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ข้อมูลทั่วไป



ประวัติและความเป็นมา
	 ปัจจบุนัหลายประเทศทัว่โลก	รวมทัง้ประเทศไทยได้มกีารน�าพลังงานนวิเคลียร์มาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย

มากยิ่งขึ้น	โดยแต่ละประเทศที่มีการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์จะต้องมีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่บริหารจัดการ 

ด้านความปลอดภัยการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ 

ซึง่ประเทศไทยกม็หีน่วยงานทีท่�าหน้าทีห่ลกัเช่นเดยีวกนัคอื	“ส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัต	ิ(ปส.)”	กระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย	ีซึง่จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัพิลงังานปรมาณเูพือ่สนัต	ิพ.ศ.	2504	และพระราชบญัญตัจิดัระเบยีบ

ราชการส�านักนายกรัฐมนตรี	(ฉบับที่	8)	พ.ศ.	2504	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	26	เมษายน	2504	มีฐานะเป็นหน่วย

งานราชการระดับกรม	 โดยชื่อเมื่อแรกก่อตั้งคือ	 “ส�านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ”	 มีบทบาทหลักในการศึกษา

วิจัย	 พัฒนาเผยแพร่ก�ากับและควบคุมการใช้พลังงานนิวเคลียร์	 ภายใต้ปณิธานที่จะพัฒนาวิทยาการด้านพลังงาน

นิวเคลียร์เพื่อสันติในประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ

	 การริเริ่มเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย	เมื่อวันที่	27	ตุลาคม	2505	นับเป็นก้าวแรกและเป็นจุดเริ่มต้นของ 

การพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศ	 จวบจนปัจจุบันประเทศไทย 

ยังคงใช้ประโยชน์จากเครื่องปฏิกรณ์	 ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้าน

การแพทย์	การเกษตร	และอตุสาหกรรมมาอย่างต่อเนือ่ง	นอกจากนี	้ 

ยังมีบทบาทส�าคัญในการประสานการด�าเนินงานหรือลงนาม 

ในสนธสิญัญาร่วมกบัองค์กรต่างๆ	ทัง้ในและต่างประเทศ	

เช่น	 ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	

( IAEA)	 อันเป ็นการแสดงเจตนารมณ์ว ่า

ประเทศไทยมีเป้าหมายในการพัฒนา

พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติอย่าง

แท้จริง
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	 ต่อมามีการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการ	เมื่อวันที่	3	ตุลาคม	2545	ส�านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ	

จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น	 “ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ”	 สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และเพื่อให้ภารกิจ 

การใช้พลงังานนวิเคลยีร์ในทางสนัตเิข้มแขง็ขึน้	จงึได้ด�าเนนิการเพือ่จะแยกการบรหิารออกเป็น	2	องค์กร	องค์กรหนึง่

เป็นส่วนราชการ	ท�าหน้าที่เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์รวมทั้งการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์

ตามมาตรฐานสากล	ใช้ชือ่	“ส�านกังานปรมาณเูพ่ือสันติ”	กบัอกีองค์กรหนึง่เป็นองค์การมหาชนคอื	“สถาบนัเทคโนโลยี

นวิเคลยีร์แห่งชาต”ิ	ซึง่เน้นภารกจิเรือ่งความเป็นเลศิในงานวจิยั	พฒันา	และประยกุต์ใช้เทคโนโลยนีวิเคลยีร์	เพือ่การ

พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

รู้จักกับส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
	 ส�านักงานปรมาณเูพือ่สนัต	ิ(ปส.)	กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีเป็นองค์กรหลกัในการเสนอนโยบาย

และยุทธศาสตร์	 รวมทั้งการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ตามมาตรฐานสากลเพ่ือการพัฒนาประเทศ

อย่างยัง่ยนื	นบัตัง้แต่วนัเริม่ก่อตัง้	ปส.	ได้ปฏิบัติหน้าทีต่ามปณธิานทีไ่ด้ต้ังไว้เสมอมา	โดยเป็นหน่วยงานก�ากบัดูแลการ

ใช้พลงังานนวิเคลยีร์ภายในประเทศให้เป็นไปอย่างถกูต้อง	และเกดิความปลอดภยัสูงสุด	ทัง้กบัตัวผู้ใช้และประชาชน

ทั่วไป	 ปส.	 ท�าหน้าที่ในการออกใบอนุญาตการครอบครองวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุที่เกี่ยวข้องอื่น	 ๆ	 ให้กับผู้ใช้วัสดุ

นิวเคลียร์และรังสี	 รวมถึงมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ได้รับอนุญาตอยู่เสมอ	 นอกจากนี้	

ยงัมีการจดัตัง้ข่ายงานเตอืนภยัทางรงัสขีึน้โดยการตดิตัง้ชดุเครือ่งวดัรงัสแีกมมาเพือ่ตรวจวดัรงัสใีนอากาศในทกุภาค

ของประเทศ	เก็บตัวอย่างฝุ่นกัมมันตรังสี	อากาศ	ดิน	น�้า	และสิ่งแวดล้อมอื่น	ๆ	ทั่วประเทศเป็นประจ�าเพื่อตรวจวัด

รังสีที่ปนเปื้อนในธรรมชาติ	และยังเป็นการเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินทางรังสีที่อาจเกิดอีกทางหนึ่งด้วย

	 ไม่เพยีงแต่เรือ่งการก�ากบัดแูลความปลอดภยัการใช้พลงังานนวิเคลยีร์เท่านัน้	ในส่วนของการเผยแพร่ความรู้

ในเร่ืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยนีวิเคลยีร์กม็คีวามส�าคญัไม่แพ้กนั	ทีผ่่านมา	ปส.	มกีารเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์

ความรู้ไปสู่สาธารณชน	 โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นคนรุ่นใหม่	 ให้เกิดความเข้าใจในเทคโนโลยีดังกล่าว	 

อันจะน�าไปสู ่การพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยความตระหนักถึงความส�าคัญ 

ด้านความปลอดภัยของประชาชน	ปส.	จงึมุง่มัน่ปฏบิติัหน้าทีต่ามปณธิานทีต้ั่งไว้อย่างเคร่งครดั	เพือ่ให้ประเทศไทยได้รบั

ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์อย่างสูงสุดและสามารถก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศได้ในอนาคต
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วิสัยทัศน์
เป็นหนึ่งในองค์กรก�ากับการใช้พลังงานปรมาณู 

ที่เป็นเลิศในอาเซียน	(To	be	one	of	the	excellent	

nuclear	regulatory	bodies	in	ASEAN)
พันธกิจ

1.	ปรับปรุงกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และเสนอแนะ

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณูเพ่ือน�าไปสู่

การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

	 2.			ก�ากบัดแูลความปลอดภยัจากการใช้พลงังานปรมาณใูห้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล

	 3.	 	 เป็นตัวแทนประเทศในการด�าเนินการตามพันธกรณีความตกลง

ระหว่างประเทศด้านพลังงานปรมาณู

	 4.	 	 เผยแพร่ความรู้และสร้างความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัยจากการ

ใช้พลังงานปรมาณูให้แก่ประชาชน

	5.	 	 เสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการวิจัยและ

พัฒนาด้านก�ากับดูแลความปลอดภัย

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1	ขยายบทบาทการ

บริหารจัดการด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2	การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการ

สร้างความตระหนักเชิงรุกด้านพลังงานปรมาณู	

ยุทธศาสตร์ที่ 3	การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

เพื่อการก�ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้

พลังงานปรมาณู
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โครงสร้างส�านักงาน

ปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	(ปส.)
คณะกรรมการพลังงาน

ปรมาณูเพื่อสันติ	(พปส.)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	(กพร.) กลุ่มตรวจสอบภายใน	(กตน.)

กลุ่มช่วยอ�านวยการ	(กชอ.)

ส�านักงานเลขานุการกรม	

(สลก.)

ส�านักก�ากับดูแลความปลอดภัย

ทางนิวเคลียร์	(สน.)

ส�านักก�ากับดูแลความปลอดภัย

ทางรังสี	(สร.)

ส�านักบริหารจัดการด้านพลังงาน

ปรมาณู	(สบ.)

ส�านักสนับสนุนการก�ากับดูแลความปลอดภัย

จากพลังงานปรมาณู	(สส.)

ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ	(ศท.)* กลุ่มงานด้านวิชาการ	(กวช.)*ศูนย์วิศวกรรม	(ศว.)*

*หน่วยงานที่ตั้งขึ้นภายใน
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ผู้บริหารส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ปีงบประมาณ 2556

นายสุพรรณ แสงทอง
เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

นายวิเชียร วงษ์สมาน
รองเลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

รองเลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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ศ.ดร.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว
เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

นางประไพพิศ สุปรารภ
รองเลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

นายวิเชียร วงษ์สมาน
รองเลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ผู้บริหารส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ปีงบประมาณ 2555
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
งานอ�านวยการและการบริหารทรัพยากรบุคคล

	 การปฏิบัติงานใด	 ๆ	 ให้บรรลุยุทธศาสตร์ขององค์กรได้นั้น	 จะประกอบไปด้วยผลส�าเร็จจากหลายภาคส่วน	

ทั้งผู้บริหาร	ผู้อ�านวยการ	 หัวหน้าฝ่าย/งาน	 ผู้ปฏิบัติงาน	 นโยบายสนับสนุนของหน่วยงานกลาง	 และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ในเรือ่งนัน้	ๆ 	อาจปรากฏได้หลายลกัษณะของความร่วมมอื	เช่น	กรอบแนวคิด	รูปแบบการจัดองค์กร	การร่วมปฏบิตักิาร 

การประสานงาน	 และอื่น	 ๆ	 โดยมีพื้นฐานหลักที่องค์กรวางไว้		 ปีงบประมาณ	 2555	 ส�านักงานเลขานุการกรมได ้

พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานงานอ�านวยการ	และบรหิารทรพัยากรบคุคล	มุง่เน้นการพฒันาคนตามกรอบก้าวหน้าในสายงาน	 

ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กร	 ซึ่งจะต้องมาจากความคิดของบุคคลทุกระดับร่วมกันเสนอข้อมูลหรือวินิจฉัยเป็น 

มูลฐานในการวเิคราะห์	ปรบัทศันคตกิารท�างานเพือ่เปลีย่นผ่านซึง่ความส�าเรจ็จากการเสนอความคดิและร่วมกระท�า	

เร่งรัดก่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้องค์กรมีการพัฒนา	 จากการที่คนในองค์กรมีข้อยึดโยงความคิดเห็น

ในทิศทางเดียวกันท่ีสะท้อนถึงลักษณะของปัญหา	 เสนอแนะแนวทาง	 ลดปัญหาความขัดแย้งในองค์กร	 ภายใต้การ

ออกแบบจัดกิจกรรมหลายรูปแบบเพื่อกระตุ้นให้ทรัพยากรบุคคลเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	พัฒนา	ถ่ายทอดองค์ความรู้	

ทกัษะการปฏิบตังิาน	เสรมิสร้างวนิยั	เสรมิสมรรถนะหลักและสมรรถนะทางการบริหาร	ให้เป็นผู้น�าทมีพัฒนาและใช้

ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ปฏิบัติราชการในทางที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อไป
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การพฒันางานอ�านวยการพืน้ฐาน
		 ส�านักงานเลขานุการกรม	 (สล.)	 ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุน	

ประกอบด้วย	 งานเลขานุการนักบริหาร	 ฝ่ายสารบรรณ	 ฝ่ายการ 

เจ้าหน้าที่	ฝ่ายคลัง	งานพัสดุ	งานอาคารสถานที่	งานยานพาหนะ	และ 

กลุม่งานคุม้ครองจรยิธรรม	ได้ด�าเนินงานอ�านวยการ	จดัการ	และงานบรกิาร 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจหลักให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของ	 ปส.	 โดย

ปรบับทบาท	กระบวนงาน	และวธิดี�าเนนิการให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลง

ทั้งภาครัฐและนโยบายภายใน	 จัดกิจกรรมเพื่อปรับทัศนคติและเสริม

สร้างวินัยของคนในองค์กร	 ศึกษาระบบ	 จัดระเบียบภายใน	 และดูแล

สภาพแวดล้อมของสถานที่ให้เหมาะสม	 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ

ท�างานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในองค์การ	

ก�าลังคนในปีงบประมาณ 2555

 

ข้าราชการ

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจํา

 ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า พนักงานราชการ
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการจัดกิจกรรม
	 	 ในบริบทการบริหารงานบุคคล	 และการให้บริการในงานสารบรรณ	และด้านอื่น	 ๆ	 นั้น	 ในปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	 2555	 ปส.	 พัฒนาทรัพยากรบุคคลตามกรอบก้าวหน้าของสายงานสายงานอาชีพ	 เสริมสร้างวินัย	 จริยธรรม	

มาตรฐานความโปร่งใส	และด�ารงวัฒนธรรมขององค์การที่ดี	 รวมทั้งสร้างขวัญก�าลังใจ	 โดยจัดกิจกรรมต่าง	ๆ	และ

สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้ังไว้และเพื่อสนับสนุนพันธกิจขององค์การและ

นโยบายบริหาร	ดังนี้

	 1.	ผู้บริหารและข้าราชการเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”	วันที่	18	สิงหาคม	2555	ณ	กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

 

	 2.	จัดพิธีสงฆ์	ท�าบุญเลี้ยงพระ	และรดน�้าผู้อาวุโสเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

 

	 3.		โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	

	 	 จัดให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในการเข้าวัด	 เพื่อน�าหลักธรรมทางศาสนาไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน
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	 4.	 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะของทรัพยากร

บุคคล	 ปส.	 ปี	 2555	 ระหว่างวันท่ี	 18	 –	 22	 มิถุนายน	

2555	ณ	 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 ประกอบด้วยการ

สัมมนา	 6	หัวข้อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการ

ลาราชการ	การเสรมิสร้างวนิยัและจรรยาบรรณข้าราชการ	

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้	 ทักษะ	 สมรรถนะหลัก	

และสมรรถนะที่จ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติงานในต�าแหน่ง	

เทคนิคการจัดท�าเอกสารขอประเมินบุคคล	วิธีการขอเบิก

เงินประเภทต่าง	 ๆ	 วิธีจัดการกระบวนงานทางพัสดุ	 และ

นิทรรศการส่งเสริมด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและ

ชาย	ในเดือนสิงหาคม	2555

	 5.	 โครงการพฒันาระบบการปฏบัิตงิาน	และศกึษาดงูานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ระหว่างวันที่	29-30	มิถุนายน	และ	1	กรกฎาคม	2555	ณ	จ.เพชรบุรี

 

	 6.	 โครงการวัฒนธรรมองค์กรกับการสร้างแบรนด์	ปส.	วันที่	5	กันยายน	2555	ณ	โรงแรม	มิราเคิลแกรนด์	

โดยได้รับเกียรติจาก	อ.อรรจน์	สีหะอ�าไพ	ผู้อ�านวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง	ฝ่ายวิชาการ	มหาวิทยาลัยรังสิต	เป็น

วิทยากรให้การบรรยาย	และในโอกาสวันดังกล่าว	ปส.	ได้จัดกิจกรรมเสริมสัมพันธ์ที่ดี	สร้างขวัญก�าลังใจ	และด�ารง

เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย	โดยการมีส่วนร่วมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน	ปส.
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ และงบประมาณ

นโยบายรัฐบาล 6.	นโยบายวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	การวิจัย	และนวัตกรรม

แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

6.1	เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐาน
ขององค์ความรู้

6.4	จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง

ยุทธศาสตร์ 
การจัดสรร
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่	6	การพัฒนาวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	การวิจัยและนวัตกรรม
6.1	แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	:	ประเทศไทยพัฒนาไปสู่การเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานความรู้

นโยบายการ

จัดสรร

6.1.1	ส่งเสริมการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน	
สนับสนุนให้มีแหล่งความรู้สาธารณะทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.1.4	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	วิจัย	
และนวัตกรรม	ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต

และบริการ

ยุทธศาสตร์	วท
การสร้างความตระหนักและพัฒนา	การเรียนรู้	ด้าน	วทน.	ให้

เป็นสังคมฐานความรู้
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัย	พัฒนา
และนวัตกรรมให้เพียงพอ	รวมทั้งพัฒนานโยบาย	การบริหาร

จัดการด้าน	วทน.	ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

เป้าหมาย	การให้

บริการกระทรวง

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็กและเยาวชน
มีทัศนคติที่ดีต่อ	วทน.

ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานใน
การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการให้ได้มาตรฐาน	
รวมทั้งการพัฒนานโยบายโครงสร้างพื้นฐานระบบสนับสนุนและ

การบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอ

ยุทธศาสตร์	ปส.
การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์

และการสร้างความตะหนักเชิงรุก
ด้านพลังงานปรมาณู

การก�ากับดูแลการใช้พลังงานปรมาณูให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล	

และตามพันธกรณี

การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เพื่อการก�ากับดูแลความปลอดภัย

จากการใช้พลังงานปรมาณู

กลยุทธ์	ปส.
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน

ปรมาณูแก่ประชาชน
เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย	
และมาตรฐานการก�ากับดูแลการใช้

พลังงานปรมาณู

สนับสนุนการผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ที่น�าไปสู่ความเข้มแข็งทางวิชาการ
ด้านก�ากับดูแลการใช้พลังงานปรมาณู

เป้าหมาย
การให้บริการ
หน่วยงาน

ประชาชนมีทัศนคติที่ดีด้านพลังงาน
ปรมาณู

ผู้ใช้	ผู้รับบริการและประชาชนมีความ
มัน่ใจในมาตรการทางด้านพลงังานปรมาณู

ที่ส�านักงานฯ	ก�าหนดและก�ากับ

งานวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อ
การก�ากับดูแลความปลอดภัยจาก

ผลผลิต
ประชาชนได้รับความรู้	
ด้านพลังงานปรมาณู

ก�ากับดูแลการใช้พลังงานปรมาณู	ให้เกิด
ความปลอดภัย

งานวิจัยและข้อเสนอแนะนโยบาย	
และแผนด้านพลังงานปรมาณู

กิจกรรม

ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจด้าน
พลังงานปรมาณู

เพิ่มโอกาสให้
ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร
ด้านพลังงาน

ปรมาณู

ก�ากับ
ดูแลความ

ปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์

ก�ากับ
ดูแลความ
ปลอดภัย
ทางรังสี

	สนับสนุน
การก�ากับดูแล
ความมั่นคง
ปลอดภัย

จากพลังงาน
ปรมาณู

เสนอ
กรอบ

นโยบาย
ด้าน

พลังงาน
ปรมาณู

ด�าเนิน
การตาม
พันธกรณี
ระหว่าง
ประเทศ

วิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้

ด้าน
ความปลอดภัย
จากพลังงาน

ปรมาณู
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ผลการปฏิบัติงาน
ของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ปีงบประมาณ	2555



ผลการปฏิบัติงานของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ปีงบประมาณ 2555

	 ในปีงบประมาณ	2555	ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	(ปส.)	กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	ได้ด�าเนินงานใน

โครงการต่างๆ	ให้เป็นไปตามเป้าหมาย	ทัง้ตามภารกจิหน้าท่ีและตามยทุธศาสตร์ของกระทรวงฯ	โดยมผีลการด�าเนนิงาน

ที่ส�าคัญมุ่งผลักดันให้ผลการด�าเนินงานบรรลุผลส�าเร็จ	ดังนี้

1. ด้านการบริหารจัดการการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้เกิดความปลอดภัย

 1.1 งานก�ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี

	 	 1.1.1		 ด�าเนนิการรบัค�าขออนญุาตของหน่วยงานทีข่อน�าเข้า/ส่งออกราชอาณาจกัร	ขอผลติ	ครอบครอง

หรือใช้ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสีมาตรวจสอบ	 ประเมินและน�าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตเกี่ยวกับ 

วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้	ออกใบอนุญาตหน่วยงานต่างๆ	จ�านวนทั้งสิ้น	1,305	ฉบับ

ด้าน ครอบครอง (ฉบับ) น�าเข้า (ฉบับ) ส่งออก (ฉบับ) รวม (ฉบับ)

การแพทย์ 140 183 58 381

อุตสาหกรรม 298 270 200 768

ศึกษาวิจัย 101 25 0 126

อื่นๆ 30 0 0 30

รวม 569 478 258 1,305

	 	 1.1.2	ด�าเนนิงานรบัค�าขออนญุาตของหน่วยงานทีผ่ลติหรอืใช้พลงังานจากเครือ่งก�าเนดิรงัส	ีประเมินและ

น�าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตเครื่องก�าเนิดรังสี	จ�านวนทั้งสิ้น	1,064	ฉบับ

ด้าน จ�านวนใบอนุญาต (ฉบับ)

การแพทย์ 770

อุตสาหกรรม 260

รักษาความปลอดภัย 29

ศึกษาวิจัย 5

รวม 1,064
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	 	 1.1.3	ด�าเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี	 มีผลการด�าเนินการในปี	 

พ.ศ.2555	ดังนี้

จ�านวนสถานปฏิบัติการ (แห่ง)

การแพทย์ 79

อุตสาหกรรม 132

ศึกษาวิจัย 88

เอกซ์เรย์ 150

รวม 449

	 1.1.4		 ด�าเนนิโครงการเตรยีมความพร้อมในการระงบัเหตุฉุกเฉินทางนวิเคลยีร์และรงัส	ีเพือ่สร้างเครอืข่าย

ความร่วมมอืการเตรยีมความพร้อมและประสานงานในการระงับและบรรเทาภยัทางนวิเคลียร์และรังสีในประเทศ	ซึง่

นอกจากหน่วยงานทางการทหารแล้ว	ปส.	ยงัมคีวามร่วมมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบั	สาธารณภยัทางนวิเคลียร์และ

รังสีอื่นๆ	ได้แก่	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	ส�านักงานข่าวกรองแห่งชาติ	สถาบัน

การศึกษา	หน่วยเผชิญเหตุเบื้องต้น	เป็นต้น	โดยจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	

กิจกรรม จ�านวน (รายการ)

การรับแจ้งเหตุฉุกเฉินเหตุผิดปกติกรณีฉุกเฉินทางรังสี 6

จัดซ้อมแผนฉุกเฉินทางรังสี	 13

ให้ค�าแนะน�าและรบัแจ้งการฝึกซ้อมแผนฉกุเฉนิทางรงัสี
ของหน่วยงานต่างๆ	

2

ตดิต่อประสานงานและร่วมฝึกภาคปฏบิตักิารกบัหน่วย
งานและองค์กรภายในประเทศ

2

	 1.1.5	 โครงการ	 National	 Single	 Window	 

เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข ้อมูลเกี่ ยวกับการ

อนุญาตส�าหรับวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก�า เนิดรั งสีกับ 

กรมศุลกากรและหน่วยงานภาครัฐอ่ืนผ่าน	 National	 Single 

Window	 เพื่อพัฒนาระบบออกใบอนุญาตและใบรับรองเพื่อ

การน�าหรือส ่งออกนอกราชอาณาจักร	 น�าหรือสั่งเข ้ามาใน 

ราชอาณาจกัร	ซึง่วสัดนิุวเคลยีร์พเิศษ	วัสดพุลอยได้	หรอืวสัดตุ้นก�าลงั 

ของส�านักก�ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี	ส�านักงานปรมาณูเพื่อ
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สันติ	ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	ซึ่งสามารถอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ	ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว

ในการขออนญุาตมไีว้ในครอบครองหรอืใช้	การน�าเข้า-ส่งออก	ซ่ึงช่วยเพิม่มลูค่าการซ้ือขาย	การลงทนุ	ลดต้นทนุ	เวลา

การด�าเนินพิธีการ	ประชาชนผู้เจ็บป่วยได้รับโอกาสในการรักษาด้วยรังสี	หรือสารรังสีอย่างทันท่วงที	และลดปริมาณ

การใช้เอกสาร

 1.2 งานก�ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์

		 1.2.1	การพจิารณาเอกสารรายงานการวเิคราะห์ความปลอดภยัเคร่ืองปฏกิรณ์ปรมาณวูจัิย	ปปว-1/1มขีอบเขต

การด�าเนินงาน	ดังนี้

	 	 ก.	 ตรวจสอบข้อมูลในเอกสารรายงานการวิเคราะห์ความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย	ปปว-1/1	

ให้ข้อมูลรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุใน	

	 	 	 -		กฎกระทรวงก�าหนดเงื่อนไข	 วิธีการขอรับใบอนุญาต	 และการด�าเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์

พิเศษ	วัสดุต้นก�าลัง	วัสดุพลอยได้	หรือพลังงานปรมาณู	พ.ศ.2550

	 	 	 -		ระเบียบคณะกรรมการพลงังานปรมาณเูพือ่สนัต	ิว่าด้วย	รายงานการวเิคราะห์ความปลอดภยัเครือ่ง

ปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย	พ.ศ.2555

	 	 	 -		Safety	Assessment	of	 Research	Reactors	 and	Preparation	of	 the	Safety	Analysis	

Report,	Safety	Series	No.35-G1,	IAEA,	VIENNA,	1994

	 	 ข.	 การวิเคราะห์ค�านวณซ�้าเพื่อยืนยันความถูกต้องของผลการค�านวณที่ปรากฏใน	 เอกสารรายงานการ

วิเคราะห์ความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย	ปปว-1/1	ดังต่อไปนี้

	 	 	 -	 การประเมินเชิงนิวทรอนิกส์ของแกนเครื่องปฏิกรณ์	 ปปว.-1/1	 เป็นการประเมินหาค่า	 excess	

reactivity	และ	 shutdown	margin	ของแกนเครือ่งปฏกิรณ์เพือ่ตรวจสอบยนืยนัความปลอดภยัก่อนการด�าเนนิการ

อนญุาตให้ท�าการเดนิเครือ่งจรงิ	โดยประเมนิจากแกนอ้างองิ	(Reference	core)	ของเครือ่งปฏกิรณ์	ปปว.-1/1	ดงัรปู
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	 	 ค.	 การวิเคราะห์ค่าวิกฤต	(criticality)	ในการจัดเก็บแท่งเชื้อเพลิง	

	 	 	 แท่งเชื้อเพลิงใช้แล้วจะถูกจัดเก็บไว้ในบ่อปฏิกรณ์	 เพ่ือยืนยันความปลอดภัยในการจัดเก็บแท่ง 

เชือ้เพลงิว่าจะไม่เกดิภาวะวกิฤต	ิโดยมองในแง่เหตผุลด้านความปลอดภยัเชงิอนรุกัษ์หรอืแบบรอบคอบ	(Conservative	

safety)	ดังนั้น	จึงท�าการประเมินจากแท่งเชื้อเพลิงใหม่ชนิด	20%ทั้งหมด	จ�านวน	20	แท่ง	ซึ่งได้ค่าต�่ากว่าค่าวิกฤต	

(criticality)	มาก	จนถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถจัดเก็บแท่งเชื้อเพลิงใช้แล้วได้อย่างปลอดภัย

		 	 	 -	การวิเคราะห์ค�านวณขีดความสามารถในการเดินเครื่องแบบทวีก�าลัง	(Pulse	Mode)

จากผลการวิเคราะห์ค�านวณเฉพาะแกนอ้างอิง	 (Reference	 core)	 ของเคร่ืองปฏิกรณ์	 ปปว.-1/1	 ดังรูป	 พบว่า	 

การเดินเครื่องปฏิกรณ์ฯแบบทวีก�าลังที่ค่า	reactivity	insertion	เท่ากับ	$3.00	จะท�าให้ค่า	Peak	Power,	Energy	

Release,	มค่ีาเท่ากบั	3,003.42	MW	และ	31.12	MW-sec	สงูกว่าค่าขดีจ�ากดั	ส่วนค่าอณุหภมูสิงูสดุของแท่งเชือ้เพลงิ

ภายในแกนมีค่าเท่ากับ	784.48	°C	ไม่เกินค่า	Safety	Limits	อย่างไรก็ตาม	เครื่องปฏิกรณ์ฯ	จะเกิดการดับเครื่องเอง

โดยอัตโนมตั	ิ(Scram)	ทีอ่ณุหภมูขิองแท่งเชือ้เพลงิมค่ีาเท่ากบั	600	°C	ด้วยเหตผุลของความปลอดภยัจงึควรให้ค่าขดี

จ�ากัดในการเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย	ปปว-1/1	แบบทวีก�าลัง	ค่า	Reactivity	insertion	ได้สูงสุดเท่ากับ	$2.0

	 	 	 -	 การประเมินความปลอดภัยทางรังสี	(Radiological	Analysis)

	 	 	 ท�าการประเมนิการแพร่กระจายสารกมัมนัตรงัสตีามอบุตัเิหตทุีร้่ายแรงทีส่ดุทีค่าดว่าอาจเกดิ	(Maximum 

Hypothetical	 Accident)	 ส�าหรับเครื่องปฏิกรณ์	 ปปว.-1/1	 คือ	 แท่งเชื้อเพลิง	 1	 แท่งที่มีค่าก�าลังสูงสุดรั่ว 

กลางอากาศ	และในบ่อปฏิกรณ์ฯ	สรุปได้ว่า	เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย	ปปว-1/1	ได้มีการออกแบบให้การได้รับรังสี 

ขณะเดนิเครือ่งปกตแิละกรณอีบัุตเิหตใุนภาพรวมมคีวามปลอดภยั	อยูใ่นเกณฑ์ทีต่�า่กว่ามาตรฐานสากลและกฎกระทรวงฯ 

คือ	ไม่เกิน	1	มิลลิซีเวิร์ต
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	 	 จากผลการประเมินเอกสารรายงานการวิเคราะห์ความปลอดภัยเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย	

ปปว.-1/1	 ข้างต้น	 สามารถสรุปข้อพิจารณาโดยเห็นควรให้อนุญาตเดินเครื่องต่อ	 โดยก�าลังการ

ผลิตของเครื่องปฏิกรณ์	ปปว-1/1	ไม่เกิน	1,300	กิโลวัตต์(ความร้อน)	เมื่อเดินเครื่องในลักษณะ	

Steady	State	และค่าขดีจ�ากดัในการเดนิเครือ่งปฏกิรณ์ปรมาณวูจัิย	ปปว-1/1	แบบทวกี�าลัง	

ค่า	Reactivity	insertion	ได้สูงสุดเท่ากับ	$2.0

	 1.2.2	การตรวจสอบความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย	ปปว-1/1

	 	 การตรวจสอบความปลอดภยัเป็นมาตรการในการควบคมุความปลอดภยั

ในการด�าเนินกิจการเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ให้เป็นไปตามกฎ	 ระเบียบและ

เกณฑ์ด้านความปลอดภัย	 และสอดรับกับผลการพิจารณาเอกสารรายงาน

การวิเคราะห์ความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย	 ปปว.-1/1	 ท่ี 

หน่วยงานเดนิเครือ่งฯ	ได้รบัอนญุาตให้ด�าเนนิการ	ส�าหรับรายละเอยีดในการ 

ตรวจสอบความปลอดภยัเครือ่งปฏกิรณ์ปรมาณวูจิยั	ปปว-1/1	แบ่งออกเป็น	3	ส่วนหลกั

คอื	การตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางนวิเคลยีร์	การตรวจสอบด้านความปลอดภยัทาง

รงัสแีละการตรวจสอบด้านการป้องกนัทางกายภาพ	โดยจะท�าการตรวจสอบ	4	ครัง้ต่อปี	โดยการ

พิสูจน์ทราบจากการสังเกตการณ์ภาคสนามและการทบทวนเอกสารต่างๆ	 นอกจากการตรวจสอบดัง

กล่าวการตรวจประเมินการซักซ้อมในกรณีเกิดเหตุผิดปกติในอาคารเครื่องปฏิกรณ์ฯ	ก็เป็นส่วนส�าคัญในก�ากับ

ดูแลเพื่อให้เกิดความปลอดภัย	ซึ่งได้มีการด�าเนินการจ�านวน	1	ครั้ง	โดยมีสรุปผลการด�าเนินการในแต่ละครั้งดังนี้

	 	 ก.	 การตรวจสอบความปลอดภัยครัง้ที	่1	ประจ�าปีงบประมาณ	2555	เมือ่วนัที	่22	ธนัวาคม	2555	เป็นการ

ตรวจสอบฯแบบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขณะท�าการเดนิเครือ่งปฏกิรณ์	และรายละเอยีดในการตรวจสอบประกอบด้วย 

