้ง 
	 	 อย่างยั�งย่นัซึื่�งเป็นักล้ไกสำาคัญในัการยับยั�งแล้ะป้องกันัภัยคุกคามได้อย่างม่ประสิที่ธิภาพื่
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	 ปส.	 ในัฐานัะหน่ัวัยงานักำากับการใช้งานัด้านัพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ในัที่างสันัติั้	 เพ่ื่�อให้เกิดควัามปล้อดภัยแก่ผู้่ใช้	 ประชาชนั 
แล้ะสิ�งแวัดล้้อม	 ดำาเนิันัการเก่�ยวักับมาตั้รฐานัแล้ะระบบคุณูภาพื่สำาหรับการวััดปริมาณูรังส่แล้ะกัมมันัตั้ภาพื่รังส่ภายในัประเที่ศ	 รวัมถึง 
การพัื่ฒนัาแล้ะถ่ายที่อดค่ามาตั้รฐานัดังกล่้าวัให้กับหน่ัวัยงานัภายในัประเที่ศแล้ะนัอกประเที่ศ	 ผ่่านักิจกรรมการให้บริการที่ดสอบ 
แล้ะสอบเท่ี่ยบ	 (Testing	 and	 Calibration)	 การที่ดสอบควัามชำานัาญ	 (Proficiency	 Testing)	 แล้ะการเปร่ยบเท่ี่ยบผ่ล้การที่ดล้อง	 
(Inter-comparison)	 เพ่ื่�อให้เกิดการสอบกล้ับได้เชิงมาตั้รวัิที่ยา	 (Metrological	 Traceability)	 ข้องการวััดไปสู่หน่ัวัยวััดพ่ื่�นัฐานัสูงสุด	 
(SI	Unit)

	 การดำาเนิันังานัด้านัการพัื่ฒนัามาตั้รฐานัการวััดปริมาณูรังส่แล้ะกัมมันัตั้ภาพื่รังส่	ในัช่วัง	4-5	ปีท่ี่�ผ่่านัมานัั�นั	ปส.	ได้มุ่งเน้ันัการพัื่ฒนัา
แล้ะยกระดับระบบการวััดปริมาณูรังส่แล้ะกัมมันัตั้ภาพื่รังส่ในัระดับปฐมภูมิ	 (Primary	 Standard)	 รวัมถึงการสร้างการยอมรับในัระดับ
มาตั้รฐานัสากล้	โดยในัปี	พื่.ศ.	2560	ปส.	ได้ริเริ�มโครงการพัื่ฒนัาระบบการวััดปริมาณูรังส่ในัระดับปฐมภูมิโดยจัดซ่ื่�อหัวัวััดรังส่	Graphite	
Cavity	Chamber	2	ข้นัาด	สำาหรับวััดปริมาณูรังส่	Air	Kerma	จากรังส่แกมมา	แล้ะ	หัวัวััด	Free	Air	Chamber	2	ข้นัาด	สำาหรับวััดปริมาณู
รังส่	Air	Kerma	จากรังส่เอกซ์ื่พื่ลั้งงานัตั้ำ�าแล้ะพื่ลั้งงานัปานักล้าง	จาก	Korea	Research	Institute	of	Standards	and	Science	(KRISS)	 
สาธารณูรัฐเกาหล่้	 รวัมถึงการใช้	 Fricke	 dosimeters	 สำาหรับวััดปริมาณูรังส่มาตั้รฐานัอ้างอิงเพ่ื่�อรองรับการพัื่ฒนัาเที่คโนัโล้ย่ที่างรังส่ 
ท่ี่�เกิดขึ้�นัใหม่	ทัี่�งด้านัการแพื่ที่ย์	การวิัจัย	แล้ะอุตั้สาหกรรม	ซึื่�งเป็นัประเด็นัท่ี่�สำาคัญอย่างยิ�งท่ี่�หน่ัวัยงานัท่ี่�รับผิ่ดชอบต้ั้องพัื่ฒนัาเที่คโนัโล้ย่ 
การวััดให้เท่ี่าทัี่นั	เพ่ื่�อประโยชนัใ์นัการกำากับดูแล้ในัอนัาคตั้	ท่ี่�จำาเป็นัต้ั้องม่ระบบวััดปริมาณูรังส่มาตั้รฐานัท่ี่�อยูใ่นัระดับสูงสุดในัระดับนัานัาชาตั้ิ
เพ่ื่�อเป็นัศูนัย์กล้างการเร่ยนัรู้ในัภูมิภาคอาเซ่ื่ยนัด้านัมาตั้รวิัที่ยารังส่ระดับสูงสุด	 ล้ดค่าใช้จ่ายการส่งหัวัวััดรังส่ไปสอบเท่ี่ยบกับต่ั้างประเที่ศ	
รวัมทัี่�งสนัับสนุันัควัามปล้อดภัยด้านัการใช้พื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์แก่ผู้่ปฏิิบัติั้งานัที่างรังส่	แล้ะประชาชนัทัี่�วัไป

	 ในัปีงบประมาณู	พื่.ศ.	2564	ปส.	ประสบควัามสำาเร็จในัการพัื่ฒนัาแล้ะยกระดับระบบบการวััดปริมาณูรังส่ในัระดับปฐมภูมิ	จำานัวันั	 
3	ปริมาณู	ค่อ	1)	การวััดปริมาณูรังส่ดูดกล่้นัในันัำ�าสำาหรับโคบอล้ต์ั้-60	ระดับอุตั้สาหกรรม	(Absorbed	dose	to	water	in	Co-60	gamma	
radiation	at	radiation	processing	dose	levels)		2)	การวััดแอร์เคอร์มาสำาหรับรังส่แกมมาจาก	Cs-137	ระดับการป้องกันัอันัตั้รายจาก
รังส่	(Air	Kerma	in	Cs-137	gamma	radiation	at	radiation	protection	level)	แล้ะ	3)	การวััดแอร์เคอร์มาสำาหรับรังส่เอกซ์ื่พื่ลั้งงานัตั้ำ�า 
แล้ะ	W/Mo	แมมโมกราฟีื้	(Air	Kerma	in	low-energy	and	W/Mo	mammography	X-rays)	โดยม่ผ่ล้การเปร่ยบเท่ี่ยบผ่ล้การที่ดล้อง
ระหว่ัางห้องปฏิิบัติั้การ	ควัามไม่แน่ันัอนัข้องการวััด	แล้ะระดับควัามเช่�อมั�นัตั้ามตั้าราง

Absorbed	dose	to	water	
in	Co-60	gamma	radiation	
at	radiation	processing	
dose	levels

Air	Kerma	in	Cs-137	gamma	
radiation	at	radiation	
protection	level

Air	Kerma	in	low-energy	
and	W/Mo	mammography	
X-rays

อารเ์จนตินา	จนี	
สหรฐัอเมรกิา	

สหราชอาณาจกัร	
เดนมารก์	และ	ไทย

ญีปุ่่ น	
สาธารณรฐัเกาหลี

จนี

<1%

<1%

5-7	mGy/Gy

1-2

0.82

0.84

95

95

95

หอ้งปฏ่บตั่การวัดัรงัสุีมาตรฐานปฐมภิูม่

ปรมิาณ ประเทศทีเ่ขา้รว่ม
การเปรยีบเทยีบผลการทดลอง

ความแตกต่างจากคา่
ปรมิาณรงัสีมาตรฐาน

ความไมแ่นน่อน
ของการวดั	(%)