การเดนิเครือ่งปฏกิรณ์ฯ	 การด�าเนนิการเกีย่วกบัความปลอดภยัทางรงัส	ี และการป้องกนัทางกายภาพของสถานปฏบิตักิาร 

ซึ่งประกอบด้วยพารามิเตอร์ในการเดินเครื่องฯ	 บันทึกการซ่อมแซมย่อย	 บันทึกการขอใช้งานเครื่องปฏิกรณ์ฯ 

ปรมิาณรงัสีโดยรอบอาคารเดนิเครือ่งปฏกิรณ์ฯ	นบัตัง้แต่การตรวจสอบครัง้ก่อนหน้า	การทบทวนเอกสารทีเ่กีย่วข้อง	

เช่น	เอกสารกระบวนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ	เป็นต้น

	 	 ข.	 การตรวจสอบความปลอดภัยครั้งที่	2	ประจ�าปีงบประมาณ	2555	เมื่อวันที่	13	กุมภาพันธ์	2555	ถึง 

วนัที	่11	เมษายน	2555	เป็นการตรวจสอบฯแบบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขณะท�าการซ่อมบ�ารงุเครือ่งปฏกิรณ์ปรมาณวูจิยั	

ปปว.-1/1	ประจ�าปี	การด�าเนินการซ่อมบ�ารุงฯ	ในครั้งนี้	ประกอบด้วย	การซ่อมบ�ารุงระบบเครื่องปฏิกรณ์ประจ�าปี	

การทาสีบ่อเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูด้านที่ติดกับท่ออาบรังสี	(หรือเรียกว่าบ่อเล็ก)	และการเปลี่ยนแกนเครื่องปฏิกรณ์

จากหมายเลข	19	มาเป็นหมายเลข	20	ซึ่งเพิ่มขึ้นมาจากการซ่อมบ�ารุงประจ�าปีตามปกติ	 ในการตรวจสอบฯครั้งนี้	

เน้นเรื่องความปลอดภัยด้านการปฏิบัติงานที่เสี่ยงภัยในการด�าเนินการซ่อมบ�ารุงเครื่องปฏิกรณ์ฯ	ประกอบด้วย	การ

จัดแกนเครื่องปฏิกรณ์	และการทาสีบ่อเครื่องปฏิกรณ์ฯ	ควบคู่ไปกับการด�าเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี

ของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับเหมาจากภายนอก	การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง	เช่น	แผนงานการซ่อมบ�ารุงฯ	การทาสี

บ่อ	ผลการประเมินการขอจัดแกนเครื่องปฏิกรณ์ฯหมายเลข	20	เอกสารกระบวนการปฏิบัติงาน	เอกสารการระบาย

น�้าออกสู่สิ่งแวดล้อม	เป็นต้น
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	 	 ค.	 การตรวจสอบความปลอดภยัครัง้ที	่3	ประจ�าปีงบประมาณ	2555	เมือ่วนัที	่21	มถินุายน	2555	เป็นการ 

ตรวจสอบฯแบบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขณะท�าการเดินเครื่องปฏิกรณ์ฯ	 ภายหลังจากที่ท�าการซ่อมบ�ารุงเครื่อง 

ปฏิกรณ์ฯประจ�าปี	 โดยรายละเอียดในการตรวจสอบประกอบด้วยการเดินเครื่องปฏิกรณ์ฯ	 การด�าเนินการเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยทางรงัส	ีและการป้องกนัทางกายภาพของสถานปฏบิตักิาร	ซึง่ประกอบด้วยพารามเิตอร์ในการเดนิเครือ่งฯ 

บันทึกการซ่อมแซมย่อย	 บันทึกการขอใช้งานเคร่ืองปฏิกรณ์ฯ	 ปริมาณรังสีโดยรอบอาคารเดินเคร่ืองปฏิกรณ์ฯ	 

นับตั้งแต่การตรวจสอบครั้งก่อนหน้า	และคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน	เป็นต้น

	 	 ง.	 การตรวจสอบความปลอดภยัครัง้ที	่4	ประจ�าปีงบประมาณ	2555	เมือ่วนัที	่25	กนัยายน	2555	เป็นการ

ตรวจสอบฯแบบไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าขณะท�าการเดินเคร่ืองปฏกิรณ์ฯ	รายละเอยีดในการตรวจสอบประกอบด้วย 

การเดนิเครือ่งปฏกิรณ์ฯ	การด�าเนนิการเกีย่วกบัความปลอดภยัทางรงัส	ี และการป้องกนัทางกายภาพของสถานปฏบิตักิาร  

โดยเน้นส�านึกด้านวฒันธรรมความปลอดภยัซึง่เป็นองค์ประกอบพืน้ฐานในการด�าเนนิการทกุส่วนงาน	การสงัเกตการณ์

ในการตรวจสอบฯ	เช่นพารามิเตอร์ในการเดินเครื่องฯ	บันทึกการซ่อมแซมย่อย	บันทึกการขอใช้งานเครื่องปฏิกรณ์ฯ	

ปรมิาณรงัสโีดยรอบอาคารเดนิเครือ่งปฏกิรณ์ฯ	นบัตัง้แต่การตรวจสอบครัง้ก่อนหน้า	การทบทวนเอกสารทีเ่กีย่วข้อง	

เช่น	เอกสารทีเ่กีย่วกบัคณุสมบตัขิองผูป้ฏบิตังิานและการทบทวนความรู้ของผู้ปฏบิติังาน	เอกสารการระบายน�า้ออก

สู่สิ่งแวดล้อม	เป็นต้น

โดยสรุปผลการด�าเนินงานในข้อ ก.- ง. แบ่งออกเป็นสองส่วนดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2
ตารางที ่1 ผลการตรวจสอบความปลอดภยัเครือ่งปฏกิรณ์ฯ ขณะซ่อมบ�ารงุฯ ประจ�าปี 2555

การตรวจสอบความปลอดภัยด้าน ผลการตรวจสอบฯ

ความปลอดภัยด้านการปฏิบัติงานท่ีเสี่ยงภัยในการด�าเนินการซ่อม

บ�ารุงเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย	ปปว.–	1/1	ประจ�าปี	การจัดแกน

เครื่องฯ	และการทาสีบ่อ

การด�าเนินการด้านความปลอดภัยเป็นไป

ตามแผนการซ่อมบ�ารุงฯ

การป้องกันอันตรายจากรังสีภายในและรอบสถานปฏิบัติการฯ ไม่มีการเดินเคร่ืองปฏิกรณ์ฯ	 และปริมาณ

รังสีโดยรอบสถานปฏิบัติการอยู่ในเกณฑ์

ปลอดภัย

ความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย	ปปว.–	1/1 ไม่มีการเดินเครื่องปฏิกรณ์ฯ	 และไม่มี

เหตุการณ์	 เช่น	 Self	 Critical	 ในระหว่าง

การซ่อมบ�ารุงฯ
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ตารางที ่2 ผลการตรวจสอบความปลอดภัยขณะท�าการเดินเครื่องปฏิกรณ์ฯ ประจ�าปี 
 งบประมาณ 2555

การตรวจสอบความปลอดภัยด้าน ผลการตรวจสอบฯ

การป้องกนัอนัตรายจากรงัสภีายในและรอบสถานปฏบิติัการฯ ปริมาณรังสีจากการเดินเครื่องปฏิกรณ์ฯ	 อยู่

ในเกณฑ์ปลอดภัย

ความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย	ปปว.–1/1 เครื่องปฏิกรณ์ฯ	 ถูกเดินเครื่องฯ	 ภายใต้ข้อ

ก�าหนดด้านความปลอดภัยฯ

การป้องกันทางกายภาพของเครื่องปฏิกรณ์ การประเมินระบบการป้องกันทางกายภาพ

ของสถานปฏิบัติการต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม

ซึ่งต้องมีการจัดท�าร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ที่ด�าเนินกิจการเครื่องปฏิกรณ์ฯ	 หน่วยงาน

ก�ากับดูแลความปลอดภัยและหน่วยงานด้าน

ความมั่นคงซึ่งอยู่ในระหว่างการประสานงาน

จัดท�าข้อมูลดังกล่าว

	 	 	 2.5	การตรวจประเมินการซักซ้อมในกรณีที่เกิดเหตุผิดปกติในบริเวณอาคารเครื่องปฏิกรณ์	 เมื่อวันที่ 

15	 พฤษภาคม	 2555	 ซึ่งการด�าเนินการซ้อมลุล่วงไปด้วยดี	 โดยมีผลการประเมินและข้อเสนอแนะหลักคือให้ 

หน่วยงานเดินเครื่องฯ	(ก)	จัดการฝึกซ้อมในกรณีที่เกิดเหตุผิดปกติที่มีระดับใหญ่ขึ้น	(ข)	จัดการซ้อมย่อยเป็นส่วนๆ	

โดยเฉพาะในส่วนที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ	เช่น	การใช้เครื่องมือ	เป็นต้น	

	 1.2.3	การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับภูมิภาค

	 	 	 การจดัประชมุวชิาการระหว่างประเทศคร้ังนี	้ถอืเป็นโครงการน�าร่องทีป่ระเทศไทยต้องการแสดงจดุยนื

และเจตนารมณ์ในการใช้ประโยชน์จากนิวเคลียร์และรังสีในทางสันติ	พร้อมทั้งน�าประเทศเพื่อนบ้านในแถบอาเซียน

เข้าร่วมเป็นเครอืข่าย	เพือ่ร่วมกนัพฒันาการก�ากบัดแูลความปลอดภยัให้ประชาคมโลกและประชาชนในแถบอาเซยีน

มัน่ใจว่า	การใช้ประโยชน์จากนวิเคลยีร์และรงัสใีนแถบประเทศอาเซียนสามารถตอบสนองความต้องการ	และสามารถ

ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างปลอดภัย	 นอกจากนี้	 ยังเป็นการริเริ่มการสร้างเครือข่ายด้านการก�ากับ

ดแูลความปลอดภยัในการใช้ประโยชน์จากพลงังานปรมาณ	ูซึง่จะเป็นเครือ่งมอืในการแลกเปลีย่นข้อมลู	ประสบการณ์	

และประสานความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในอนาคต

	 	 	 ปส.	 ได้เชิญหน่วยงานด้านการก�ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีทั้งในและต่างประเทศ	

รวมทั้งทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	 (IAEA)	และประเทศที่มีการพัฒนาการก�ากับดูแลความปลอดภัย

ทางนวิเคลยีร์และรงัส	ีโดยมจีดุมุง่หมายเพือ่แลกเปล่ียนข้อมลูและส่งเสริมกจิกรรมด้านความปลอดภยัทางนวิเคลยีร์

และรงัสีทีค่รอบคลมุทัง้ความปลอดภยัทางนวิเคลยีร์	ความมัน่คงปลอดภยัและการพทิกัษ์วสัดนุวิเคลยีร์	และเป็นการ
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สร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคในด้านดังกล่าว	โดยประเทศไทยได้เสนอให้ประเทศในกลุ่ม	ASEAN	ตกลงเป็นพันธมิตร

กันในทางด้านนิวเคลียร์	 และสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนกันในภูมิภาคในแนวทางเดียวกับ	 EURATOM	 ของยุโรป	

โดยการจัดตั้ง	ASEANTOM	(ASEAN	Network	of	Regulatory	Bodies	on	Atomic	Energy)

1.3 งานด้านการสนับสนุนการก�ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู

	 1.3.1	การเฝ้าระวังภัยทางรังสีของประเทศ	

	 	 การเฝ้าระวังภัยทางรังสีของศูนย์เฝ้าระวังภัยทางรังสีแห่งชาตินี้	 ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่

ปีงบประมาณ	2553	จนถงึปีงบประมาณ	2555	ได้จดัตัง้สถานเีฝ้าระวงัภยัทางรงัสทีางอากาศ	จ�านวน	12	สถาน	ีได้แก่	

เชยีงใหม่	พะเยา	อบุลราชธาน	ีขอนแก่น	สกลนคร	ระยอง	ตราด	กาญจนบรุ	ีตาก	ระนอง	สงขลา	และกรงุเทพมหานคร	

สถานเีฝ้าระวงัภยัทางรงัสใีต้น�า้	จ�านวน	2	สถาน	ีได้แก่	ระยอง	และภเูกต็	และในอนาคตมแีผนในการเพ่ิมจ�านวนสถานี

เฝ้าระวังภัยทางรังสี	ให้ครบ	16	สถานีทางอากาศ	และ	6	สถานีใต้น�้า	โดยร่วมบูรณาการงานกับหน่วยงานในภูมิภาค	

ขอใช้สถานทีจ่ดัตัง้สถานเีพิม่ข้ึนในพืน้ท่ีเฝ้าระวงัส�าคญั	เช่น	บรเิวณชายแดนด้านต่างๆ	ของประเทศไทย	และปรบัปรงุ

สถานใีห้สามารถส่งค่าปรมิาณรงัสทีีต่รวจวดัจากสถานต่ีางๆ	มายงัศนูย์เฝ้าระวงัภยัทางรงัส	ีณ	ส�านกังานปรมาณเูพือ่

สันติ	ได้ตามเวลาจริง	(Real	time)	

	 	 จากผลการด�าเนนิงานทีผ่่านมา	ท�าให้ศูนย์เฝ้าระวงัภยัทางรังสีมปีระสิทธภิาพในการเฝ้าตรวจและเตือนภยั 

มากยิ่งขึ้น	 อันจะท�าให้ประชาชนมีความมั่นใจว่าประเทศไทยมีระบบการเฝ้าระวังภัยทางรังสีที่มีประสิทธิภาพ	 

อย่างไรก็ตามเพื่อให้การเฝ้าระวังและการเตือนภัยทางรังสีของประเทศไทยครอบคลุมมากยิ่งข้ึน	 ส�านักงานปรมาณู

เพื่อสันติมีแผนที่จะขยายเครือข่ายสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีเพิ่มขึ้น	 และจะยกระดับเข้าสู่เครือข่ายการเฝ้าระวังภัย

ทางรังสีระดับนานาชาติต่อไป

	 	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2556	 ปส.	 ริเริ่มการจัดตั้งศูนย์วิจัยด้านรังสีในสิ่งแวดล้อมแห่งอาเซียน	 (ASEAN	

Research	Center	in	Environmental	Radiation)	ส�าหรับการศกึษาวจัิย	พัฒนาเทคนคิและศกัยภาพของบคุลากร

ของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติและของหน่วยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องของทั้งประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	ในการติดตาม	ตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสี	การประเมินปริมาณรังสี	การประเมินผลกระทบ 

ทางรังสีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม	 (ทางทะเล	 อากาศ	 และพื้นดิน)	 และประชาชน	 รวมถึงการพัฒนาเทคนิคในการลด 

ผลกระทบและฟ้ืนฟสูิง่แวดล้อมจากการปนเป้ือนทางรงัส	ีโดยจะแบ่งการด�าเนนิงานออกเป็น	3	ระยะ	ได้แก่	ระยะท่ี	1	

(2556-2559)	จัดตั้งศูนย์นิเวศวิทยารังสีทางทะเลแห่งชาติ	(National	Marine	Radioecology	Center,	NMRAC)	

ระยะที่	 2	 (2560-62)	จัดตั้งศูนย์รังสีในอากาศแห่งชาติ	 (National	Atmospheric	Radiation	Center,	NARAC)	

และระยะที่	3	(2563-65)	จัดตั้งศูนย์รังสีภาคพื้นดินแห่งชาติ	(National	Terrestrial	Radiation	Center,	NTRAC)	

เพือ่รองรบัน�า้ทะเลทีป่นเป้ือนรงัสจีากโรงไฟฟ้าพลงังานนวิเคลยีร์	Fukushima-Daiichi	ซึง่มโีอกาสทีจ่ะไหลเข้ามาใน

บรเิวณประเทศไทยและภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	และเหตกุารณ์ฉกุเฉนิทางนวิเคลยีร์และรงัสทีีอ่าจเกดิขึน้กบั

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศอื่นๆ	ในอนาคต
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	 1.3.2	การพัฒนาระบบมาตรฐานการวัดรังสีก่อไอออนแห่งชาติ

	 	 ส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัต	ิเป็นหน่วยงานหลกัและหน่วยงานเดยีวทีม่หีน้าทีค่วบคมุและก�ากบัดแูลการใช้

ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ	และได้ด�าเนินการจัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานด้านกัมมันตภาพรังสี

และวัสดุอ้างอิงรังสี	 (NSRL)	ห้องปฏิบัติการมาตรฐานด้านการวัดปริมาณรังสีระดับสูง	 (HDCL)	และห้องปฏิบัติการ

วัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ	ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	ได้ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ	 

(SSDL)	เพือ่ให้บรกิารสอบเทยีบเครือ่งวัดรงัส	ีตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17025	อย่างสมบรูณ์	ซึง่มผีลให้ห้องปฏบิตักิารฯ 

ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานมาตรฐานด้านการวัดในระดับนานาชาติ	 โดยเข้าเป็นสมาชิกของ	 Asia	 Pacific	 

Metrology	Programme	(APMP)	อย่างเป็นทางการ	และได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี	

ตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17025	จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	เมื่อวันที่	16	ธันวาคม	2552	ซึ่งมี

ผลท�าให้ห้องปฏิบัติการฯ	 ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานมาตรฐานด้านการวัดในระดับนานาชาติ	 รวมท้ังมีการจัด

สัมมนาผู้ประกอบการที่ใช้เครื่องวัดรังสีและส่งมาสอบเทียบที่ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	เพื่อถ่ายทอดความรู้	ความ

เข้าใจเกี่ยวกับเครื่องวัดรังสี	และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับต้นก�าเนิดรังสี	เพื่อให้มีความเข้าใจด้านการปฏิบัติงาน

อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล	โดยมีสถิติการสอบเทียบเครื่องวัดปริมาณรังสี	ดังนี้

ชนิด จ�านวนเครื่องวัดปริมาณรังสี (เครื่อง)

เครื่องส�ารวจรังสี	(Survey	meter) 795

มาตรวัดรังสีแบบพกพา	(pocket	dosimeter) 188

สารอ้างอิงทางรังสี	(NSRL) 32

เครื่องวัดความเปรอะเปื้อน	(NSRL) 46

โดสคาลิเบรเตอร์	(NSRL) 30

เครื่องวัดปริมาณรังสี	(HDCL) 117

รวม 1,280

	 1.3.3	การทดสอบความช�านาญด้านการสอบเทียบเครื่องวัดปริมาณรังสี	และการวัดรังสีในทางการแพทย์

	 	 ได้ด�าเนินการสอบเทียบเครื่องวัดโดสคาลิเบรเตอร์ที่ใช้ในงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ของสถานปฏิบัติ

การทางการแพทย์ภายในประเทศ	 เพื่อให้สามารถอ้างอิงหรือสอบกลับได้ไปยังมาตรฐานสากลโดยเฉพาะในสถาน

ปฏิบัติการด้านการแพทย์มากกว่า	27	แห่งทั่วประเทศ	โดยการสอบเทียบเครื่องวัดปริมาณสารเภสัชรังสีนี้	สามารถ

อ้างอิงสอบย้อนกลับไปยังการวัดหรือมาตรฐานระดับนานาชาติได้	 และยังได้ด�าเนินโครงการควบคุมคุณภาพเครื่อง

วัดโดสคาลิเบรเตอร์ที่ใช้งานทั่วประเทศ	 ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพอย่างยั่งยืนโดยติดตามผลการทดสอบและ 

สอบเทียบของหน่วยงานต่างๆ	ซึ่งเป็นสมาชิกในเครือข่ายโดสคาลิเบรเตอร์เป็นประจ�าทุกปี
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	 1.3.4	การประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย

		 	 ได้ด�าเนินการวิเคราะห์และประเมินค่ารังสีในร่างกายของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีในสถานปฏิบัติการที่ 

ขออนุญาตใช้รังสีชนิดไม่ปิดผนึกทั่วประเทศ	 เช่น	 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 และให ้

ค�าแนะน�าปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการตรวจวัด	เทคนิคการตรวจวัด	และจัดระบบการตรวจวัด	ปรับเทียบเครื่อง

มือวัดและอื่นๆ	นอกสถานที่ตามที่หน่วยงานร้องขอเพื่อให้หน่วยงานเหล่านี้สามารถตรวจวัดปริมาณรังสีจากภายใน

ร่างกายได้ด้วยตนเอง	มีผลการด�าเนินการในปี	2555	จ�านวน	317	รายการ

	 1.3.5	การตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย	

	 	 ได้ด�าเนินการเก็บตัวอย่างน�้า	ดิน	เนื้อสัตว์	ผัก	ผลไม้	ข้าว	ฯลฯ	จากพื้นที่ต่างๆ	ทั่วประเทศ	โดยปี	2555	

ตรวจวัดตัวอย่างทั้งสิ้น	 จ�านวน	 452	 ตัวอย่าง	 ผลการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี	 โดยรวมยังไม่พบความผิดปกติของ

ระดบักมัมนัตภาพรงัสใีนสิง่แวดล้อมของประเทศไทย	และปัจจุบนัก�าลังอยูร่ะหว่างการศกึษาเพ่ือหาแบบจ�าลองทาง

คณิตศาสตร์	 และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อเลือกใช้ในการประเมินผลการได้รับรังสีจากสิ่งแวดล้อมของ

กลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป

ชนิดตัวอย่าง จ�านวนตัวอย่าง

จ�านวนรายการและจุดเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ 423

จ�านวนรายการและจุดเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมรอบศูนย์วิจัย

นิวเคลียร์องครักษ์

29

รวม 452

2. ด้านการเสนอแนะนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์

 2.1 จัดท�าแผนที่น�าทางของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

	 	 แผนที่น�าทางเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการรวบรวมและจัดระเบียบทรัพยากรและขีดความสามารถท่ีส�าคัญ

ขององค์กร	โดยแสดงความเช่ือมโยงกบัความสามารถพเิศษ	(Competency)	ขององค์กร	รวมทัง้เทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้อง	

ซึง่ใช้ในการพจิารณาทศิทางการด�าเนนิงานขององค์กรในอนาคต	การจดัท�าแผนทีน่�าทางเป็นกระบวนการในการมอง

อนาคตเพือ่เตรยีมความพร้อมของหน่วยงานหรอืองค์กรในการท�างานหรอืท�าวจิยัให้สอดคล้องกบัความต้องการหรอื

แนวโน้มในอนาคต	ส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัตไิด้มกีารจดัท�าแผนทีน่�าทางขึน้	โดยมสี�านกังานคณะกรรมการนโยบาย

วทิยาศาสตร์	เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต	ิ(สวทน.)	เป็นทีป่รกึษา	เพือ่ให้สามารถด�าเนนิงานตามทศิทางทีก่�าหนด

ได้อย่างมปีระสทิธผิลและมปีระสทิธภิาพ	พฒันาขดีความสามารถเดิมทีม่อียู	่หรอืสร้างขดีความสามารถใหม่ให้เกดิขึน้

แก่องค์กร	อนัได้แก่	ขดีความสามารถในการศกึษาและวเิคราะห์กฎหมายรวมถึงกฎระเบยีบต่างๆ	ท่ีเกีย่วกบัการก�ากบั

ดูแลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการครอบครองและการใช้สารกัมมันตรังสี	 ขีดความสามารถในการติดตาม	พัฒนา	
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ประยกุต์ใช้	และเผยแพร่องค์ความรูท้ีเ่กีย่วกบัความปลอดภยัของเทคโนโลยนีวิเคลยีร์	ขดีความสามารถในการพฒันา

เครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ	กับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ	ขีดความสามารถในการสื่อสารข้อมูลกับ

สาธารณะอย่างถูกต้อง

 2.2  โครงการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

	 	 ได้มีการด�าเนินโครงการบริหารจัดการยุทธศาสตร์	ปส.	เพื่อเป็นการวางแผนด�าเนินงาน	ทั้งในด้านการจัด

แผนปฏบิตักิารของ	ปส.	รวมท้ังการจดัท�างบประมาณรองรบั	การติดตามและประเมนิผลการด�าเนนิงานให้ตอบสนอง 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารประเทศของรัฐบาล	 และนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	โดยมีการด�าเนินการต่าง	ๆ	ดังนี้

	 	 -	 จัดการประชุมเรื่องทิศทาง	ปส.	กับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	จ�านวน	2	ครั้ง

	 	 -	 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

	 	 	 สู่การปฏิบัติ	จ�านวน	1	ครั้ง

	 	 -	 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการด�าเนินงาน	:	ปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาปรับปรุงงาน	และ 

	 	 	 การก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	จ�านวน	1	ครั้ง

	 	 -		 จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร	 การวางแผนและการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ	 

	 	 	 จ�านวน	1	ครั้ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติสู่การปฏิบัติ”
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การประชุม เรื่อง ทิศทาง ปส. กับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการด�าเนินงาน: ปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาปรับปรุงงาน และการก�าหนด

ทิศทางการด�าเนินงานของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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3. ด้านการสร้างและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์

	 ส�านักงานปรมาณเูพือ่สนัต	ิตระหนกัถงึความส�าคญัในการสร้างความรูค้วามเข้าใจเรือ่งความปลอดภยัในการ

ใช้พลงังานปรมาณ	ูจงึได้ด�าเนนิการโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยนีวิเคลียร์	เพ่ือขยาย

เครือข่ายการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	รวมทั้งสร้างความตระหนักเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี	ให้กับ

เยาวชนรุน่ใหม่	โดยในปีงบประมาณ	2555	ได้จดักจิกรรมกระจายไปในส่วนภมูภิาค	6	จงัหวดั	คอื	ศรสีะเกษ	กาฬสินธุ	์

น่าน	ชลบุรี	 ประจวบคีรีขันธ์	 และสุพรรณบุรี	 และการท�าเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงาน

นิวเคลียร์และรังสี	ให้กับประชาชนในพื้นที่	โดยการจัดกิจกรรมเวทีชุมชนปรมาณูเพื่อสันติ	ซึ่งในปีงบประมาณ	2555 

ได้จัดกิจกรรมกระจายในส่วนภูมิภาค	 6	 จังหวัด	 คือ	 อุทัยธานี	 เพชรบูรณ์	 ชัยภูมิ	 ระยอง	พัทลุง	 และพังงา	 โดยมี 

เป้าหมายเพื่อให้เกิดแรงสนับสนุนจากสาธารณะอย่างต่อเนื่อง	โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความตะหนัก

และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	 สร้างเครือข่ายเรียนรู้ระดับชุมชน	 ท้องถิ่น	

ซึ่งมีผลด�าเนินการดังนี้

กิจกรรม จ�านวน (คน)

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์	
	 -	การประกวดยุวทูตรักอะตอม
	 -	ค่ายเยาวชนนิวเคลียร์สัมพันธ์	“รักอะตอม”
ลงพื้นที่จัดกิจกรรมใน	 6	 จังหวัด	 :	 ชลบุรี	 น่าน	
สุพรรณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	ศรีสะเกษ	กาฬสินธุ์
	 -	สายสัมพันธ์เครือข่ายรักอะตอม

1	ครั้ง
641	คน

6	จังหวัด	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	12,624	คน

เวทีชุมชนเพื่อสันติ
	 -	 ลงพื้นที่จัดกิจกรรม	 6	 จังหวัด	 :	 อุทัยธาน	ี
เพชรบูรณ์	ชัยภูมิ	พัทลุง	พังงา	ระยอง

885	คน

กิจกรรมรณรงค์	“อยู่ปลอดภัยกับรังสี” 10	ครั้ง	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	472	คน

กิจกรรมติดฉลาก	“ปลอดภัยมั่นใจกับ	ปส.” 1	แห่ง

จัดแสดงนิทรรศการสัญจร 36	ครั้ง	ผู้เข้าชม	68,370	คน

นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ดังนี้

กิจกรรม จ�านวน (รายการ/คน)

ผลิตเอกสารเผยแพร่และแผ่นพับต่างๆ 23	รายการ

สื่อวิทยุ 227	ครั้ง

สื่อโทรทัศน์ 195	ครั้ง

ข่าวหนังสือพิมพ์/สื่อพิมพ์อื่นๆ 86	ครั้ง

จัดงานแถลงข่าว -

ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ 50	รายการ

สื่อมวลชนสัญจร 1	ครั้ง/	75	คน	(สื่อมวลชน	45	คน)
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ผลงานเด่นรอบปีงบประมาณ 

2555



ศูนย์เฝ้าระวังภัยทางรังสีแห่งชาติ

	 ปัจจบุนัทัว่โลกมกีารใช้เทคโนโลยนีวิเคลียร์ในโครงการขนาดใหญ่อย่างแพร่หลาย	ทัง้ในทางเสริมสร้างความ

มั่นคงของประเทศและในทางสันติ	 ในทางเสริมสร้างความมั่นคงหรือในทางทหาร	 เช่น	การทดลองระเบิดนิวเคลียร์

ของประเทศเกาหลีเหนือ	อินเดีย	ปากีสถาน	ในทางสันติ	เช่น	การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยโรงงานไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์

ของประเทศจีน	 เกาหลีเหนือ	 เกาหลีใต้	 ญ่ีปุ่น	 อินเดีย	 และปากีสถาน	 และนอกจากนี้	 หลายประเทศก็มีแผนที่จะ

พัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า	 ไม่ว่าจะเป็นประเทศเวียดนาม	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	

และกัมพูชา	การใช้และพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ดังกล่าว	อาจเกิดผลกระทบทางรังสีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการทดลองระเบดินวิเคลียร์	การปลดปล่อยนวิไคลด์กมัมนัตรังสีตามขัน้ตอนปกต	ิและ/

หรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรังสีในการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์	 ดังนั้นการเฝ้าตรวจเพื่อติดตามตรวจวัดรังสีและ

กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมแบบเครือข่าย	 จึงเป็นมาตรการส�าคัญในการเฝ้าตรวจภัยอันตรายด้านรังสีท่ีอาจเกิด

ขึ้นในประเทศไทย

	 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการก�ากับ

ดูแลให้ประชาชนชาวไทยมีความปลอดภัยจากรังสี	เล็งเห็นความส�าคัญในเรื่องดังกล่าว	จึงได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังทาง

รงัสแีห่งชาตขิึน้	และได้ด�าเนนิการเฝ้าระวงัภยัจากรงัสใีห้ประชาชนชาวไทยมาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว	การเฝ้าระวงั

ภัยทางรังสีของศูนย์เฝ้าระวังทางรังสีแห่งชาติได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งมีผลการด�าเนินการดังนี้

ผลการด�าเนินงาน
	 1.	 ปัจจุบันประเทศไทยมีเครือข่ายของสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศรวมทั้งสิ้น	 12	 สถานี	 ใน	 12	

จังหวัด	 ได้แก่	 เชียงใหม่	พะเยา	อุบลราชธานี	ขอนแก่น	สกลนคร	ระยอง	ตราด	กาญจนบุรี	ตาก	ระนอง	สงขลา	

และกรุงเทพฯ	ซึ่งท�าให้ระบบเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศของประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	นอกจากนี้ยัง

เป็นการเพิ่มหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางรังสีแบบบูรณาการอีกด้วย

	 2.	 ได้ด�าเนินจัดตั้งสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีใต้น�้าเพิ่มขึ้นอีก	จ�านวน	2	สถานี	ทั้งในด้านทะเลฝั่งอันดามันที่

จังหวดัภูเก็ตและด้านอ่าวไทยทีจ่งัหวดัระยอง	ท�าให้ประเทศไทยมรีะบบเฝ้าระวงัภยัทางรงัสใีต้น�า้ทีส่ามารถเฝ้าระวงั

ภัยจากการแพร่กระจายของสารรังสีที่มาทางทะเลได้

	 สถานีเฝ้าระวังภัยทั้งหมดนี้	จะเฝ้าตรวจระดับรังสีแกมมาแบบเรียลไทม์และส่งข้อมูลแบบออนไลน์ไปที่ศูนย์

เฝ้าระวงัภัยทางรงัส	ีณ	ส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัต	ิซึง่หากค่าระดบัรงัสแีกมมาทีว่ดัได้สงูผดิปกต	ิจะมกีารส่งสญัญาณ

เตอืนมาทีศ่นูย์เฝ้าระวังภัยทางรงัสแีห่งชาต	ิโดยเจ้าหน้าทีจ่ะตรวจสอบและประกาศมาตรการรองรบัเพือ่ให้ประชาชน

และสิง่แวดล้อมปลอดภยัจากอนัตรายของรงัสต่ีอไป	นอกจากนีเ้พือ่ให้ประชาชนทัว่ไปสามารถเข้าถงึข้อมลูของสถานี

เฝ้าระวงัภยัทางรงัสไีด้	ส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัตไิด้จดัให้มกีารเผยแพร่ข้อมลูผ่านจอมอนเิตอร์ประชาสมัพนัธ์	บรเิวณ

หน้าส�านักงานฯ	และผ่านเว็บไซต์ของส�านักงานฯ	ที่	www.oaep.go.th	ด้วย
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ผลกระทบต่อสังคม / ชุมชน
	 1.	 เกิดเครือข่ายบูรณาการในการเฝ้าระวังภัยทางรังสีในสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องในการ

ร่วมเฝ้าระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย	เช่น	สถาบันการศึกษา	ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ	และกรมอุตุนิยมวิทยา

	 2.	 ชมุชนมส่ีวนร่วมในการเฝ้าระวงั	โดยสถาบนัอดุมศกึษาเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมลูการเฝ้าระวงัภยัทางรงัสี

สู่ชุมชน	ที่เปิดกว้างให้ประชาชนสอบถาม	หรือร้องขอให้ตรวจสอบการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมที่

ต้องสงสัยได้

  สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี
ณ ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ บางเขน กรุงเทพฯ

 

สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี (ในอากาศ)
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แผนที่แสดงสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี

 

 

 

ส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัตไิด้จดัตัง้สถานเีฝ้าระวงัภยัทางรงัสใีนอากาศ 

จ�านวน 12 สถาน ีและสถานเีฝ้าระวงัภยัทางรงัสใีนน�า้ จ�านวน 2 สถานี 

เพื่อเฝ้าระวังการด�าเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์ที่อาจมีผลกระทบต่อ

ประชาชนและสิง่แวดล้อมของประเทศไทย

สถานเีฝ้าระวังภยัทางรงัสีในอากาศ สถานีเฝ้าระวังภยัทางรงัสีในน�า้
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สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี (ใต้น�้า)

---------------------------------------------------

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี	ส�านักสนับสนุนการก�ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู	
ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
โทร.	0	2596	7600	ต่อ	1419

34 Annual Report 2012 สำ�นักง�นปรม�ณูเพื่อสันติ



โครงการมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ 
(National Ionizinig Radiation Metrology Project)

ความเป็นมาและลักษณะการด�าเนินงาน

	 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 (ปส.)	 เป็นหน่วยงานซ่ึงมีหน้าที่ด�าเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานทางรังสีและ

กัมมันตภาพรังสีของประเทศ	การบ�ารุงรักษามาตรฐาน	การศึกษาพัฒนา	การสอบเทียบ	การออกใบรับรอง	และการ

ถ่ายทอดค่ามาตรฐานหน่วยวดัสากลทางปรมิาณรังสีและกมัมนัตภาพรังสี	เนือ่งจากความถกูต้องและความปลอดภยั

ในการวัดรังสี	 เป็นสิ่งท่ีส�าคัญของกระบวนการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์	 รังสี	 และการใช้สารกัมมันตรังส	ี

หรือสารเภสัชรังสีในกิจการแพทย์	 ประเทศไทยจึงจ�าเป็นต้องมีมาตรฐานการวัดรังสี	 และปรับปรุงให้มีความถูกต้อง

ตามมาตรฐานสากลและมีความทันสมัย	 จึงได้จัดต้ังโครงการมาตรวิทยารังสีแห่งชาติขึ้น	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ	

และศักยภาพด้านการวัดและการสอบเทียบด้านมาตรวิทยาด้านรังสีของประเทศให้ครอบคลุมพิสัยการใช้งานตาม

มาตรฐานสากล	 รวมถึงสอดคล้องกับความเจริญทางเทคโนโลยีและด้านการวัดรังสีที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสูงสุด

ในระดับนานาชาติ	 และเพื่อพัฒนาระบบมาตรวิทยารังสีของประเทศให้สอดคล้องตาม	มอก.17025	 เพื่อการพึ่งพา

ตนเองได้ในอนาคต	โดยมเีป้าหมายสงูสดุในการเป็นศนูย์กลางด้านมาตรวทิยารังสีในระดับภมูภิาคอาเซียนซ่ึงรองรบั

การเปิดเสรีทางการค้าในปี	พ.ศ.	2558	โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาด�าเนินงาน	5	ปี	(พ.ศ.2555	–	25597)	โดยใน

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	มีผลการด�าเนินงานของโครงการฯ	ดังนี้

  งานด้านการออกแบบอาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ

  ได้ประสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองในการออกแบบและประเมินค่าก่อสร้างอาคารฯ  

เบื้องต้น	 อาคารดังกล่าวจะใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมที่ต้องออกแบบพิเศษ	 เพื่อแสดงเอกลักษณ์ของประเทศไทย 

ซึ่งมีระบบมาตรฐานทางรังสีก่อไอออน	โดยแบ่งออกเป็น	7	กลุ่มห้องปฏิบัติการดังนี้

	 	 1.	 กลุ่มห้องปฏิบัติการมาตรฐานด้านการวัดปริมาณรังสีภายนอกร่างกาย	

	 	 	 1.1	 ห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสีแกมมาส�าหรับรังสีรักษา	

	 	 	 1.2		 ห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสีแกมมาส�าหรับการป้องกันอันตรายจากรังสี	

	 	 	 1.3		 ห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสีแกมมาส�าหรับการวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม	

	 	 	 1.4		 ห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสีเอกซ์ส�าหรับรังสีเอกซ์พลังงานสูง	

	 	 	 1.5		 ห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสีเอกซ์ส�าหรับรังสีเอกซ์พลังงานต�่า	

	 	 	 1.6		 ห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสีนิวตรอน	

	 	 	 1.7		 ห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสีบีตา	

	 	 	 1.8		 ห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสีจากเครื่องเร่งอนุภาค	

	 	 	 1.9		 ห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดปริมาณรังสี	
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	 	 2.		 กลุ่มห้องปฏิบัติการมาตรฐานความแรงรังสีและวัสดุอ้างอิงรังสี	

	 	 3.		 กลุ่มห้องปฏิบัติการมาตรฐานการปริมาณรังสีแกมมาระดับสูง	

	 	 4.		 กลุ่มห้องปฏิบัติการมาตรฐานรังสีอ้างอิงในสิ่งแวดล้อมและอาหาร	

	 	 5.		 กลุ่มห้องปฏิบัติการมาตรฐานการตรวจวัดและประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย	

	 	 6.		 กลุ่มห้องปฏิบัติการมาตรฐานวัสดุนิวเคลียร์

	 	 7.		 กลุ่มห้องปฏิบัติการมาตรฐานการประเมินค่าปริมาณรังสีด้วยมาตรวัดทางชีววิทยา	

 

  การด�าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบห้องปฏิบัติการในอาคารมาตรวิทยารังสี

	 	 ที่ปรึกษาออกแบบระบบห้องปฏิบัติการนั้น	มีหน้าที่ในการด�าเนินการในส่วนของการให้ค�าปรึกษาและ

ค�าแนะน�าในการออกแบบห้องปฏิบัติการทางรังสีแกนหลักของโครงการฯ	จ�านวน	19	ห้องปฏิบัติการ	โดยน�าข้อมูล

ต่างๆและแบบโครงสร้างของอาคารที่ได้จัดท�าร่างไว้แล้ว	 มาวิเคราะห์และเสนอแนะความคิดเห็นทางวิชาการที่ 

เหมาะสมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้เกี่ยวข้อง	 (Radiation	 Safety)	 และเพ่ือให้เกิด 

ความมั่นคงปลอดภัยกับต้นก�าเนิดรังสี	 (Nuclear	 and	 Radiation	 Security)	 รวมถึงการเสนอรูปแบบและ 

การจดัท�ารายละเอยีดของห้องปฏบิตักิารมาตรฐานทางรังสีท่ีดี	การคดัสรรวสัดุ	อปุกรณ์	และเคร่ืองมอืท่ีจ�าเป็น	การตกแต่ง	

การจดัวาง	และการก�าหนดคณุลกัษณะของเครือ่งมอืทีจ่ะด�าเนนิการติดต้ังเพ่ือให้ระบบห้องปฏบิติัการมคีวามพร้อม

	 ขณะนี้การด�าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ	อยู่ระหว่างการคัดเลือกบริษัทที่เหมาะสม	โดยได้จัดเตรียมแบบร่าง

ของห้องปฏิบตักิารแกนหลกัเรยีบร้อยแล้วพร้อมทีบ่รษิทัทีป่รกึษาจะท�าการเสนอแนะความคดิเหน็ทางวชิาการต่อไป
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ผลกระทบต่อสังคม / ชุมชน

	 1.		 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

	 	 เนื่องจากประเทศไทยมีการน�าต้นก�าเนิดรังสีไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น	และมี

ความต้องการการอ้างองิผลการวดัให้ถกูต้องตามกฎหมายและเพ่ือประโยชน์ในการค้าขายติดต่อระหว่างประเทศ	เมือ่

เปรียบเทียบอัตราค่าสอบเทียบและการรับรองค่ามาตรฐานทางรังสี	 โดยเทียบกับห้องปฏิบัติการมาตรฐานของต่าง

ประเทศ	เช่น	ไต้หวัน	จะเห็นได้ว่า	คิดค่าบริการต่อครั้งหรือรายการ	เป็นจ�านวนเงินกว่า	200	ดอลล่าห์	หรือประมาณ 

6,000	บาท	และจะมค่ีาใช้จ่ายเพิม่ขึน้นอกเหนอืจากค่าสอบเทยีบ	 คอื	 ค่าระวางการขนส่ง	 ค่าภาษแีละค่าประกันภยั	

เป็นต้น	 หากสามารถสอบเทียบได้ในประเทศ	 จะประหยัดงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ	 ลงได้กว่า	 5	 ล้านบาท 

ต่อปี

	 2.		 ผลกระทบด้านสังคม	การศึกษา	และคุณภาพชีวิต

	 		 การพฒันาระบบมาตรฐานระดบัชาติจะส่งผลกระทบด้านต่างๆ	และท�าให้คณุภาพชวีติของคนไทยมคีวาม

มั่นคงและปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน	 และผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยสามารถ

แข่งขันได้ในตลาดโลก	เป็นการเพิ่มมูลค่าการส่งออก	ยังผลให้เศษรฐกิจของชาติดีขึ้นอย่างยั่งยืน

	 เม่ือโครงการแล้วเสร็จ	 ประเทศไทยจะมีโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานการวัดรังสีที่ทันสมัย	 และรองรับ

การสอบเทียบและรับรองค่าปริมาณทางรังสีและกัมมันตภาพรังสีในกิจการต่างๆ	ครอบคลุมทุกสาขา	คือ	สาขาการ

แพทย์และสาธารณสุข	การศึกษาวิจัย	การอุตสาหกรรม	การเกษตรกรรม	และด้านสิ่งแวดล้อม	และมีความต้องการ

การอ้างอิงผลการวัดให้ถูกต้องตามกฎหมาย	และเพื่อประโยชน์ในการค้าขายติดต่อระหว่างประเทศ

---------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ 

กลุ่มมาตรฐานการวัดรังสีและกัมมันตภาพรังสี	 ส�านักสนับสนุนการก�ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู	

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	โทร.	0	2596	7600	ต่อ	1422	,	1428
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โครงการตรวจวัดปริมาณรังสีพื้นฐาน
ในปัสสาวะและในร่างกายของคนไทย
	 ปัจจุบันประเทศไทยมีการน�าสารรังสีมาใช้ประโยชน์หลายด้านด้วยกัน	ทั้งสารรังสีชนิดปิดผนึกและไม่ปิด

ผนึก	และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น	รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงกับประเทศไทยมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์	และมีแผน

จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในบางประเทศ	 หากโรงไฟฟ้าดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุหรือมีการฟุ้งกระจายของสารรังสีเกิด

ขึ้น	 ประเทศไทยย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ีจะได้รับผลกระทบดังกล่าวไม่มากก็น้อย	 จะเห็นได้จากการเกิดเหตุโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์ที่ฟูกุชิมาไดอิชิระเบิดจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี	 พ.ศ.2554	 มีการปนเปื้อนของสารรังสี	 

ท�าให้ประชาชนคนไทยเกดิความตืน่ตระหนกและหวาดกลวัการปนเป้ือนของสารรงัสดีงักล่าว	เนือ่งจากร่างกายไม่อาจ

สัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง	5	ประกอบกับความรู้เรื่องรังสีและอันตรายจากรังสีของคนไทยยังมีความรู้ไม่มากนัก	

จึงเกิดความหวาดกลัวและวิตกกังวลได้ง่าย	 แม้จะไม่ได้รับผลกระทบก็ตาม	 ดังนั้นเพ่ือลดความวิตกกังวลและความ

หวาดกลัวสารรังสีของคนไทย	ประเทศไทยจึงต้องมีการศึกษาวิจัยค่าปริมาณรังสีพื้นฐานในการได้รับรังสีของคนไทย	

เพื่อจะได้มีตัวเลขที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน	ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างกับปริมาณรังสีเมื่อเกิดอุบัติเหตุทาง

นิวเคลียร์และรังสี	สามารถประเมินความปลอดภัยจากการได้รับรังสีของคนไทยจากกรณีเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว	หรือ

จากกจิกรรมทางรงัสทีีใ่ช้ภายในประเทศเพิม่ขึน้	รวมทัง้กรณกีารลกัลอบน�าวสัดนุวิเคลยีร์เช้ามาในประเทศไทยอกีด้วย

	 ส�านกังานปรมาณูเพือ่สนัต	ิโดยกลุม่ประเมนิค่าปรมิาณรงัสจีากภายในร่างกาย	ส�านกัสนบัสนนุการก�ากบัดแูล

ความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู	ได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดและประเมินค่าปริมาณรังสี

จากภายในร่างกายของทัง้ผูป้ฏบัิตงิานทางรงัสแีละประชาชนทีม่โีอกาสได้รบัสารรงัสเีข้าสูร่่างกาย	เพือ่ประเมนิความ

ปลอดภัยจากการได้รับสารรังสี	 ซึ่งโครงการนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการตรวจติดตามการได้รับปริมาณรังสีจาก

ภายในร่างกายเพื่อน�าข้อมูลการได้รับรังสีจากภายในร่างกายของคนไทยไว้ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานอ้างอิง	 และสามารถ
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น�าไปประเมินผลเมือ่เกดิอบุตัเิหตทุางรงัสทีีอ่าจจะเกดิขึน้ได้ 

ไม่ว่าจะเป็นการด�าเนินงานสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน

ประเทศเพื่อนบ้านหรือภายในประเทศในอนาคต

	 สารรังสีที่สนใจประกอบด้วยสารรังสีที่เกิดขึ้นจาก

อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์	 กิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสี	 ทั้ง

ด้านการแพทย์	 อุตสาหกรรม	 การเกษตรและการศึกษา

วิจัย	 ทั้งแบบปิดผนึกและไม่ปิดผนึก	 และการได้รับรังสีท่ี

สูงกว่าธรรมชาติ	 ท่ีเกิดจากอุบัติเหตุหรือกิจกรรมต่าง	 ๆ	

จ�าเป็นต้องเฝ้าระวัง	จึงต้องมีการศึกษาค่าพื้นฐานการได้รับ

ปริมาณรังสีก่อน	 เพื่อน�ามาใช้เปรียบเทียบความแตกต่าง

ของการได้รับรังสีตามช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป	 โครงการ

น้ีจึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเฝ้าระวังการได้รับรังสี

เข้าสู่ร่างกายของประชากรไทยจากกิจกรรมทางนิวเคลียร์

และรังสีที่มีการใช้มากขึ้นในอนาคต	 ทั้งจากในประเทศและ

ประเทศเพื่อนบ้าน

	 การด�าเนินกิจกรรมประกอบไปด้วยการสร้าง 

เครอืข่ายกับหน่วยงานมหาวทิยาลยัเพือ่ช่วยในการศึกษาวจัิย 

เกบ็ตวัอย่างให้ครอบคลมุพืน้ทีท่ัว่ประเทศและตรวจวดัปรมิาณ

รงัสใีนตวัอย่างบางส่วน	จะช่วยขจดัปัญหาข้อจ�ากดัเรือ่งเวลา

และก�าลงัคน	รวมทัง้สร้างเครอืข่ายความร่วมมือทางวชิาการ	

ท�าให้การด�าเนนิการเป็นไปด้วยความรวดเรว็และครอบคลมุ

พื้นที่เป้าหมาย	 โดยท�าการจัดประชุมท�าความเข้าใจ	 และ

จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรังสี	วิธีการเก็บตัวอย่าง	ปรับ