ระดบั
ความเชือ่มัน่	(%)
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	 จากสถานัการณ์ูการแพื่ร่ระบาดข้องโรคติั้ดเช่�อไวัรัสโคโรนัา	 2019	 (COVID-19)	 ทัี่�งในัประเที่ศแล้ะต่ั้างประเที่ศ	 ส่งผ่ล้กระที่บแล้ะ 
เป็นัอุปสรรคอย่างมากต่ั้อการดำาเนิันัการในักิจกรรมต่ั้าง	 ๆ	 ในัทุี่กภาคส่วันั	 ไม่เว้ันัทัี่�งการดำาเนิันักิจกรรมข้องภาครัฐ	 โดยเฉุพื่าะต้ั้องม่ 
การติั้ดต่ั้อกับหน่ัวัยงานัภาครัฐ	 แม้ว่ัาจะม่การเปิดให้บริการต่ั้าง	 ๆ	 ภายใต้ั้มาตั้รการป้องกันัแล้ะควับคุมการระบาดข้อง	 COVID-19	 
กรมควับคุมโรค	 กระที่รวังสาธารณูสุข้	 ยังคงม่แนัวัโน้ัมควัามรุนัแรงแล้ะยังม่การแพื่ร่การระบาดข้อง	 COVID-19	 ซึื่�งส่งผ่ล้กระที่บ 
แล้ะเป็นัอุปสรรคต่ั้อการดำาเนิันักิจกรรมต่ั้าง	 ๆ	 โดยเฉุพื่าะอย่างยิ�งกิจกรรมท่ี่�ต้ั้องได้รับอนุัญาตั้จากภาครัฐ	 ที่ำาให้ภาครัฐต้ั้องยกระดับ 
ควัามเข้้มข้้นัข้องมาตั้รการควับคุมแล้ะบังคับใช้อย่างจริงจังเพ่ื่�อแก้ไข้แล้ะบรรเที่าสถานัการณ์ูฉุุกเฉิุนั	จึงส่งผ่ล้กระที่บโดยตั้รงต่ั้อประชาชนั
ในัการติั้ดต่ั้อกับหน่ัวัยงานัข้องภาครัฐ	 แล้ะเพ่ื่�อให้เกิดควัามชัดเจนัในัการอำานัวัยควัามสะดวักให้กับประชาชนัแล้ะไม่ให้ประชาชนั 
ต้ั้องเส่ยประโยชน์ัจากการดำาเนิันักิจกรรมนัั�นั	 ๆ	 หร่อล้ะเมิดกฎหมาย	 แล้ะคณูะรัฐมนัตั้ร่ได้ม่มติั้เม่�อวัันัท่ี่�	 3	 สิงหาคม	 พื่.ศ.	 2564	 
เห็นัชอบมาตั้รการบรรเที่าผ่ล้กระที่บข้องประชาชนั	 โดยให้หน่ัวัยงานัท่ี่�ม่อำานัาจหน้ัาท่ี่�ในัการอนุัญาตั้พิื่จารณูากำาหนัดมาตั้รการบรรเที่า 
ผ่ล้กระที่บข้องประชาชนัในัการข้ยายระยะเวัล้าการต่ั้ออายุใบอนุัญาตั้	 ซึื่�งให้เป็นัดุล้ยพิื่นิัจข้องหน่ัวัยงานัท่ี่�ม่อำานัาจหน้ัาท่ี่�จะพิื่จารณูา 
กำาหนัดระยะเวัล้าภายในักรอบข้องกฎหมายตั้ามควัามจำาเป็นัแล้ะเหมาะสม

การดำาเนน่การอนญุาตและการรบัแจง้ทางนว่ัเคลยีรแ์ละรงัสุี

	 ปส.	 เป็นัหนึั�งในัหน่ัวัยงานัรัฐท่ี่�ม่อำานัาจหน้ัาท่ี่�เก่�ยวักับการอนุัญาตั้แล้ะการรับแจ้งที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	สำาหรับการดำาเนิันักิจกรรม 
ท่ี่�เก่�ยวัข้้องกับการใชป้ระโยชนัท์ี่างนัวิัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ในัที่างสนััติั้ในัประเที่ศไที่ย	ตั้ามพื่ระราชบญัญัติั้พื่ลั้งงานันัวิัเคล่้ยร์เพ่ื่�อสันัติั้	พื่.ศ.	2559	
แล้ะพื่ระราชบัญญัติั้พื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์เพ่ื่�อสันัติั้	(ฉุบับท่ี่�	2)	พื่.ศ.	2562	

	 ปส.	ได้ม่การปรับเปล่้�ยนักระบวันัการในัการดำาเนิันัการอนุัญาตั้แล้ะการรับแจ้งที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	ให้เป็นัไปอย่างม่ประสิที่ธิภาพื่	
รวัดเร็วั	แล้ะสอดคล้้องกับบริบที่ท่ี่�เปล่้�ยนัแปล้งภายใต้ั้สถานัการณ์ู	ณู	ปัจจุบันั	ดังน่ั�
	 1.	 ออกระเบ่ยบสำานัักงานัปรมาณููเพ่ื่�อสันัติั้ว่ัาด้วัยมาตั้รการบรรเที่าผ่ล้กระที่บโดยการข้ยายระยะเวัล้าการต่ั้ออายุใบอนุัญาตั้	 
	 	 กรณู่สถานัการณ์ูการแพื่ร่ระบาดข้องโรคติั้ดเช่�อไวัรัสโคโรนัา	2019	พื่.ศ.	2564	โดยกำาหนัดให้ผู้่ประสงค์จะข้อต่ั้ออายุใบอนุัญาตั้ 
	 	 สำาหรับใบอนุัญาตั้ท่ี่�สิ�นัอายุระหว่ัางวัันัอังคารท่ี่�	 20	 กรกฎาคม	พื่.ศ.	 2564	 ถึงวัันัศุกร์ท่ี่�	 31	 ธันัวัาคม	พื่.ศ.	 2564	 ในักรณู่น่ั� 
	 	 ให้เจ้าหน้ัาท่ี่�ข้อง	ปส.	รับคำาข้อต่ั้ออายุใบอนุัญาตั้ดังกล่้าวัท่ี่�ได้ย่�นั	ภายในัวัันัจันัที่ร์ท่ี่�	17	มกราคม	พื่.ศ.	2565	เพ่ื่�อให้เล้ข้าธิการ 
	 	 สำานัักงานัปรมาณููเพ่ื่�อสันัติั้ต่ั้อไป	ทัี่�งน่ั�การนัับระยะเวัล้าอายุใบอนุัญาตั้จะนัับต่ั้อเน่ั�องตัั้�งแต่ั้ใบอนุัญาตั้นัั�นั	ๆ	สิ�นัอายุล้ง	
	 2.	 ออกประกาศสำานัักงานัปรมาณููเพ่ื่�อสันัติั้	เร่�อง	การย่�นัคำาข้อแล้ะเอกสารต่ั้าง	ๆ 	ท่ี่�เก่�ยวักับการอนุัญาตั้แล้ะการแจ้งวััสดุกัมมันัตั้รังส่	 
	 	 เคร่�องกำาเนิัดรังส่	 แล้ะวััสดุนิัวัเคล่้ยร์	 ผ่่านัที่างไปรษณู่ย์อิเล็้กที่รอนิักส์	 (e-mail)	 ประกาศ	ณู	 วัันัท่ี่�	 9	 กันัยายนั	พื่.ศ.	 2564	 
	 	 โดยผู้่ประสงคย์่�นัคำาข้อแล้ะเอกสารตั้า่ง	ๆ 	ได้ท่ี่�	oss@oap.go.th	โดยไม่ต้ั้องส่งคำาข้อแล้ะเอกสารฉุบบัจริง	แล้ะ	ปส.	จะแจ้งยน่ัยันั 
	 	 การรับคำาข้อแล้ะเอกสารดังกล่้าวัที่างไปรษณู่ย์อิเล็้กที่รอนิักส์	(e-mail)

นัอกจากน่ั�ยังได้ต่ั้พิื่มพ์ื่เผ่ยแพื่ร่ในัเอกสารที่างวิัชาการดังน่ั�
	 1.	 H.	Mungpayaban,	S.	Ninlaphruk,	C.	L.	Chen,	M.	C.	Yuan,	Y.	L.	Zhang,	Y.	Yuandi,	G.	M.	Hassan,	N.	Rabie,	 
	 	 T.	B.	Kadni	and	D	Butler.	(2021).	Supplementary	comparison	APMP.RI(I)-S1	of	standards	for	absorbed	dose	 
	 	 to	water	in	Co-60	gamma	radiation	processing	dose	level.	Metrologia,	Vol.	58,	No.	1A,	06021.
	 2.	 P.	Rindhatayathon,	A.	Siriwitpreecha	and	V.	Pungkun.	(2021).	Establishing	of	primary	standard	for	Cs-137	 
	 	 air-kerma	of	OAP,	Thailand.	Applied	Radiation	and	Isotopes,	Vol.170,	109586,	ISSN	0969-8043.
	 3.	 P.	Rindhatayathon,	K.	Koonkana	and	V.	Pungkun.	(2021).	Development	of	the	primary	standard	for	low-energy	 
	 	 and	W/Mo	mammography	x-rays	at	OAP,	Thailand.	Metrologia,	Vol.	58,	055009.