เทียบเครื่องมือของเครือข่ายเพื่อให้เหมาะสมกับการตรวจ

วัด	 ให้ความรู้ด้านเทคนิคการตรวจวัดและขั้นตอน	 ตลอด

จนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในด้านการด�าเนินการเพื่อศึกษาค่า

ปริมาณรังสีพื้นฐานในปัสสาวะและในร่างกายของคนไทย	

สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืทางวชิาการและงานวจิยัระหว่าง	

ปส.	กบัหน่วยงานมหาวทิยาลยัทีเ่ข้าร่วมโครงการทัว่ประเทศ	

รวมทั้งขยายฐานความรู้	ความเข้าใจและงานวิจัยทางรังสีให้

กว้างขวางมากขึ้น
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เวลาและสถานที่ในการด�าเนินโครงการ

 	 13	-	18	กมุภาพนัธ์	2555	ณ	มหาวทิยาลยันเรศวร	มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม	จงัหวดัพษิณโุลก	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	จังหวัดเลย	และมหาวิทยาลัยขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น

 	 12	-	15	มีนาคม	2555	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	มหาวิทยาลัยทักษิณ

และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	จังหวัดสงขลา

 	 5	-	6	มิถุนายน	2555	ณ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตศรีราชา	จังหวัดชลบุรี

 	 20	-	23	มิถุนายน	2555	ณ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	จังหวัดมหาสารคาม

 	 29	กรกฎาคม	-	1	สิงหาคม	2555	ณ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

	 1.	 ท�าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 และคณะวิทยาศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยภาครัฐ

	 2.		ขยายฐานความรูด้้านรงัสใีห้กบัหน่วยงานเครอืข่าย	เพือ่ท�าให้เกดิการศกึษาวจิยัด้านรงัสกีว้างขวางมากข้ึน

	 3.		ท�าให้ประเทศไทยมข้ีอมลูพืน้ฐานการได้รบัรงัสจีากภายในร่างกายของประชาชนคนไทย	ท�าให้ประชาชน

มีความเชือ่มัน่ในความปลอดภยัจากการใช้นวิเคลยีร์และรังสี	และกจิกรรมโรงไฟฟ้านวิเคลียร์ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต
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เครือข่ายความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีในระดับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

(Asean Network of Regulatory Bodies on 
Atomic Energy : ASEANTOM)

ความเป็นมา และความส�าคัญ 

	 จากแผนการเข้าสู่ความเป็น	“ประชาคมอาเซียน” (ASEAN	Community)	มีก�าหนดการว่าในปี	พ.ศ.2558	

สิบประเทศสมาชิกของอาเซียนจะรวมตัวกัน	โดยประชาคมอาเซียนประกอบด้วย	3	เสาหลัก	คือ	ประชาคมการเมือง

และความมั่นคงอาเซียน	ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	ซึ่งทั้งภาครัฐและ

เอกชน	 โดยเฉพาะประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างส�าคัญในทั้งสามเสาหลัก	 ยุทธศาสตร์หนึ่งที่มีความส�าคัญ

ต่อแผนการนี้	 คือ	 การเชื่อมต่อระหว่างประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน	 (ASEAN	 Connectivity)	 ผลจากการ

เชื่อมต่อนี้	 จะท�าให้เกิดท้ังผลดีและความท้าทายต่อการด�าเนินการด้านนิวเคลียร์และรังสี	 กล่าวคือ	 จะท�าให้การ 

เดนิทาง	ขนส่ง	และการตดิต่อประสานงานมคีวามสะดวกขึน้	แต่ความท้าทายทีเ่กดิขึน้กค็อื	การควบคมุการขนส่งวสัดุ

กัมมันตรังสีระหว่างประเทศ	 รวมถึงการเฝ้าระวังการลักลอบน�าวัสดุกัมมันตรังสีไปใช้ในทางมิชอบอาจท�าได้ยากขึ้น	

หากไม่มีมาตรการและการประสานงานระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ

	 ในขณะเดียวกัน	 การใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูในด้านต่างๆ	 ในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	

รวมทัง้ประเทศสมาชกิได้รเิริม่แผนพฒันาการใช้พลงังานนวิเคลยีร์เพือ่ผลติกระแสไฟฟ้า	การก�ากบัดแูลความปลอดภยั

การใช้พลังงานปรมาณูในภูมิภาคจึงจ�าเป็นอย่างยิ่ง	 เนื่องจากผลของอุบัติเหตุทางรังสีหรือนิวเคลียร์ไม่ได้มีขอบเขต

จ�ากัดอยู่เพียงภายในประเทศและอาจแผ่ขยายถึงประเทศใกล้เคียง	 ดังนั้นเพื่อให้การก�ากับดูแลความปลอดภัยเกิด

ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด	จ�าเป็นต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศในภูมิภาค	เพื่อประโยชน์ในการแลก

เปลีย่นข้อมูลและการให้ความช่วยเหลอืในสภาวะฉกุเฉนิ	รวมทัง้มกีารพฒันาระบบก�ากบัดแูลของประเทศในภมิูภาค

ให้เป็นไปตามมาตรฐานของทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศ	(IAEA)	
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	 จากเหตุผลทั้งหมดข้างต้น	 ประเทศไทยโดย	 ปส.	 ตระหนักถึงความจ�าเป็นในการจัดต้ัง	 “เครือข่ายของ 

หน่วยงานก�ากบัดแูลการใช้พลงังานปรมาณูในภมูภิาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้” (ASEANTOM	:	ASEAN	Network	of	

Regulatory	Bodies	on	Atomic	Energy)	โดยมวีถัปุระสงค์เพ่ือส่งเสริมการก�ากบัดูแลด้านความปลอดภยั	(Safety)	

ความมัน่คงปลอดภยั	(Security)	และการพทิกัษ์	(Safeguards) (เรยีกรวมว่า	3S:	Safety,	Security	and	Safeguards)	

เพือ่รองรบัการเตบิโตของการใช้ประโยชน์จากพลงังานปรมาณใูนภมูภิาค	และการด�าเนนิการเข้าสู่ความเป็นประชาคม 

อาเซยีน	การด�าเนนิงานของเครอืข่ายจะมุง่เน้นทีก่ารสร้างความร่วมมอื	ช่วยเหลอื	แลกเปลีย่นข้อมลู	พฒันาบคุคลากร

ในด้านการก�ากับดูแล,	 การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน,	 การตรวจวัดรังสีในส่ิงแวดล้อม	 และ

นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์	 (Nuclear	 forensic)	 โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลตามที่ทบวงการพลังงานปรมาณู

ระหว่างประเทศก�าหนด	นอกจากนี้	เครือข่าย	ASEANTOM	ยังสนับสนุนแนวทางการจัดตั้งประชาคมการเมืองและ

ความมัน่คงอาเซยีน	โดยด�าเนนิงานตามแผนงานของสนธสัิญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวธุนวิเคลียร์ในภมูภิาคเอเซียตะวนั

ออกเฉียงใต้	(Treaty	on	the	Southeast	Asia	Nuclear	Weapons	Free	Zone	:	SEANWFZ)	

	 การด�าเนินการจัดตั้งเครือข่าย	ASEANTOM	ได้เริ่มขึ้น	เนื่องในวาระครบรอบ	50	ปี	ของ	ปส.	โดย	ปส.	เป็น

เจ้าภาพหลกัจัดการประชมุระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภยั	ความมัน่คงและการพทิกัษ์ทางนวิเคลยีร์ในการใช้

พลงังานปรมาณทูางสนัต	ิ(International	Conference	on	Safety,	Security	and	Safeguard	in	Nuclear	Energy)	

ในปี	พ.ศ.	2554	ทีก่รงุเทพฯ	และได้เสนอแนวคดิรเิริม่ในการสร้างเครอืข่ายผ่านการประชมุหารอือย่างไม่เป็นทางการ

ระหว่างหวัหน้าคณะผูแ้ทนของประเทศอาเซยีน	ต่อมามกีารผลกัดันการจดัต้ังเครอืข่ายโดยความร่วมมอืกบักระทรวง

การต่างประเทศและกระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ	ผ่านช่องทางของ	ASEAN	Committee	on	Science	and	Technology	 

(ASEAN-COST)	 และการประชุมผู้แทนระดับอาวุโสของกระทรวงต่างประเทศของอาเซียน	 (Senior	 Official	 

Meeting	 :	SOM)	ได้น�าเสนอหนังสือข้อเสนอการจัดตั้งเครือข่าย	 (Concept	paper)	และได้รับการสนับสนุนจาก 

ท่ีประชมุ	การด�าเนนิการขัน้ต่อไปคอืการร่างข้ออ้างองิ	(Term	of	Reference	:	TOR)	ส�าหรับเครือข่าย	ASEANTOM	

ซึง่ได้รบัข้อเสนอแนะและความเห็นชอบจากหน่วยงานก�ากบัดแูลของประเทศสมาชกิในการประชมุเมือ่เดอืนสงิหาคม	

2555	และจะมีการน�าเสนอการจัดตั้งเครือข่าย	ASEANTOM	ในการประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียน	(ASEAN	Summit)	

ในเดือนพฤศจิกายน	ของปีเดียวกัน
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ลักษณะการด�าเนินงาน

	 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 เป็นผู ้ริเริ่มในการจัดตั้ง

เครือข่าย	ASEANTOM	โดยประสานงานกับส�านักความร่วมมือ

ระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	 และกรมอาเซียนและกรมองค์การระหว่างประเทศ	

กระทรวงการต่างประเทศ	ท�าการผลักดันทั้งในระดับหน่วยงาน

ก�ากับดูแล	และในระดับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิก	โดยมีการ

จัดท�าข้อเสนอการจดัตัง้เครอืข่าย	(Concept	paper)	และ	TOR	

การด�าเนินงานรวมถึงการจัดประชุมระหว่างหน่วยงานภายใน

ประเทศ	 การประชุมระหว่างหน่วยงานก�ากับดูแลของประเทศ

สมาชิกเพื่อขอความเห็นชอบในร่าง	TOR	และการเตรียมข้อมูล

เพื่อเสนอในการประชุมผู้แทนระดับอาวุโสของกระทรวงต่าง

ประเทศของอาเซียน	

ผลการด�าเนินงาน

	 ได้รบัความร่วมมอืและความเหน็ชอบจากส�านกัความร่วม

มือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	 และกรมอาเซียนและกรมองค์การระหว่างประเทศ	

กระทรวงการต่างประเทศ	ในการจดัตัง้เครอืข่าย	ASEANTOM	และ

ได้จัดท�าหนังสือข้อเสนอการจัดตั้งเครือข่าย	 (Concept	 paper)	

เสนอในการประชุมผู้แทนระดับอาวุโสของกระทรวงต่างประเทศ

ของอาเซียน	และได้รับการสนับสนุนจากที่ประชุมเป็นอย่างดี	

	 นอกจากนี้	ได้จัดท�าร่าง	TOR	ส�าหรับเครือข่าย	ASEAN-

TOM	 เสนอต่อการประชุมพิจารณาร่าง	 TOR	 ระหว่างหน่วยงาน

ก�ากบัดแูลของประเทศสมาชกิ	เมือ่เดอืนสงิหาคม	2555	และได้รบั

ข้อเสนอแนะและความเห็นชอบจากในท่ีประชุม	 และจะมีการน�า

เสนอการจัดตั้งเครือข่าย	ASEANTOM	ในการประชุมสุดยอดผู้น�า

อาเซียน	(ASEAN	Summit)	ในเดือนพฤศจิกายนศกนี้

แผนการด�าเนินงานต่อไป 
	 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการด�าเนินการของเครือข่ายในขั้นต่อไป	จะมีการจัดท�าแผนงาน	(Action	plan)	ของ

เครือข่าย	ซึ่งก�าหนดให้มีการประชุมระหว่างประเทศเพื่อจัดท�าแผนงานในปี	2556	จากนั้นจะเริ่มด�าเนินการส�าหรับ

กิจกรรมแรก	(การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของประเทศสมาชิก)	ในปี	2556	เช่นเดียวกัน
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การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีนิวเคลียร์
	 นับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อตั้ง	(25	เมษายน	2504)	ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	(ปส.)	ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามปณิธาน 

ทีต่ัง้ไว้เสมอมา	 โดยมภีารกจิหลกัในปัจจบุนัคอื	 การบรหิารจดัการความปลอดภยัในการใช้พลงังานปรมาณใูนทางสนัติ	

โดยการก�ากับดูแลการใช้พลังงานปรมาณูภายในประเทศให้เป็นไปอย่างถูกต้อง	 และเกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้ง 

กับตัวผู้ใช้และประชาชนทั่วไป

	 นอกจากนี้	 ภารกิจหลักที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ	 การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงาน

ปรมาณูหรือพลังงานนิวเคลียร์แก่ประชาชนทั่วไป	 ปส.	 ได้ด�าเนินการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีนิวเคลียร์เชิงรุกมาอย่างต่อเนื่อง	ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ	อาทิ	การแสดงนิทรรศการให้ความรู้

ด้านพลงังานนิวเคลยีร์	ค่ายเยาวชนนวิเคลยีร์สมัพนัธ์	อาสาสมคัรรกัอะตอม	การประกวดยวุทตูรกัอะตอม	การจดัเวที

ชุมชนปรมาณเูพือ่สนัต	ิเพือ่ขยายการสร้างความรู	้ความเข้าใจ	รวมทัง้	ความตระหนกัด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นิวเคลยีร์แก่เยาวชน	นกัเรยีน	นกัศกึษา	คร	ูอาจารย์	นกัวชิาการและประชาชนทัว่ไปให้ครอบคลุมทัว่ทัง้ประเทศมาก

ขึ้น	ส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ถูกต้อง	และมีความเชื่อมั่นต่อส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติมากขึ้นด้วย
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	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับส�านักงาน

ปรมาณูเพื่อสันติ	 และความปลอดภัยในการใช้พลังงานปรมาณูอย่างต่อเนื่อง	 ใน

ปีงบประมาณ	 2555	 ปส.	 ได้ด�าเนินการผลักดันการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องของ

ความปลอดภัยในการใช้พลังงานปรมาณู	ไปสู่ประชาชนโดยผ่านกิจกรรมต่าง	ๆ	ดังนี้

 ค่ายเยาวชนนิวเคลียร์สัมพันธ์ “รักอะตอม”	 เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ข้อมูล

ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	 รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์

และรังสี	แก่กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	และเทียบเท่า	โดยจัดกระจายไป 

ตามจังหวัดต่าง	 ๆ	 ทั่วประเทศ	 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีท่ี	 6	 ปีงบประมาณ	 2555	 

จัดใน	6	จังหวัด	 ได้แก่	ชลบุรี	น่าน	ประจวบคีรีขันธ์	ศรีสะเกษ	สุพรรณบุรี	กาฬสินธุ์	 

กิจกรรมค่ายฯ	เน้นรูปแบบการให้ความรู้คู่ความสนุกสนาน	ผ่านการบรรยาย	กิจกรรม	

และเกมส์	 เพื่อสานต่อองค์ความรู้เรื่องพลังงานนิวเคลียร์และรังสี	 ให้เป็นที่เข้าใจ 

แก่เยาวชน	 นอกจากนี้	 ยังเป็นการสร้างแนวร่วมท่ีจะสนับสนุนให้มีการน�าพลังงาน

นิวเคลียร์และรังสีไปใช้ในทางสันติ	 ซึ่งจะส่งผลถึงการพัฒนาประเทศชาติให้มี 

ความเจรญิก้าวหน้ายิง่ๆ	ขึน้ไปอกี

 การประกวด “ยุวทูตรักอะตอม”	เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส�าคัญในโครงการสร้าง

ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	 ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้

เยาวชนระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ	 ได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพลังงาน

ปรมาณูและส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติอย่างถูกต้องผ่านการแข่งขันหุ ่นยนต์กู ้ภัย

เยาวชนไทยท�าได้	“หุน่ยนต์กูภั้ยวกิฤตริงัสจีากเตาปฏกิรณ์นวิเคลยีร์”	ซ่ึงเป็นการจ�าลอง

สถานการณ์เหตุฉุกเฉินโรงไฟฟ้านิวเคลียร์	ณ	ประเทศญี่ปุ่น	เพื่อให้ทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน

ประดษิฐ์และพฒันาหุน่ยนต์ของตนเองให้สามารถเข้าปฏบิตังิานเกบ็กูส้ารรงัสใีนบรเิวณ

เครื่องปฏิกรณ์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้ส�าเร็จ	 ถูกต้อง	 ปลอดภัย	 และมีประสิทธิภาพ

มากที่สุดภายในเวลาที่ก�าหนด	โดยทีมชนะเลิศ	และรองชนะเลิศ	นอกจากจะได้รับการ

แต่งตั้งเป็น	 “ยุวทูตรักอะตอม”	 แล้ว	 ยังได้มีโอกาสเดินทางไปเรียนรู้การใช้ประโยชน์

และการก�ากับดูแลความปลอดภัยในการน�าพลังงานปรมาณูภายในประเทศ	 ทางด้าน

การแพทย์	และอุตสาหกรรม	ณ	จังหวัดปทุมธานีและสระบุรี	 ซึ่งนับเป็นการสนับสนุน
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ให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความส�าคัญและประโยชน์ด้านต่างๆ	ของพลังงานปรมาณู	รวมไปถึงการก�ากับดูแลความ

ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู	ซึ่งส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ได้ด�าเนินการมา

เป็นเวลากว่า	50	ปี	และจะยงัคงมุง่มัน่ด�าเนนิการต่อไปเพือ่ให้สงัคมและประชาชนไทยเกดิความปลอดภยัจากการน�า

พลังงานปรมาณูมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

 กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายรักอะตอม	 เป็นการประสานงานร่วม

กับโรงเรียนเครือข่ายซึ่งเคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนนิวเคลียร์สัมพันธ์	

“รักอะตอม”	ในปี	2554	ใน	6	จังหวัด	ได้แก่	แม่ฮ่องสอน	ตรัง	ราชบุรี	ระยอง	

กรุงเทพ	 และหนองคาย	 โดยก�าหนดให้โรงเรียนในแต่ละจังหวัดจัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีไปสู่ชุมชน

รอบข้าง	อาทิ	จดันทิรรศการความรู	้จดัเสียงตามสาย	ผลิตและแจกเอกสารแผ่นพบั 

แสดงละครประกอบความรู้	ประกวดวาดภาพ	และแข่งขันโต้วาที	เป็นต้น

 เวทชีมุชนปรมาณเูพือ่สนัต ิอกีหนึง่ในรปูแบบของการประชาสมัพันธ์

เชิงรุก	 ที่สามารถพบปะท�าความรู้จักคุ้นเคยกับชุมชนในท้องถ่ินได้เป็นอย่างดี	

และเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถขยายผลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง	 ส่งผล

ถึงการร่วมมือเป็นเครือข่ายในทางประชาสัมพันธ์	 ในปีงบประมาณ	2555	 ได้

เปิดเวทีชุมชนปรมาณูเพื่อสันติ	ภายใต้ชื่อ	“รู้จักเชื่อมั่น	ส�านักงานปรมาณูเพื่อ

สันติ	Getting	to	know	Me	Better” โดยน�าสื่อพื้นบ้านของแต่ละภาค	อาทิ	

ล�าตัด	เพลงบอก	เพลงลาวซอ	หมอล�า	ลิเก	มาร้อยเรียงเรื่องราวเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในการใช้พลังงานปรมาณู	มาสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบได้

อย่างกลมกลืนและน่าสนใจ
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	 ทั้งหมดนี้	 ก็เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับส�านักงาน

ปรมาณเูพือ่สนัต	ิ และเข้าใจถงึความปลอดภยัในการใช้พลงังานปรมาณอูย่างถกูต้อง 

มากขึ้น	 ส่งผลให้เกิดทัศนคติท่ีถูกต้อง	 และมีความเชื่อมั่นต่อส�านักงานปรมาณ ู

เพือ่สนัตมิากขึน้ด้วย	และสามารถน�าความรูด้งักล่าวไปจดักจิกรรมต่อยอดความรูใ้น

หมูบ้่านตนเอง	เพือ่ขยายการสร้างเครอืข่ายอย่างเป็นรูปธรรม	โดยในปีงบประมาณ	

2555	ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่	6	จังหวัด	ได้แก่	อุทัยธานี	เพชรบูรณ์	ชัยภูมิ	

พัทลุง	พังงา	และระยอง	

 โครงการ “อยู่ปลอดภัยมั่นใจกับส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในโครงการสร้างความ

ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	 ”	 ที่มุ่งเน้นส่งเสริมการใช้พลังงานปรมาณูอย่างปลอดภัยและ

กระตุ้นให้สถานปฏิบัติการทางรังสีตระหนักถึงความส�าคัญในการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูอย่าง

ปลอดภัยและพิทักษ์ความมั่นคงของวัสดุพลอยได้และวัสดุนิวเคลียร์พิเศษในสถานปฏิบัติการ	ผู้ปฏิบัติงานได้รับรังสี

น้อยทีส่ดุ	มีการพฒันาการท�างานให้มคีวามปลอดภยัมากยิง่ขึน้	และปลกุเร้าให้ผูป้ฏบิตังิานค�านงึถงึการปฏบิตังิานให้ 

เป็นไปตามข้อก�าหนดมากข้ึน	 อีกท้ังเพื่อให้สถานปฏิบัติการทางรังสีเข้าใจถึงบทบาทส�าคัญในก�ากับดูแลและการ 

ตรวจสอบสถานปฏบัิตกิารทางรงัส	ีซ่ึงในปีงบประมาณ	2555	ได้จดักจิกรรมดงักล่าวในสถานปฏบิตักิารทางรงัสจี�านวน	10	

แห่ง	ดังนี้	ศูนย์มหาวชิราลงกรณ	ธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี,	บริษัท	ทีพีไอ	โพลีน	จ�ากัด	จ.สระบุรี,	โรงพยาบาลสมเด็จ 

พระบรมราชเทวี	 ณ	 ศรีราชา,	 แผนกเวชศาสตร์นิวเคลียร์	 กองรังสีกรรม	 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า,	 แผนกรังสี	 

โรงพยาบาลวิภาวดี,	 หน่วยรังสีรักษา	 ภาควิชารังสีวิทยา	 คณะแพทยศาสตร์	 โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัย

มหิดล,	 สถานพยาบาลศูนย์มะเร็งกรุงเทพฯ,	 ภาควิชารังสีวิทยา	 โรงพยาบาลวชิระพยาบาล	 และหน่วยเวชศาสตร์

นิวเคลียร์	โรงพยาบาลราชวิถี	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจ�านวน	500	คน
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การเตรียมความพร้อม
ในการระงับเหตุฉุกเฉินสาธารณภัยทางรังสี

1. โครงการเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี

										ด้วยส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	(ปส.)	เป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการก�ากับดูแลความปลอดภัยการ

ใช้วัสดุกัมมันตรังสีและพลังงานนิวเคลียร์	 รวมถึงด�าเนินการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสาธารณภัยทางรังสี	 โดยกลุ่มงาน

เตรียมความพร้อมประสานงานกรณีฉุกเฉินทางรังสี	ส�านักก�ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี	มีบทบาทภารกิจหน้าที่

ที่สอดคล้องกับหน้าที่ของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ	พ.ศ.2504	และ 

ที่แก้ไขเพิ่มเติม	 พ.ศ.2508	 และเชื่อมกับโยงยุทธศาสตร์กระทรวงฯ	 ซ่ึงด�าเนินงานเกี่ยวกับกฎหมาย	 กฎระเบียบ	 

ข้อบังคับ	 และการบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยทางรังสี	 นอกจากนี้ภารกิจที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง	 คือ	 

การเป็นหน่วยงานกลางในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทางรังสีและให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับกรณีฉุกเฉินทางรังสี	 การจัดหา

เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ	เพื่อสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการ

	 โดยในปีงบประมาณ	2555	ได้วางแผนก�าหนดพืน้ทีท่ีค่าดว่าจะมกีารขนส่งวสัดกุมัมนัตรงัสอีย่างผดิกฎหมาย	

มาตามเส้นทางทีเ่ชือ่มต่อกบัประเทศเพือ่นบ้าน	และมคีวามเส่ียงในการเกดิอบุติัเหตุทางรังสีด้วยความรู้เท่าไม่ถงึการณ์		

จึงได้จัดท�าโครงการเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีขึ้น	ที่จังหวัดมุกดาหาร	และจังหวัดตราด	เพื่อ

เป็นการเตรียมความพร้อมด้านก�าลังคน	การให้ความรู้	 ความเข้าใจ	กับเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น	 เจ้าหน้าที่ระงับเหตุ

เบ้ืองต้น	และเจ้าหน้าทีท่างการแพทย์	ให้เข้าใจถงึขัน้ตอนการด�าเนนิงานให้มปีระสิทธภิาพ	และสามารถน�าไปใช้หาก

เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีขึ้นจริงได้	โดยจัดการฝึกอบรมจ�านวน	2	ครั้ง	ดังนี้	
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 ครั้งที่ 1 ระหว่างวนัที ่23 – 27 เมษายน 2555 ณ โรงแรมอนันา วานา รีสอร์ท แอนด์ สปา จงัหวดัมกุดาหาร 

  จ�านวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 53 คน

 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 – 13  กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมบ้านปูรีสอร์ท อ�าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

  จ�านวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 47 คน

2. โครงการสร้างความตระหนักเชิงรุกในการป้องกันการปนเปื้อนของกัมมันตรังสีในเศษโลหะ

 											ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในทุกภาคส่วนของประเทศไทยได้มีการน�าเอาวัสดุนิวเคลียร์และ

วสัดกัุมมันตรงัสรีงัสมีาใช้ประโยชน์กนัอย่างแพร่หลายและมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ		แต่ในขณะเดยีวกนัอนัตราย

อันเกิดจากการท�างานที่ผิดพลาดจนก่อให้เกิดเป็นอุบัติเหตุทางรังสี	 หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขาดความรู้ของ 

ผูป้ฏบิตังิาน	ซึง่ท�าให้วสัดกุมัมนัตรงัสถูีกลกัขโมย	หรอืน�ามาขายต่อให้กบับรษิทัทีร่บัซ้ือเศษเหลก็เพือ่น�ามาหลอมเป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม่	 ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไป	 จากปัญหาดังกล่าวท�าให้เห็นถึงความจ�าเป็น	 

ทีจ่ะต้องสร้างความตระหนกัเชงิรกุกบัปัญหาของการปนเป้ือนสารกมัมนัตรังสีในเศษโลหะ	ให้กบัผู้ประกอบการและ

ผูป้ฏบิตังิาน	ทีม่โีอกาสเสีย่งต่ออนัตรายจากวสัดุกมัมนัตรังสี	ท�าให้สามารถปฏบิติัตนได้ถกูต้องเมือ่พบวตัถตุ้องสงสยั	
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และเม่ือเกิดเหตกุารณ์ฉกุเฉนิทางรงัสขีึน้	ส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัติ	โดยกลุม่เตรยีมความพร้อมประสานกรณฉีกุเฉนิ

ทางรงัส	ีส�านกัก�ากบัดแูลความปลอดภยัทางรงัส	ีได้จัดท�าโครงการสร้างความตระหนกัเชงิรุกในการป้องกนัการปนเป้ือน

ของกัมมันตรังสีในเศษโลหะขึ้นจ�านวน	2	ครั้ง	ดังนี้

 ครั้งที่ 1 วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

  จ�านวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 44 คน

 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

  จ�านวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 35 คน

3. การท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  
 ณ ศรีราชา

													ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติและโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี	ณ	ศรีราชา	มีความประสงค์ที่จะ

สนบัสนนุและร่วมมอืกนั	เกีย่วกบัการเสรมิสร้างสมรรถนะของเจ้าหน้าทีร่ะงับเหตุเบือ้งต้น	ให้มคีวามรู้ความสามารถใน

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทางรงัส	ีเพือ่ให้สามารถปฏบิติังานได้อย่างถูกต้องและมปีระสิทธภิาพ	เพ่ือป้องกนั

อันตรายจากรังสี	 ทั้งต่อตนเองในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในการเกิดอุบัติเหตุทางรังสี	และประชาชน

ทั่วไป	 โดยการท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 (MOU)	 ในครั้งนี้	 ได้จัดท�าขึ้นเมื่อวันที่	๗	สิงหาคม	๒๕๕๕	ณ	ห้อง

ประชมุลลีาวด	ี๒	อาคารอนสุรณ์	๑๐๐	ปี	โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทว	ีณ	ศรรีาชา	อ�าเภอศรรีาชา	จงัหวดัชลบรุี
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ศูนย์พัฒนาบุคลากร
ด้านนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ

					 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	(ปส.)	ได้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติขึ้น	โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือ่เป็นหน่วยงานถ่ายทอดความรูด้้านความปลอดภยัทางนวิเคลยีร์และรงัสขีองประเทศ		จดัท�าหลกัสตูร

การฝึกอบรมตามมาตรฐานสากล	เพือ่ให้ประชาชนและผู้เกีย่วข้องการด�าเนนิการเกีย่วกบัโรงไฟฟ้านวิเคลียร์	เจ้าหน้าที่

ความปลอดภัยทางนวิเคลยีร์และรงัสขีองประเทศ	ผู้ปฏบิติังานทางรังสีและผู้เกีย่วข้อง	มกีารพัฒนาความรู้ด้านความ

ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีมากขึ้น	 เป็นประโยชน์ในการเข้าใจระบบการท�างานที่ปลอดภัย	 และเพื่อให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์เฉพาะทาง	แนวทางการบริหารงาน	และการตัดสินใจ	นอกจากนี้ยังรวมถึงการอบรม	

การสอบทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบัิต	ิส�าหรบัเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัทางรงัสแีก่หน่วยงานทีม่กีารใช้ประโยชน์จาก

พลังงานปรมาณูทั่วประเทศ	โดยในปีงบประมาณ	2555	มีผลการด�าเนินงานดังนี้

	 1.		การฝึกอบรมเสรมิสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่

ความปลอดภัยทางรังสี	 และผู้ปฏิบัติงานด้านเครื่อง

ก�าเนดิรงัสทีางการแพทย์	รุน่ท่ี	2	ส�าหรบัเจ้าหน้าทีค่วาม

ปลอดภัยทางรังสี	 และผู้ปฏิบัติงานทางรังสีด้านเครื่อง

ก�าเนิดรังสีทางการแพทย์	 เพิ่มความรู้ความสามารถให้

มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน	เมื่อวันที่	2	-	3	เมษายน	

2555	มีผู้เข้ารับการอบรม	จ�านวน	86	คน

	 2.	 การประชุมเชงิปฏบิัตกิาร	“Workshop	on	

Establishing	a	National	Strategy	 for	Education	

and	Training	in	Radiation,	Transport	and	Waste	

Safety”	24-26	July	2012	มผีูเ้ข้ารบัการอบรม	จ�านวน	

26	คน
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	 3.	 การสอบเพ่ือรับรองเจ ้าหน้าท่ีความ

ปลอดภัยทางรังสี	 ครั้งที่	 3	 ผู ้ที่สอบผ่านและขึ้น

ทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี	 ระดับต้น	

28	คน	ระดับกลาง	137	คน	และระดับสูง	10	คน	รวม	

175	คน	จากผู้เข้าสอบ	ระดับต้น	113	คน	ระดับกลาง	

220	คน	และระดับสูง	25	คน

	 4.	การสอบเพือ่รบัรองเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัทาง

รังสี	 ครั้งที่	 4	 ผู้ท่ีสอบผ่านและข้ึนทะเบียนเจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยทางรังสี	ระดับต้น	32	คน	ระดับกลาง	78	คน	และ

ระดับสูง	15	คน	รวม	125	คน	จากผู้เข้าสอบ	ระดับต้น	61	

คน		ระดับกลาง	129	คน	และระดับสูง	23	คน

	 5.	 จัดท�าฐานข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีทั่วประเทศลงในเว็บไซต์ส�านักงาน

ปรมาณูเพื่อสันติ	(RSO	Map)	โดยมีผู้รับรองและขึ้นทะเบียนจ�านวนทั้งหมด	1,255	คน	แบ่งเป็น	ระดับต้น	147	คน	

ระดับกลาง	995	คน	และระดับสูง	113	คน

	 6.	 รายงานผลการส�ารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ได้รับการ