การปฏ่บตั่งานในสุถานการณ ์COVID-19

หมวดที� 3         ผลงานเด่น
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	 เพ่ื่�อบรรเที่าผ่ล้กระที่บแล้ะอำานัวัยควัามสะดวักให้แก่ประประชาชนัผู้่ประสงค์ย่�นัคำาข้อแล้ะเอกสารต่ั้าง	 ๆ	 เก่�ยวัการอนุัญาตั้ 
ที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	ตั้ามพื่ระราชบัญญัติั้พื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์เพ่ื่�อสันัติั้	พื่.ศ.	2559	แล้ะพื่ระราชบัญญัติั้พื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์เพ่ื่�อสันัติั้	(ฉุบับท่ี่�	2)	 
พื่.ศ.	2562	กรณู่สถานัการณ์ูการแพื่ร่ระบาดข้อง	COVID-19	ในัประเที่ศไที่ย

การตรวัจสุถานประกอบการทางนว่ัเคลยีรแ์ละรงัสุี 

	 ปัจจุบันัในัประเที่ศไที่ยม่หน่ัวัยงานัทัี่�งภาครัฐแล้ะเอกชนัท่ี่�นัำาพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่มาใช้ประโยชน์ัเป็นัจำานัวันัมาก	 ทัี่�งด้านั 
การแพื่ที่ย์	 อุตั้สาหกรรม	 ศึกษาวิัจัย	 แล้ะด้านัการรักษาควัามปล้อดภัย	 ปส.	 ในัฐานัะหนั่วัยงานักำากับดูแล้การใช้ประโยชนั์จากนิัวัเคล่้ยร์ 
แล้ะรังส่	 จำาเป็นัต้ั้องม่มาตั้รการท่ี่�เหมาะสมในัการกำากับดูแล้	 เพ่ื่�อให้แน่ัใจว่ัาผู้่ใช้	 ผู้่ปฏิิบัติั้งานัที่างรังส่	 ประชาชนัทัี่�วัไป	 แล้ะสิ�งแวัดล้้อม	 
ม่ควัามปล้อดภัย	 (Safety)	 แล้ะควัามมั�นัคงปล้อดภัย	 (Security)	 ตั้ามกฎหมายแล้ะมาตั้รฐานัสากล้	 โดยการจัดส่งพื่นัักงานัเจ้าหน้ัาท่ี่� 
เข้้าที่ำาการตั้รวัจสอบแล้ะประเมินัสถานัประกอบการที่างนัิวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	 เพ่ื่�อให้สถานัประกอบการเหล่้านัั�นัดำาเนิันังานัให้เป็นัไปตั้าม
กฎหมายแล้ะมาตั้รฐานัท่ี่�เก่�ยวัข้้อง	

	 แล้ะนัับตั้ั�งแต่ั้ปี	 พื่.ศ.	 2563	 เป็นัต้ั้นัมา	 ซึื่�งม่การระบาดข้อง	 COVID-19	 จึงม่การปรับปรุงรูปแบบการตั้รวัจสอบแล้ะตั้ิดตั้าม 
โดยได้จัดที่ำาแนัวัปฏิิบัติั้	 แล้ะแบบรายงานัการตั้รวัจสอบควัามปล้อดภัยที่างรังส่ด้วัยตั้นัเอง	 ซึื่�งสถานัประกอบการได้ดำาเนิันัการตั้รวัจสอบ 
ควัามปล้อดภัยที่างรังส่ด้วัยตั้นัเองตั้ามรูปแบบท่ี่�กำาหนัดแล้ะส่งรายงานักลั้บมายัง	 ปส.	 เพ่ื่�อที่ำาการประเมินั	 ซึื่�งเป็นัมาตั้รการหนึั�ง 
ในัการกำากับดูแล้การใช้ประโยชน์ัจากพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่

   การตรวัจสุอบทางนว่ัเคลยีร์
	 	 ปส.	ได้เข้้าตั้รวัจสอบการดำาเนิันัการข้องสถานัท่ี่�ให้บริการจัดการกากกัมมันัตั้รังส่	ตั้ามหลั้กการ	3S	ค่อ	Safety	Security	แล้ะ	 
	 	 Safeguards	 กล่้าวัค่อ	 ม่การตั้รวัจสอบค่าระดับรังส่ในัทุี่กพ่ื่�นัท่ี่�เก็บกากกัมมันัตั้รังส่	 การตั้รวัจสอบระบบป้องกันัแล้ะรักษา 
	 	 ควัามมั�นัคงปล้อดภัยข้องตัั้วัอาคารเก็บกากกัมมันัตั้รังส่	 การตั้รวัจสอบระบบพิื่ทัี่กษ์ควัามปล้อดภัยวััสดุนิัวัเคล่้ยร์แล้ะ 
	 	 วััสดุกัมมันัตั้รังส่ซึื่�งแปรสภาพื่เป็นักากกัมมันัตั้รังส่	 รวัมทัี่�งม่การตั้รวัจสอบระบบสนัับสนุันัอ่�นั	 ๆ	 เช่นั	 ระบบป้องกันัฟ้ื้าผ่่า	 
	 	 ระบบระบายนัำ�าทิี่�ง	ระบบเคร่�องม่อวััดที่างรังส่	ผ่ล้ปริมาณูรังส่ประจำาตัั้วับุคคล้	แล้ะการปฏิิบัติั้งานัข้องเจ้าหน้ัาท่ี่�ควัามปล้อดภัย 
	 	 ที่างรังส่	เพ่ื่�อให้เกิดควัามปล้อดภัยสูงสุดต่ั้อสถานัประกอบการที่างนิัวัเคล่้ยร์	ประชาชนั	แล้ะสิ�งแวัดล้้อม

   การตรวัจสุอบเครื�องกำาเนด่รงัสุี
	 	 ปส.	 ดำาเนิันัการตั้รวัจสอบสถานัประกอบการท่ี่�ม่ไว้ัในัครอบครองหร่อใช้เคร่�องกำาเนิัดรังส่	 โดยเข้้าตั้รวัจสอบในั 
	 	 สถานัประกอบการ	(On-site	inspection)	ซึื่�งม่ท่ี่�ตัั้�งอยู่ในัพ่ื่�นัท่ี่�ต่ั้าง	ๆ	ทัี่�วัประเที่ศ	เป็นัจำานัวันัทัี่�งสิ�นั	121	หน่ัวัยงานั	อย่างไรก็ด่	 
	 	 ด้วัยผ่ล้กระที่บอันัเน่ั�องมาจากการแพื่ร่ระบาดข้อง	 COVID-19	 ที่ำาให้การตั้รวัจสอบสถานัประกอบการด้วัยวัิธ่เข้้าตั้รวัจสอบ 
	 	 ในัสถานัประกอบการตั้ามแผ่นังานัปกตั้นัิั�นัไมส่ามารถกระที่ำาได	้ดังนัั�นัจึงได้ปรับเปล่้�ยนัวิัธ่การตั้รวัจสอบสถานัประกอบการเปน็ั	 
	 	 “การตั้รวัจสอบควัามปล้อดภัยที่างรังส่ด้วัยตั้นัเอง	(Radiation	safety	self-assessment;	SA)”	โดยการจัดที่ำาแนัวัปฏิิบัติั้การ 
	 	 ตั้รวัจสอบควัามปล้อดภัยที่างรังส่ด้วัยตั้นัเอง	 ท่ี่�เหมาะสมแล้ะสอดคล้้องกับชนิัดแล้ะลั้กษณูะการใช้ประโยชน์ัข้องเคร่�องกำาเนิัดรังส่	 
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แนวัปฏ่บตั่การตรวัจสุอบควัามปลอดภิัยทางรงัสุีด้วัยตนเองสุำาหรบัสุถานประกอบการ 

	 แนัวัปฏิิบัติั้การตั้รวัจสอบควัามปล้อดภัยที่างรังส่ด้วัยตั้นัเองสำาหรับสถานัประกอบการ	ท่ี่�	ปส.	จัดที่ำาขึ้�นัในัปีงบประมาณู	พื่.ศ.	2564	ได้แก่
	 1.	 แนัวัปฏิิบัติั้การตั้รวัจสอบควัามปล้อดภัยที่างรังส่ด้วัยตั้นัเอง	สำาหรับสถานัประกอบการท่ี่�ม่ไว้ัในัครอบครองหร่อใช้เคร่�องกำาเนิัด 
	 	 รังส่	ประเภที่ท่ี่�ผู้่ดำาเนิันัการไม่ต้ั้องข้อรับใบอนุัญาตั้	แต่ั้ต้ั้องแจ้งการครอบครองหร่อใช้ต่ั้อเล้ข้าธิการสำานัักงานัปรมาณููเพ่ื่�อสันัติั้
	 2.	 แนัวัปฏิิบัติั้การตั้รวัจสอบควัามปล้อดภัยที่างรังส่ด้วัยตั้นัเอง	สำาหรับสถานัประกอบการท่ี่�ม่ไว้ัในัครอบครองหร่อใช้เคร่�องกำาเนิัด 
	 	 รังส่	ชนิัดเคร่�องเร่งอนุัภาคไซื่โครตั้รอนั
	 3.	 แนัวัปฏิิบัติั้การตั้รวัจสอบควัามปล้อดภัยที่างรังส่ด้วัยตั้นัเอง	สำาหรับสถานัประกอบการท่ี่�ม่ไว้ัในัครอบครองหร่อใช้เคร่�องกำาเนิัด 
	 	 รังส่	ชนิัดเคร่�องเร่งอนุัภาคเชิงเส้นั	(Linear	accelerator)	กรณู่การข้อครอบครองหร่อใช้เคร่�องใหม่	แล้ะกรณู่การข้อครอบครอง 
	 	 หร่อใช้เคร่�องเก่า	(ต่ั้อใบอนุัญาตั้)
	 4.	 แนัวัปฏิิบัติั้การตั้รวัจสอบควัามปล้อดภัยที่างรังส่ด้วัยตั้นัเอง	สำาหรับสถานัประกอบการท่ี่�ม่ไว้ัในัครอบครองหร่อใช้เคร่�องกำาเนิัด 
	 	 รังส่	ชนิัดเคร่�องเร่งอนุัภาคเชิงเส้นั	(Linear	accelerator)	ท่ี่�ใช้ในังานัรักษาควัามมั�นัคงปล้อดภัย
	 5.	 แนัวัปฏิิบัติั้การตั้รวัจสอบควัามปล้อดภัยที่างรังส่ด้วัยตั้นัเอง	สำาหรับสถานัประกอบการท่ี่�ม่ไว้ัในัครอบครองหร่อใช้เคร่�องกำาเนิัด 
	 	 รังส่	ชนิัดเคร่�องถ่ายภาพื่ด้วัยรังส่เอกซ์ื่ในัที่างอุตั้สาหกรรม	(Industrial	X-ray	radiography)

	 นัอกเหน่ัอจากการพัื่ฒนัาระบบการตั้รวัจสอบควัามปล้อดภัยที่างรังส่ด้วัยตั้นัเองขึ้�นัมาเพ่ื่�อแก้ไข้ปัญหา	 On-site	 inspection	 
ท่ี่�ไม่สามารถดำาเนิันัการได้อันัเน่ั�องมาจากการแพื่ร่ระบาดข้อง	COVID-19	แล้้วั	ปส.	ยังได้จัดที่ำาเอกสารวิัชาการอ่�นั	ๆ	เพ่ื่�อใช้ในัการส่งเสริม
แล้ะพัื่ฒนัากระบวันัการกำากับดูแล้	ได้แก่
	 1.	 คู่ม่อการตั้รวัจสอบเคร่�องกำาเนิัดรังส่	ชนิัดเคร่�องเร่งอนุัภาคไซื่โครตั้รอนั
	 2.	 คู่ม่อการตั้รวัจสอบเคร่�องกำาเนิัดรังส่	ชนิัดเคร่�องเร่งอนุัภาคเชิงเส้นั
	 3.	 คู่ม่อการตั้รวัจสอบเคร่�องกำาเนิัดรังส่	ชนิัดเคร่�องถ่ายภาพื่ด้วัยรังส่เอกซ์ื่ในัที่างอุตั้สาหกรรม
	 4.	 แนัวัที่างการใช้ค่าปริมาณูรังส่เฝ้้าระวััง	(Dose	constraints)	เพ่ื่�อล้ดปัญหาการได้รับปริมาณูรังส่สูงจากการปฏิิบัติั้งานัที่างรังส่
	 5.	 แนัวัปฏิิบัติั้การจัดที่ำาแผ่นัป้องกันัอันัตั้รายจากรังส่	สำาหรับสถานัประกอบการท่ี่�ม่ไว้ัในัครอบครองหร่อใช้เคร่�องกำาเนิัดรังส่

	 นัอกจากน่ั�	ยังดำาเนิันัการส่งเสริม	สนัับสนุันั	ให้การใช้ประโยชน์ัจากพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ในัประเที่ศไที่ยให้เป็นัไปอย่างถูกต้ั้อง 
ตั้ามกฎหมาย	 ม่ประสิที่ธิภาพื่	 ม่ควัามคุ้มค่า	 แล้ะม่ควัามปล้อดภัย	 ร่วัมกับหน่ัวัยงานัอ่�นั	 ๆ	 อาทิี่	 ร่วัมกับสำานัักงานัหล้ักประกันัสุข้ภาพื่ 
แห่งชาติั้	 (สปสช.)	 ในัการตั้รวัจประเมินัสถานัพื่ยาบาล้เพ่ื่�อขึ้�นัที่ะเบ่ยนัเป็นัหน่ัวัยบริการท่ี่�รับการส่งต่ั้อเฉุพื่าะด้านัรังส่รักษา	 แล้ะร่วัมกับ
สำานัักงานัมาตั้รฐานัผ่ล้ติั้ภัณูฑ์์อุตั้สาหกรรม	(สมอ.)	ในัการตั้รวัจรบัรองระบบงานั	(การตั้รวัจสอบระหวัา่งการใช้งานั)	ข้องสถานัประกอบการ 
ท่ี่�ม่ไว้ัในัครอบครองหร่อใช้เคร่�องกำาเนิัดรังส่	เป็นัต้ั้นั

   การตรวัจสุอบวัสัุดุกมัมนัตรงัสุีและวัสัุดุนว่ัเคลยีรท์างอุตสุาหกรรม
	 	 การควับคุมการข้นัส่งวััสดุกัมมันัตั้รังส่ด้วัยระบบระบุตั้ำาแหน่ัง	GPS	(Global	Positioning	System)	&	LBS	(Location-Based	 
	 	 Service)	 การควับคุมการข้นัส่ง	 เป็นัประเด็นัสำาคัญประเด็นัหนึั�งในัด้านัการกำากับดูแล้ควัามปล้อดภัยที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	 
	 	 ปส.	 ม่หน้ัาท่ี่�กำากับดูแล้วััสดุกัมมันัตั้รังส่ท่ี่�เป็นัสินัค้าอันัตั้รายประเภที่ท่ี่�	 7	 วััสดุกัมมันัตั้รังส่	 (Radioactive	material)	 ดังนัั�นั 
	 	 จึงม่ควัามจำาเป็นัในัการกำากับดูแล้ที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่เพ่ื่�อช่วัยในัการบริหารจัดการ	 ควับคุม	 ป้องกันั	 ในักรณู่เกิดอุบัติั้เหตุั้ 
	 	 หร่อแม้แต่ั้การสูญหายหร่อถูกโจรกรรมในัระหวั่างการข้นัส่งถึงแม้ว่ัากฎหมายออกประกาศบังคับว่ัาให้รถบรรทีุ่กวััตั้ถุอันัตั้ราย 
	 	 ทุี่กคันั	 ต้ั้องม่การตั้ิดตัั้�งระบบ	 GPS	 เพ่ื่�อง่ายต่ั้อการติั้ดตั้ามตั้รวัจสอบการเดินัที่างข้องยานัพื่าหนัะบรรทีุ่กวััตั้ถุอันัตั้ราย	 
	 	 แล้ะเข้้าแก้ไข้ในักรณู่ท่ี่�เกิดอุบัติั้เหตุั้ได้อย่างทัี่นัท่ี่วังท่ี่	โดยม่การพัื่ฒนัาระบบรองรับการเช่�อมต่ั้อข้้อมูล้แบบ	Online	กับฐานัข้้อมูล้ 
	 	 ข้องกรมข้นัส่งที่างบกเพ่ื่�อเร่ยกดูข้้อมูล้	 GPS	 ท่ี่�ติั้ดตัั้�งบนัยานัพื่าหนัะข้นัส่งวััตั้ถุอันัตั้รายท่ี่�ได้ที่ำาการล้งที่ะเบ่ยนัไวั้กับ 
	 	 กรมการข้นัส่งที่างบก	 แต่ั้ในัแง่ข้องการกำากับดูแล้ควัามปล้อดภัยที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่โดยหลั้กแล้้วัเป็นัการติั้ดตั้าม 
	 	 ท่ี่�วััสดุกัมมันัตั้รังส่หร่อวััสดุนิัวัเคล่้ยร์มิใช่การติั้ดตั้ามจากตั้ำาแหน่ังข้องยานัพื่าหนัะเช่นัเด่ยวักับระบบท่ี่�กรมการข้นัส่งที่างบก	 
	 	 ซึื่�งในักรณู่ข้องวััสดุกัมมันัตั้รังส่ควัามสำาคัญสำาหรับการข้นัส่งนัอกเหน่ัอจากเป็นัการกำากับดูแล้ควัามปล้อดภัย	 (Safety)	 
	 	 ตั้ามมาตั้รฐานัสากล้แล้้วัยังเป็นัส่วันัสำาคัญในัการกำากับดูแล้ควัามมั�นัคงปล้อดภัย	(Security)	ด้วัยเช่นักันั

หมวดที� 3         ผลงานเด่น
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ภาพแสดงหลกัการพ้ืนฐานของระบบติดตามการขนส่งวสัดกุมัมนัตรงัสี

ภาพแสดงองคป์ระกอบของระบบติดตามการขนส่งวสัดกุมัมนัตรงัสี

	 	 ด้วัยเที่คโนัโล้ย่ในัปัจจุบันัม่ควัามก้าวัหน้ัา	 ประกอบกับสถานัการณ์ูการแพื่ร่ระบาดข้อง	 COVID-19	 ปส.	 จึงได้ใช้เที่คโนัโล้ย ่
	 	 ในัการกำากับดูแล้การข้นัส่งวััสดุกัมมันัตั้รังส่เพ่ื่�อติั้ดตั้ามการข้นัส่งวััสดุกัมมันัตั้รังส่แบบเวัล้าจริง	 (Real	 time)	 ผ่่านัระบบ 
	 	 ระบุตั้ำาแหน่ัง	 GPS	 แล้ะ	 LBS	 เพ่ื่�อเพิื่�มประสิที่ธิภาพื่แล้ะควัามตั้่อเน่ั�องในัการตั้ิดตั้ามการควับคุมการข้นัส่งวััสดุกัมมันัตั้รังส่	 
	 	 พื่ร้อมยกระดับการกำากับดูแล้ควัามปล้อดภัยที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ในัอนัาคตั้
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   การตรวัจสุอบวัสัุดุกมัมนัตรงัสุีและวัสัุดุนว่ัเคลยีรท์างการแพิ่ทย์และศึกษาวัจ่ยั
	 	 ในัปีงบประมาณู	พื่.ศ.	2564	ปส.	ดำาเนิันัการกำากับดูแล้ควัามปล้อดภัยการใช้รังส่ที่างการแพื่ที่ย์แล้ะศึกษาวิัจัย	โดยตั้รวัจสอบ 
	 	 สถานัประกอบการที่างรังส่ที่างด้านัการแพื่ที่ย์แล้ะศึกษาวิัจัยจำานัวันั	 154	หน่ัวัยงานั	แต่ั้เน่ั�องจากสถานัการณ์ูการแพื่ร่ระบาด 
	 	 ข้อง	 COVID-19	 จึงดำาเนิันัการออกตั้รวัจสอบสถานัประกอบการได้เพ่ื่ยง	 49	 หน่ัวัยงานัเท่ี่านัั�นั	 แต่ั้เพ่ื่�อให้การตั้รวัจสอบ 
	 	 ควัามปล้อดภัยที่างรังส่เป็นัไปอย่างต่ั้อเน่ั�อง	 จึงได้จัดที่ำาแนัวัปฏิิบัติั้การตั้รวัจสอบแล้ะประเมินัตั้นัเองสำาหรับงานัต่ั้าง	ๆ	เพ่ื่�อให้ 
	 	 หน่ัวัยงานัตั้รวัจสอบควัามปล้อดภัยที่างรังส่ด้วัยตั้นัเอง	 แล้ะส่งผ่ล้การตั้รวัจสอบกลั้บมาเพ่ื่�อประเมินัควัามปล้อดภัยที่างรังส่ 
	 	 ต่ั้อไป	โดย	ปส.	ได้จัดส่งแนัวัปฏิิบัติั้ตั้รวัจสอบแล้ะประเมินัตั้นัเองให้หน่ัวัยงานัไปจำานัวันั	105	หน่ัวัยงานั	
	 แนัวัปฏิิบัติั้การตั้รวัจสอบแล้ะประเมนิัตั้นัเองทัี่�งหมดท่ี่�ได้จัดที่ำาขึ้�นั	ได้แก่	แนัวัปฏิิบัติั้การตั้รวัจสอบแล้ะประเมินัตั้นัเองจำานัวันั	4	ฉุบับ 
แล้ะคู่ม่อการตั้รวัจสอบควัามปล้อดภัยที่างรังส่จำานัวันั	3	ฉุบับ	ดังน่ั�	
	 1.		 แนัวัปฏิิบัติั้เร่�องการตั้รวัจสอบแล้ะประเมินัควัามปล้อดภัยด้วัยตัั้วัเอง	 (Self-assessment)	 สำาหรับงานัรังส่รักษาท่ี่�ใช้วััสดุ 
	 	 กัมมันัตั้รังส่	
	 2.		 แนัวัปฏิิบัติั้เร่�องการตั้รวัจสอบแล้ะประเมินัควัามปล้อดภัยด้วัยตั้นัเอง	(Self-assessment)	สำาหรับงานัเวัชศาสตั้ร์นิัวัเคล่้ยร์	
	 3.		 แนัวัปฏิิบัติั้เร่�องการตั้รวัจสอบแล้ะประเมินัควัามปล้อดภัยด้วัยตั้นัเอง	 (Self-assessment)	 	 เคร่�องฉุายรังส่แกมมาสำาหรับงานั 
	 	 ที่างการแพื่ที่ย์แล้ะศึกษาวิัจัย	
	 4.		 แนัวัปฏิิบัติั้เร่�องการตั้รวัจสอบแล้ะประเมินัควัามปล้อดภัยด้วัยตั้นัเอง	(Self-assessment)		สำาหรับอุปกรณ์ูตั้รวัจวััดควัามช่�นั/ 
	 	 ควัามหนัาแน่ันั	
	 5.		 คู่ม่อปฏิิบัติั้งานัตั้รวัจสอบสถานัประกอบการที่างรังส่	งานัรังส่รักษาท่ี่�ใช้วััสดุกัมมันัตั้รังส่	
	 6.		 คู่ม่อปฏิิบัติั้งานัตั้รวัจสอบสถานัประกอบการที่างรังส่	เคร่�องฉุายรังส่แกมมาสำาหรับงานัที่างการแพื่ที่ย์แล้ะศึกษาวิัจัย
	 7.		 คู่ม่อปฏิิบัติั้งานัตั้รวัจสอบสถานัประกอบการที่างรังส่	วััสดุกัมมันัตั้รังส่มาตั้รฐานั

หมวดที� 3         ผลงานเด่น
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	 ผ่ล้สำาเร็จจากการดำาเนัินังานัด้านัการตั้รวัจสอบสถานัประกอบการที่างนัิวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	 ที่ำาให้สถานัประกอบการท่ี่�ได้รับ 
การตั้รวัจสอบ	สามารถม่ไว้ัในัครอบครอง	หร่อใช้ประโยชน์ัจากพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ได้อย่างถูกต้ั้องตั้ามกฎหมาย	ตั้ามวััตั้ถุประสงค์ 
ข้องการใช้ประโยชน์ัจากพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ในัที่างสันัติั้อย่างม่ประสิที่ธิภาพื่	 สอดคล้้องตั้ามมาตั้รฐานัท่ี่�เก่�ยวัข้้องในัระดับสากล้	 
ไม่ส่งผ่ล้กระที่บในัที่างเส่ยหายต่ั้อผู้่ใช้	ผู้่ปฏิิบัติั้งานั	ประชาชนัทัี่�วัไป	แล้ะสิ�งแวัดล้้อม

การอบรมและการทดสุอบเพืิ่�อประกอบการยื�นคำาขอต่ออายุใบอนญุาตเจา้หนา้ที�ควัามปลอดภิยัทางรงัสุ ี(RSO)

	 ประเที่ศไที่ยม่การใช้ประโยชน์ัจากพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่เพิื่�มขึ้�นัอย่างต่ั้อเน่ั�องในัทุี่กด้านั	 จำาเป็นัอย่างยิ�งท่ี่�ผู้่ปฏิิบัติั้งานัจะต้ั้อง
ม่ควัามรู้ควัามสามารถ	 แล้ะควัามตั้ระหนัักเพ่ื่�อให้เกิดประโยชน์ัแล้ะควัามปล้อดภัยต่ั้อประชาชนัแล้ะสิ�งแวัดล้้อมอย่างสูงสุด	 ประกอบกับ
พื่ระราชบัญญัติั้พื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์เพ่ื่�อสันัติั้	 พื่.ศ.	 2559	 มาตั้รา	 92	 กำาหนัดว่ัา	 ต้ั้องจัดให้ม่เจ้าหน้ัาท่ี่�ควัามปล้อดภัยที่างรังส่ปฏิิบัติั้หน้ัาท่ี่�
ในัสถานัท่ี่�ที่ำาการข้องผู้่รับใบอนุัญาตั้	 โดยต้ั้องจัดให้ม่เจ้าหน้ัาท่ี่�ควัามปล้อดภัยที่างรังส่อย่างน้ัอยหนึั�งคนัประจำาอยู่ตั้ล้อดเวัล้าท่ี่�เปิดที่ำาการ 
ดังนัั�นั	 ปส.	 ในัฐานัะหน่ัวัยงานักำากับดูแล้ควัามปล้อดภัยที่างนิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่จึงให้ควัามสำาคัญในัการจัดหลั้กสูตั้รการอบรมแล้ะ 
การที่ดสอบเพ่ื่�อประกอบการย่�นัคำาข้อต่ั้ออายุใบอนุัญาตั้เจ้าหน้ัาท่ี่�ควัามปล้อดภัยที่างรังส่ขึ้�นั	เพ่ื่�อพัื่ฒนัาศักยภาพื่แล้ะสมรรถนัะข้องบุคล้ากร
ด้านันิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่	 แล้ะเล็้งเห็นัควัามสำาคัญในัการเผ่ยแพื่ร่ประชาสัมพัื่นัธ์	 สร้างควัามตั้ระหนััก	 แล้ะเสริมสร้างควัามรู้ควัามเข้้าใจ 
ด้านัพื่ลั้งงานันิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่มาอย่างตั้่อเน่ั�อง	 เพ่ื่�อข้ยายการสร้างควัามรู้ควัามเข้้าใจ	 รวัมทัี่�งควัามตั้ระหนัักด้านัเที่คโนัโล้ย่นัิวัเคล่้ยร์ 
แล้ะรังส่	 แก่กลุ้่มเป้าหมายให้ครอบคลุ้มทัี่�วัทัี่�งประเที่ศ	 ผ่่านัส่�อในัรูปแบบต่ั้าง	 ๆ	 เช่นั	 ส่�อโที่รทัี่ศน์ั	 วิัที่ยุ	 หนัังส่อพิื่มพ์ื่	 แล้ะส่�อออนัไล้น์ั	 
รวัมถึงการจัดกิจกรรมหล้ากหล้ายประเภที่	 เช่นั	 การจัดนิัที่รรศการสัญจร	 มหกรรมวัิที่ยาศาสตั้ร์แล้ะเที่คโนัโล้ย่แห่งชาติั้	 กิจกรรม 
รณูรงค์ต่ั้าง	ๆ	แล้ะการล้งพ่ื่�นัท่ี่�จัดกิจกรรมสร้างควัามรู้ด้านันิัวัเคล่้ยร์แล้ะรังส่ในัภูมิภาค	เป็นัต้ั้นั

ผลการดำาเนน่งานด้านการตรวัจสุอบทางนว่ัเคลยีรแ์ละรงัสุี ปีงบประมาณ พิ่.ศ. 2564

ปริม�ณู
จัำ�นัวนั (หนัว่ยง�นั)

On-site Self-assessment

การตรวจสอบทางนวิเคลยีร์
การตรวจสอบเครือ่งกำาเนดิรงัสี
การตรวจสอบวสัดกุมัมนัตรงัสีและวสัดนุวิเคลยีรท์างอุตสาหกรรม
การตรวจสอบวสัดกุมัมนัตรงัสีและวสัดนุวิเคลยีรท์างการแพทย์และศึกษาวจิยั

รวม

รวมทัง้สำิ้นั

8
26
47
49

130

-
74
71
105

250

380

	 นัอกจากน่ั�	 ยังได้จัดที่ำาเอกสารเผ่ยแพื่ร่เร่�องวิัวััฒนัาการการใช้วััสดุกัมมันัตั้รังส่ในังานัรังส่รักษาระยะใกล้้ชนิัดอัตั้ราปริมาณูรังส่สูง 
ซึื่�งได้ต่ั้พิื่มพ์ื่ในัวัารสารปรมาณููเพ่ื่�อสนััติั้ปีท่ี่�	34	ฉุบับท่ี่�	1	ประจำาปี	พื่.ศ.	2564	แล้ะได้จัดที่ำาเอกสารเผ่ยแพื่รใ่นัวัารสารดจิิทัี่ล้ข้องประจำาเด่อนั 
มิถุนัายนั	พื่.ศ.	2564	ด้วัย
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ก�รจัดักจิักรรมในัรูปแบบปกติิ จดัการอบรมและการทดสอบเพ่ือประกอบการยื่นคำาขอต่ออายุใบอนญุาตเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยทางรงัสี	(RSO)	 
ณ	หอ้งประชุมใหญ	่อาคาร	1	ชัน้	2	ปส.	จำานวน	9	ครัง้	รวม	383	คน

การอบรมและการทดสุอบเพืิ่�อประกอบการยื�นคำาขอต่ออายุใบอนญุาต
เจา้หนา้ที�ควัามปลอดภิัยทางรงัสุี (RSO)

ก�รจัดักจิักรรมในัรูปแบบออนัไลนั ์ดว้ยปัจจุบนัประเทศไทยกำาลงัอยู่ภายใต้สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ	COVID-19	ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง
ทำาให	้ปส.	ไมส่ามารถจดัการอบรมและการทดสอบฯ	ในรูปแบบปกตไิด	้แต	่ปส.	ยงัคงมุง่มัน่ดำาเนนิการจดักจิกรรมตามทีไ่ดว้างแผนไวโ้ดยปรบัเปลีย่น
เป็นการจดักิจกรรมในรูปแบบออนไลน์แทนเพ่ือให้เจา้หน้าที่	 RSO	 ซึ่งเป็นผู้ถือใบอนุญาตยังคงได้รับการพัฒนาศักยภาพตามระยะเวลาที่กำาหนด	 
ลดการเดินทาง	 ลดความเส่ียงต่อการติดเชื้อ	 ลดการใช้จ่ายงบประมาณ	 รวมทั้งยังคงสามารถต่ออายุใบอนุญาตได้ทันตามรอบวันหมดอายุ 
ของตนเองได้	 โดย	 ปส.	 จดัการอบรมและการทดสอบเพ่ือประกอบการยื่นคำาขอต่ออายุใบอนุญาตเจา้หน้าที่	 RSO	ผ่านระบบออนไลน์	 (WebEx)	 
ณ	หอ้งประชุม	103	อาคาร	4	ชัน้	1	ปส.	จำานวน	5	ครัง้	รวม	415	คน

ครั้งที�

ครั้งที�

 วนัั/เด่อนั/ปี

 วนัั/เด่อนั/ปี

 จัำ�นัวนั (คนั)

 จัำ�นัวนั (คนั)

1/2564
2/2564
3/2564
4/2564
5/2564
6/2564

7/2564	และ	8/2564
9/2564
10/2564

1/2564

2/2564

3/2564

4/2564

5/2564

24	–	25	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2563
26	–	27	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2563

1	–	2	ธนัวาคม	พ.ศ.	2563
14	–	15	ธนัวาคม	พ.ศ.	2563
18	–	19	มนีาคม	พ.ศ.	2564
23	–	24	มนีาคม	พ.ศ.	2564
25	–	26	มนีาคม	พ.ศ.	2564
30	–	31	มนีาคม	พ.ศ.	2564
1	–	2	เมษายน	พ.ศ.	2564

22	–	23	มถินุายน	พ.ศ.	2564		(ภาคบรรยาย)
1	กรกฎาคม	พ.ศ.	2564		 (ภาคปฏิบตัิ)

24	–	25	มถินุายน	พ.ศ.	2564		(ภาคบรรยาย)
2	กรกฎาคม	พ.ศ.	2564		 (ภาคปฏิบตัิ)

4	-	6	สิงหาคม	พ.ศ.	2564

2	-	3	กนัยายน	พ.ศ.	2564		 (ภาคบรรยาย)
8	กนัยายน	พ.ศ.	2564		 (ภาคปฏิบตัิ)

6	-	7	กนัยายน	พ.ศ.	2564		 (ภาคบรรยาย)
9	กนัยายน	พ.ศ.	2564		 (ภาคปฏิบตัิ)

53
56
50
22
40
46
55
35
26

72

84

30

105

124
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	 การประเมินัคุณูธรรมแล้ะควัามโปร่งใสในัการดำาเนิันังานัข้องหน่ัวัยงานัภาครัฐ	(Integrity	and	Transparency	Assessment;	ITA)	
ประจำาปีงบประมาณู	พื่.ศ.	2564	เป็นัการที่ำางานัรว่ัมกนััข้องหนัว่ัยงานัรว่ัมกำากับติั้ดตั้ามทัี่�ง	5	หน่ัวัยงานั	ได้แก่	สำานัักงานัคณูะกรรมการปอ้งกันั
แล้ะปราบปรามการทุี่จริตั้แห่งชาติั้	 (ป.ป.ช.)	 สำานัักงานัคณูะกรรมการป้องกันัแล้ะปราบปรามการทุี่จริตั้ในัภาครัฐ	 (ป.ป.ที่.)	 กรมส่งเสริม 
การปกครองส่วันัท้ี่องถิ�นั	สำานัักงานัคณูะกรรมการนัโยบายรัฐวิัสาหกิจ	แล้ะสำานัักงานัปลั้ดกระที่รวังการอุดมศึกษา	วิัที่ยาศาสตั้ร์	วิัจัยแล้ะ
นัวััตั้กรรม	 โดยม่หน่ัวัยงานัภาครัฐจำานัวันั	 8,300	 แห่งทัี่�วัประเที่ศ	 เข้้าร่วัมการประเมินัครอบคลุ้มหน่ัวัยงานัภาครัฐทัี่�งในัฝ่้ายนิัตั้ิบัญญัติั้
บริหาร	ตุั้ล้าการ	แล้ะองค์กรอิสระ	

	 การประเมินั	 ITA	 เป็นัเคร่�องม่อในัการยกระดับมาตั้รฐานัการดำาเนัินังานัภาครัฐ	 เพ่ื่�อให้หน่ัวัยงานัภาครัฐทัี่�วัประเที่ศได้รับที่ราบ
ถึงสถานัะแล้ะปัญหาการดำาเนิันังานัด้านัคุณูธรรมแล้ะควัามโปร่งใสข้ององค์กรให้เป็นัไปตั้ามหลั้กธรรมาภิบาล้	 แล้ะขั้บเคล่้�อนัแผ่นั 
ยทุี่ธศาสตั้รช์าติั้ว่ัาด้วัยการป้องกันัแล้ะปราบปรามการที่จุริตั้	ระยะท่ี่�	3	(พื่.ศ.	2560	-2564)	ในัการบรรล้เุป้าหมายท่ี่�จะที่ำาให้	“ประเที่ศไที่ย
ใสสะอาด	ไที่ยทัี่�งชาติั้ต้ั้านัทุี่จริตั้	(Zero	Tolerance	&	Clean	Thailand)”	ผ่ล้การประเมินัท่ี่�ได้จะช่วัยให้หน่ัวัยงานัภาครัฐสามารถนัำาไปใช้ 
ในัการปรับปรุงพัื่ฒนัาองค์กรให้ม่ประสิที่ธิภาพื่ในัการปฏิิบัติั้งานั	การให้บริการ	สามารถอำานัวัยควัามสะดวัก	แล้ะตั้อบสนัองต่ั้อผู้่รับบริการ	 
ผู้่ม่ส่วันัได้ส่วันัเส่ย	แล้ะประชาชนัได้ด่ยิ�งขึ้�นัด้วัยควัามเป็นัธรรมอย่างม่มาตั้รฐานั	โปร่งใส	แล้ะตั้รวัจสอบได้	โดยม่การเก็บข้้อมูล้จาก	3	ส่วันั
ดังน่ั�

 ส่วนที� 1 การเก็บข้้อมูล้จากบุคล้ากรภายในั	(Internal	Integrity	and	Transparency	Assessment;	IIT)	โดยเปิดโอกาสให้บุคล้ากร
ภาครัฐทุี่กระดับท่ี่�ปฏิิบัติั้งานัมาไม่น้ัอยกว่ัา	1	ปี	ได้ม่โอกาสสะที่อ้นัแล้ะแสดงควัามคิดเห็นัต่ั้อคุณูธรรมแล้ะควัามโปร่งใสข้องหน่ัวัยงานัตั้นัเอง
โดยสอบถามการรับรู้แล้ะควัามคิดเห็นัในั	5	ตัั้วัช่�วััด	ได้แก่	ตัั้วัช่�วััดการปฏิิบัติั้หน้ัาท่ี่�	ตัั้วัช่�วััดการใช้งบประมาณู	ตัั้วัช่�วััดการใช้อำานัาจ	ตัั้วัช่�วััด
การใช้ที่รัพื่ย์สินัข้องราชการ	แล้ะตัั้วัช่�วััดการแก้ไข้ปัญหาการทุี่จริตั้

 ส่วนที� 2	การเก็บข้้อมูล้จากผู้่รับบริการหร่อผู้่มาติั้ดต่ั้อหน่ัวัยงานัภาครฐั	(External	Integrity	and	Transparency	Assessment;	EIT)	 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้่รับบริการหร่อผู้่มาติั้ดต่ั้อหน่ัวัยงานัภาครัฐในัช่วังปีงบประมาณู	 ได้ม่โอกาสสะท้ี่อนัแล้ะแสดงควัามคิดเห็นัต่ั้อการดำาเนิันังานั 
ข้องหน่ัวัยงานัภาครัฐ	 โดยสอบถามการรับรู้แล้ะควัามคิดเห็นัในั	 3	 ตัั้วัช่�วััด	 ได้แก่	 ตัั้วัช่�วััดคุณูภาพื่การดำาเนิันังานั	 ตัั้วัช่�วััดประสิที่ธิภาพื่ 
การส่�อสาร	แล้ะตัั้วัช่�วััดการปรับปรุงระบบการที่ำางานั	

 ส่วนที� 3	 การเปิดเผ่ยข้้อมูล้ที่างเว็ับไซื่ต์ั้ข้องหน่ัวัยงานั	 (Open	 Data	 Integrity	 and	 Transparency	 Assessment;	 OIT)	 
เป็นัการตั้รวัจสอบระดับการเปิดเผ่ยข้้อมูล้ข้องหน่ัวัยงานัภาครัฐท่ี่�เผ่ยแพื่ร่ไว้ัที่างหน้ัาเว็ับไซื่ต์ั้หลั้กข้องหน่ัวัยงานั	โดยม่คณูะท่ี่�ปรึกษาการประเมินั 
ITA	 ในัฐานัะผู้่เช่�ยวัชาญแล้ะคนักล้าง	 (third	party)	 เป็นัผู้่ตั้รวัจสอบข้้อมูล้แล้ะให้คะแนันัพื่ร้อมข้้อเสนัอแนัะตั้ามหลั้กเกณูฑ์์การประเมินั
ท่ี่�กำาหนัด	 แบ่งออกเป็นั	 2	 ตัั้วัช่�วััด	 ได้แก่	 ตัั้วัช่�วััดการเปิดเผ่ยข้้อมูล้	 (ประกอบด้วัย	 5	 ตัั้วัช่�วััดย่อย	 ได้แก่	 ข้้อมูล้พ่ื่�นัฐานั	 การบริหารงานั	 
การบริหารเงินังบประมาณู	การบริหารแล้ะพัื่ฒนัาที่รัพื่ยากรบุคคล้	แล้ะการส่งเสริมควัามโปร่งใส)	แล้ะตัั้วัช่�วััดการป้องกันัการทุี่จริตั้	(ประกอบด้วัย	 
2	ตัั้วัช่�วััดย่อย	ได้แก่	การดำาเนิันัการเพ่ื่�อป้องกันัการทุี่จริตั้	แล้ะมาตั้รการภายในัเพ่ื่�อป้องกันัการทุี่จริตั้)	

การดำาเนน่งาน 

	 1.		 ปส.	ได้ม่คำาสั�งสำานัักงานัปรมาณููเพ่ื่�อสันัติั้	ท่ี่�	217/2566	เร่�อง	แต่ั้งตัั้�งคณูะที่ำางานัป้องกันัการทุี่จริตั้	ประพื่ฤติั้มิชอบ	แล้ะส่งเสริม 
	 	 คุณูธรรม	 จริยธรรม	 แล้ะควัามโปร่งใสในัการดำาเนิันังานัข้องสำานัักงานัปรมาณููเพ่ื่�อสันัติั้	 ล้งวัันัท่ี่�	 6	 พื่ฤศจิกายนั	พื่.ศ.	 2563	 
	 	 เพ่ื่�อกำาหนัดแนัวัที่างแล้ะมาตั้รการด้านัการป้องกันัการทุี่จริตั้	ประพื่ฤติั้มิชอบ	คุณูธรรม	จริยธรรม	แล้ะควัามโปร่งใสในัการปฏิิบัติั้งานั 
	 	 ข้องสำานัักงานั		

การประเมน่คณุธรรมและควัามโปรง่ใสุในการดำาเนน่งาน
ของหนว่ัยงานภิาครฐั (Integrity and Transparency Assessment; ITA)
ประจำาปีงบประมาณ พิ่.ศ. 2564
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	 2.		 คณูะที่ำางานัฯ	 ได้ร่วัมกันัวิัเคราะห์ผ่ล้การประเมินัคุณูธรรมแล้ะควัามโปร่งใสในัการดำาเนัินังานัข้อง	 ปส.	 ประจำาปีงบประมาณู	 
	 	 พื่.ศ.	2563	เพ่ื่�อค้นัหาสาเหตุั้ท่ี่�ส่งผ่ล้ต่ั้อระบบคุณูธรรมแล้ะควัามโปรง่ใสในัการปฏิิบัติั้งานัข้องสำานัักงานั	แล้ะจัดที่ำาแผ่นัปฏิิบัติั้การ 
	 	 ป้องกันัการทุี่จริตั้	ประพื่ฤติั้มิชอบ	แล้ะส่งเสริมคุณูธรรม	จริยธรรม	แล้ะควัามโปร่งใสในัการดำาเนิันังานัข้อง	ปส.	ประจำาปีงบประมาณู	 
	 	 พื่.ศ.	2564	แล้ะขั้บเคล่้�อนัแผ่นัปฏิิบัติั้การฯ	ให้บรรลุ้ผ่ล้สำาเร็จตั้ามแผ่นัท่ี่�กำาหนัด
	 3.		 แผ่นัปฏิิบัติั้การฯ	ครอบคลุ้มทัี่�งมาตั้รการปอ้งกันัแล้ะปราบปรามการที่จุริตั้ประพื่ฤตั้มิิชอบ	โดยมุ่งเน้ันัการพื่ฒันัาระบบการกำากับ 
	 	 ดูแล้องค์กรท่ี่�ด่ในัด้านัการป้องกันัแล้ะปราบปรามการทีุ่จริตั้	 แล้ะการเสริมสร้างควัามตั้ระหนัักเชิงรุกด้านัการป้องกันัแล้ะ 
	 	 ปราบปรามการทุี่จริตั้ในัการปฏิิบัติั้งานัแก่บุคล้ากรภายในั	ปส.	
	 4.		 ปส.	 ม่การเปิดเผ่ยข้้อมูล้ข่้าวัสารแล้ะเผ่ยแพื่ร่ผ่ล้การดำาเนิันังานัข้อง	 ปส.	 ผ่่านัที่างเว็ับไซื่ต์ั้สำานัักงานั	 เพ่ื่�อให้ผู้่รับบริการ	 
	 	 ผู้่ม่ส่วันัได้ส่วันัเส่ย	 แล้ะประชาชนัรับที่ราบผ่ล้การดำาเนิันังานัข้องสำานัักงานั	 รวัมทัี่�งเปิดโอกาสให้ผู้่รับบริการแล้ะผู้่ม่ส่วันัได้ 
	 	 ส่วันัเส่ยเข้้ามาม่ส่วันัร่วัมในัการดำาเนิันังานัตั้ามภารกิจข้องสำานัักงานั	 เช่นั	 การแสดงควัามคิดเห็นัต่ั้อการจัดที่ำากฎหมาย	 แล้ะ 
	 	 การเข้้ามาม่ส่วันัร่วัมในัการจัดที่ำาแผ่นัยุที่ธศาสตั้ร์ข้องสำานัักงานั
	 5.		 ม่การกำากับ	ติั้ดตั้าม	แล้ะประเมินัผ่ล้การดำาเนิันังานัด้านัคุณูธรรมแล้ะควัามโปร่งใสอยา่งต่ั้อเน่ั�อง	เพ่ื่�อค้นัหาโอกาสในัการปรับปรุง	 
	 	 แล้ะพัื่ฒนัาคุณูภาพื่การบริหารจัดการข้องสำานัักงานัในัด้านัคุณูธรรมแล้ะควัามโปร่งใสให้บรรลุ้เป้าหมายท่ี่�กำาหนัดอย่างม่ 
	 	 ประสิที่ธิผ่ล้

ผลการดำาเนน่งานและประโยชนท์ี�ได้รบั

	 ผ่ล้การประเมินั	 ITA	 ข้อง	 ปส.	 ประจำาปีงบประมาณู	พื่.ศ.	 2564	 ได้คะแนันั	 90.16	 (อยู่ในัระดับเกรด	 A)	 ซึื่�งสูงกว่ัาค่าคะแนันั
เฉุล่้�ยระดับประเที่ศท่ี่�ม่ค่าคะแนันัเฉุล้่�ย	 81.25	 คะแนันั	 จาก	 100	 คะแนันั	 (อยู่ในัระดับเกรด	 B)	 นัอกจากน่ั�การพัื่ฒนัาคุณูธรรมแล้ะ 
ควัามโปร่งใสในัการดำาเนิันังานัข้อง	ปส.	ม่ผ่ล้การดำาเนิันังานัท่ี่�ด่ขึ้�นัอย่างต่ั้อเน่ั�อง	ดังจะเห็นัได้จากตั้ารางเปร่ยบเท่ี่ยบผ่ล้การพัื่ฒนัาคุณูธรรม 
แล้ะควัามโปร่งใสข้อง	 ปส.	 ระหว่ัางปีงบประมาณู	 พื่.ศ.	 2560-2564	 โดย	 ปส.	 มุ่งมั�นัท่ี่�จะยกระดับการบริหารจัดการข้องสำานัักงานั 
ในัด้านัคุณูธรรมแล้ะควัามโปร่งใสในัการดำาเนิันังานัให้เป็นัไปตั้ามหลั้กธรรมาภิบาล้อย่างต่ั้อเน่ั�อง	 เพ่ื่�อให้ผู้่รับบริการ	 ผู้่ม่ส่วันัได้ส่วันัเส่ย
แล้ะประชาชนัเกิดควัามเช่�อมั�นัในัการดำาเนิันังานัตั้ามภารกิจข้องหน่ัวัยงานั	 แล้ะสามารถบรรลุ้เป้าหมายข้องประเที่ศในัการท่ี่�จะที่ำาให้	 
“ประเที่ศไที่ยใสสะอาด	ไที่ยทัี่�งชาติั้ต้ั้านัทุี่จริตั้	(Zero	Tolerance	&	Clean	Thailand)”	ตั้ามท่ี่�สำานัักงานั	ป.ป.ช.	กำาหนัด

ตารางเปรยีบเทยีบผลการพัิ่ฒนาคณุธรรมและควัามโปรง่ใสุของ ปสุ. ระหวัา่งปีงบประมาณ พิ่.ศ. 2560-2564

ผลก�รดำ�เนันิัง�นัที�ผ�่นัม�ในัแต่ิละปีงบประม�ณู
กรอบก�รประเมนิั

พื่.ศึ. 2560 พื่.ศึ. 2561 พื่.ศึ. 2562 พื่.ศึ. 2563 พื่.ศึ. 2564

1.	 แบบวดัการรบัรูข้อง
		 ผู้มส่ีวนไดส่้วนเสียภายใน	(IIT)

2.		 แบบวดัการรบัรูข้อง
		 ผู้มส่ีวนไดส่้วนเสียภายนอก	(EIT)

3.		 แบบตรวจการเปิดเผย
		 ขอ้มลูสาธารณะ	(OIT)

  ภ�พื่รวม

61.01

87.25

90.91

79.59

69.36

78.85

90.91

80.03

75.16

76.93

100

85.63

69.10

93.18

96.39

87.24

75.16

94.71

98

90.16

*คะแนนเต็ม	100	คะแนน

หมวดที� 3         ผลงานเด่น