รับรองและขึ้นทะเบียนจากส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

	 ความพึงพอใจในความสามารถทั่วไป	ด้านคุณธรรม	จริยธรรม	และจรรยาบรรณวิชาชีพ		ด้านความสามารถ

ในการปรับตัวและสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้	 ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 คิดสร้างสรรค์	 และคิดแก้

ปัญหาได้	ด้านความสามารถในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง		และด้านความรับผิดชอบ

และความมั่นใจในการท�างาน	มีความพึงพอใจมาก	คิดเป็นร้อยละ	63.2,	66.8,	66.4,	64.5	และ	61.5	ตามล�าดับ

ความพงึพอใจในความสามารถเชงิวชิาชพี	มคีวามพึงพอใจมากในเร่ืองทัว่ไป	ได้แก่	ความรอบรู้เร่ืองรังสีและกฎหมาย	

(ร้อยละ	55.9)	การจดัท�าทะเบียน	(ร้อยละ	52.3)	การขออนญุาต	(ร้อยละ	58.2)	การจดัหาเครือ่งวดัปรมิาณรงัสบีคุคล

ให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุมทุกคน	(ร้อยละ	50.0)	การจัดให้มีป้ายเตือนรังสีที่เหมาะสมและติดตามที่ที่ก�าหนด	

(ร้อยละ	48.0)	สามารถตรวจสอบสถานการณ์ผิดปกติหรือการได้รับปริมาณรังสีผิดปกติ	(ร้อยละ	49.0)	สามารถเก็บ

รักษาบันทึกต่างๆ	และรายงาน	(ร้อยละ	58.9)
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เปิดศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจ�าภูมิภาค
	 ด้วยส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ควบคุมและก�ากับดูแลการใช้ประโยชน์จาก

พลงังานนวิเคลยีร์ของประเทศ	มภีารกจิทีเ่กีย่วข้องและส่งผลโดยตรงต่อประชาชนในภมูภิาค	ในปีงบประมาณ	2555	

จึงเกิดแนวคิดการสร้างศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจ�าภูมิภาคขึ้น	เพื่อให้การด�าเนินงานของ	ปส.	เข้าถึงหน่วยงานและ

ประชาชนในภูมิภาคอย่างแท้จริง		มีสาขาของส�านักงานฯ	ในพื้นที่	เพี่อด�าเนินกิจกรรมควบคุมและก�ากับดูแลการใช้

ประโยชน์จากพลงังานนวิเคลยีร์ของประเทศ	รวมทัง้เป็นแหล่งความรู้ทางวชิาการ	และเทคนคิทางรังสีและนวิเคลยีร์

ทีถ่กูต้อง	ให้เข้าถงึประชาชนในพืน้ทีอ่ย่างทัว่ถงึ	อกีท้ังยงัเป็นการเพ่ิมประสิทธภิาพการขยายเครือข่ายภารกจิของ	ปส.	

อกีด้วย		โดยจดัตัง้ส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัตปิระจ�าภมูภิาคตะวนัออก	ณ	จังหวดัระยอง	(ศนูย์ราชการ	จังหวดัระยอง)		

ภาคเหนือ	ณ	จังหวัดเชียงใหม่	(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)	และภาคใต้	ณ จังหวัดสงขลา	(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

และในปีงบประมาณ	2556	มีแผนจะจัดส�านักงานภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกหนึ่งแห่ง	ณ	จังหวัดขอนแก่น

	 โดยเมื่อวันที่	เมื่อวันที่	24	พฤษภาคม	2555	ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	(ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	ร่วมกับ	จังหวัดระยอง	จัดงาน	“51	ป ีส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ...สู่ศูนย์ปรมาณูภูมิภาค”	พร้อมเปิดศูนย์

ปรมาณูเพื่อสันติใน	3	ภูมิภาค	(ระยอง	เชียงใหม่	สงขลา)	ณ	หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง	โดย	ดร.วิบูลย์	

แช่มชื่น ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
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	 ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจ�าภูมิภาคทั้ง		๓		แห่งนี้		จะเป็นสถานที่กระจายความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านรังสี

และนิวเคลียร์	ให้การบริการต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่	และประชาชนในภูมิภาค	โดยเชื่อมโยงกับหน้าที่ความ

รับผิดชอบของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 เพิ่มความสะดวกในการให้บริการต่าง	 ๆ	 ของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ต่อหน่วยงาน	และประชาชนตามภูมิภาคต่าง	ๆ			และขยายเครือข่ายการเฝ้าระวังทางรังสี	ทั้งจากหน่วยงานของรัฐ	

และเอกชน	รวมไปถึงประชาชนในภูมิภาคต่าง	ๆ	เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน	และภาคประชาชนอย่างดียิ่ง
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ภาพกิจกรรมรวม



วันที่ 19 ตุลาคม 2554

	 ศ.เกียรติคุณ	 ดร.ชัยวัฒน์	 ต่อสกุลแก้ว	 เลขาธิการ

ส�านักงานปรมาณเูพือ่สนัต	ิพร้อมด้วย	รองเลขาธกิาร	ผูอ้�านวยการ

ส�านัก	 ที่ปรึกษาด้านพลังงานปรมาณูและข้าราชการ	 ส�านักงาน

ปรมาณูเพื่อสันติ	 เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดี	 

เพือ่เทดิพระเกียรต	ิพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	“พระบดิาแห่ง

เทคโนโลยีของไทย”	เนื่องใน	“วันเทคโนโลยีของไทย”	ประจ�าปี	

2554	ณ	ลานพระบรมราชานสุาวรย์ีพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

2 ธันวาคม 2554

	 ศ.เกียรติคุณ	 ดร.	 ชัยวัฒน์	 ต่อสกุลแก้ว	 เลขาธิการ

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 เป็นประธานและกล่าวน�าในพิธี

ถวายสัตย์ปฏญิาณเพ่ือเป็นข้าราชการทีดี่และพลังของแผ่นดิน	

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 7	

รอบ	5	ธันวาคม	2554	โดยมีคณะผู้บริหาร	ข้าราชการ	ลูกจ้าง 

และพนักงานราชการ	 จ�านวน	 250	 คน	 เข้าร่วมพิธีอย่าง 

พร้อมเพรียง	 ในวันที่	 2	 ธันวาคม	 2554	 เวลา	 09.30	 น.	 

ณ	ห้องประชุมใหญ่	ชั้น	2	อาคารที่ท�าการ
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วันที่ 7-9 ธันวาคม 2554

	 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	 ได้รับการประสานจากกรมอาเซียน	 กระทรวงการต่าง

ประเทศ	 ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเร่ือง	

การพสิจูน์ร่องรอย	ทางนวิเคลยีร์	(Nuclear	Forensics	Workshop)	

ซึ่งเป็นการประชุมในกรอบ	ASEAN	Regional	Forum	(ARF)	โดยมี 

เจ้าภาพร่วมจากหน่วยงานของกระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกา	 

(US	 Department	 of	 Energy)	 และสหภาพยุโรป	 (European	 

Commission)	ซึง่หน่วยงานท้ังสองสนับสนนุค่าใช้จ่ายในการประชมุ

ครั้งนี้	 การประชุมจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิกอาเซียน	

๒๖	ประเทศ	จ�านวนประมาณ	๗๐	-	๑๐๐	คน	โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคด้านการพิสูจน์ร่องรอย

ทางนิวเคลียร์	 ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม	 และข้อมูลศักยภาพของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จัดขึ้นระหว่างวันที่	๗	–	๙	ธันวาคม	๒๕๕๔	

ณ	โรงแรมดุสิตธานี	กรุงเทพฯ

	 โดยวันที่	8	ธันวาคม	2554	คณะผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าอบรม	

ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน	ณ	 ท่าเรือแหลมฉบัง	 จังหวัดชลบุรี	 เพ่ือ

เยีย่มชมการด�าเนนิงานของท่าเรอืแหลมฉบงั	พร้อมชมการสาธติการ
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วันที่ 1-2 มีนาคม 2555

	 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย	ี น�าคณะสือ่มวลชนพร้อมคณะยวุทตูรกัอะตอม	ศกึษาดงูาน 

ด้านความปลอดภัยการใช ้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณ	ู 

ภายใต้ช่ือกิจกรรม	สือ่มวลชนสญัจร	“รงัสรีกัษา	อตุสาหกรรมน�าพา	 

ปรมาณูเพื่อชีวิต”	 ระหว่างวันที่	 1-2	 มีนาคม	 2555	 ณ	 ศูนย์ 

มหาวชริาลงกรณ	ธญับรุ	ีจ.ปทมุธาน	ีและ	บรษิทั	ทพีไีอ	โพลนี	จ�ากดั 

(มหาชน)	 จ.สระบุรี	 หวังสร้างความรู ้	 ความเข้าใจท่ีถูกต้อง	 

ส่งผลให้มีการยอมรับให้มีการน�าพลังงานปรมาณูมาใช้ในทางสันติ	

และพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

วันที่ 12-14 มกราคม 2555

	 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ร ่วมจัดงาน	 

วันเด็กแห่งชาติประจ�าปี	 2555	 ระหว่าง 

วันที่	 12	–	14	มกราคม	2555	ณ	กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โดยใช้ชื่อสถานีว่า	

“Atoms	Family”	ภายในสถานมีเีกมส์และชดุ

นทิรรศการความรูด้้านพลงังานนวิเคลยีร์	น�ามา

จดัแสดงพร้อมสร้างความสนกุสนานสอดแทรก

ความรู ้วิทยาศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร	์ 

ให้กบัเด็กๆ	และเยาวชน	ซ่ึงได้รับความสนใจเข้า

ร่วมงานเป็นจ�านวน
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วันที่ 21 มีนาคม 2555 

	 	เมือ่วนัที	่21	มนีาคม	2555	ส�านกังานปรมาณู

เพ่ือสันติ	 ร่วมกับ	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 จัดการ

สัมมนาทางวชิาการ	“ประเทศไทยกบัองค์ความรู้ด้าน

เทคโนโลยีนิวเคลียร์:	 จุดเริ่มต้นส�าหรับการพัฒนา

ประเทศในอนาคต”	 	 ณ	 โรงแรมมิราเคิล	 แกรนด์	

คอนแวนชั่น	โดยมี	ฯพณฯ	ดร.ปลอดประสพ	สุรัสวดี	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา	และ	ศ.เกียรติคุณ	

ดร.ชัยวัฒน์	ต่อสกุลแก้ว	เลขาธิการส�านักงานปรมาณู

เพื่อสันติ	เป็นผู้กล่าวรายงาน
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วันที่ 9-12 เมษายน 2555 

	 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	 ได้รับความร่วมมือจาก	 Department	 of	 Energy	

ประเทศสหรฐัอเมรกิา	(USDOE)	ร่วมกนัจดัการประชมุ	เชงิปฏบิตัิ

การหลักสูตร	International	Medical	Management	of	Radia-

tion	 Injuries	(I-MEDICAL)	และ	International	Radiological	

Assistance	 for	 Emergency	 Responders	 (I-RAPTER)	 ขึ้น

ระหว่างวันที่	9	–	12	เมษายน	2555	ณ	โรงแรม	เดอะ	ไทด์	รีสอร์ท	

จังหวัดชลบุรี

	 โดยหลกัสตูร	International	Medical	Management	of	

Radiation	Injuries	(I-MEDICAL	เน้นความส�าคญัด้านการบรูณาการ 

องค์ความรู้ทางการแพทย์	 การป้องกันอันตรายจากรังสี	 และ 

ฟิสิกส์สุขภาพ	ซึง่เน้นการรกัษาผูป่้วยทางรงัส	ีหลกัในการลดความ

เสีย่งต่อการได้รบัรงัส	ีและ	การเปรอะเป้ือนทางรงัสขีองผูป่้วยและ

ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์

 และหลักสูตร	International	Radiological	Assistance	for	Emergency	Responders	(I-RAPTER)	เน้น

วธิกีารปฏิบตัเิมือ่เกดิเหตฉุกุเฉนิทางรงัส	ี และความรูพ้ืน้ฐานทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ	 ซึง่เน้นถงึความปลอดภยัของผูป้ฏบัิตงิาน	

ประชาชน	และสภาวะแวดล้อมโดยรอบ
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วันที่ 25-29 มิถุนายน 2555 

	 ส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย	ีเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมเชงิปฏบิติัการ	ในหวัข้อเรือ่ง

การวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีและระบบจัดการคุณภาพ	

(The	Radioactivity	Analysis	and	Quality	Management)	ขึ้น	

ระหว่างวันที่	25	–	29	มิถุนายน	2555	ณ	ห้องประชุม	103	อาคาร	

4	ส�านกังานฯ	โดยได้รบัความร่วมมอืจากทบวงการพลงังานปรมาณู

ระหว่างประเทศภายใต้การด�าเนนิงานโครงการระดบัภมูภิาค	เรือ่ง	

Marine	benchmark	study	on	the	possible	impact	of	the	

Fukushima	radioactive	releases	in	the	Asia-Pacific	Region	

(RAS/7/021)	ส่งผู้เชีย่วชาญ	Dr.Siegurd	Moebius	มาเป็นวทิยากร

ในการฝึกอบรมนี้	

วันที่ 25-29 มิถุนายน 2555 

	 ส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัต	ิกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์และตรวจสอบโดยไม่

ท�าลาย	 (Non	Destructive	Analysis	Workshop;	NDA	Workshop)	

ณ	ห้องประชุมใหญ่	อาคาร	1	ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 ระหว่างวันที่	

25-29	มิถุนายน	2555	การประชุมดังกล่าว	 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

ความร่วมมือพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ระหว่างประเทศหรือ	

International	 Nuclear	 Safeguards	 and	 Engagement	 Program	

(INSEP)	 องค์กรบริหารความมั่นคงทางนิวเคลียร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา	

เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานและปฏิบัติตามข้อก�าหนดหรือกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้หลักสูตรที่จัดขึ้น	 เหมาะกับประเทศท่ีเตรียมการให้

สัตยาบันในพิธีสารเพิ่มเติมความตกลง	 ว่าด้วยการด�าเนินการด้านการ

พิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์อย่างจริงจัง	 และร่วมจัดหลักสูตร 

พื้นฐานกับ	INSEP	มาแล้ว

61Annual Report 2012สำ�นักง�นปรม�ณูเพื่อสันติ



วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2555 

	 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	จัดการฝึกอบรม	เรื่อง	“มาตรฐานการสอบ

เทียบเครื่องวัดรังสี	ตามข้อก�าหนด	ISO/IEC	17025”	เพื่อ

ให้ผูข้อรบับรกิารสอบเทยีบเครือ่งวดัรงัสมีคีวามเข้าใจทีถ่กู

ต้องในขั้นตอนการด�าเนินงาน	 และข้อสัญญาในการสอบ

เทียบ	 รวมถึงได้ทบทวนและพัฒนาความรู้ด้านรังสีและ

เครือ่งวดัรงัส	ี	ณ	โรงแรมภรูมิาศ	บีช	จงัหวดัระยอง	ระหว่าง

วันที่	2	–	3	กรกฎาคม	2555

	 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	โดยส�านักสนับสนุนการก�ากับดูแลความปลอดภัย

จากพลังงานปรมาณู	 ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “การก�ากับดูแลความ

ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติประจ�าภูมิภาค”	ขึ้นเพื่อ

ประชาสัมพันธ์	 และผลการด�าเนินงานของส�านักงานฯ	 ทั้งผลงานวิจัยและงานบริการ

ประชาชน	 รวมถึงการจัดตั้งส�านักงานภูมิภาคในจังหวัดระยอง	 เชียงใหม่	 และสงขลา		

โดยจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทั้งสิ้นจ�านวน		4		ครั้ง

 ครั้งที่ 1	 ในวันที่	 26	 –	 27	 มีนาคม	 2555	ณ	 โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน	 

จังหวัดเชียงใหม่

 ครั้งที่ 2	 	 ในวันที่	 25	 พฤษภาคม	 2555	 ณ	 โรงแรมโนโวเทล	 ริมเพ	 

จังหวัดระยอง

 ครั้งที่ 3		ในวันที่	26	–	27	กรกฎาคม	2555	ณ	โรงแรมภูเก็ตออคิด	รีสอร์ท	

แอนด์	สปา	จังหวัดภูเก็ต

 ครั้งที่ 4 	ในวนัท่ี	23	–	24	สงิหาคม	2555	ณ	โรงแรม	เดอะมาเจสตคิ	สกลนคร	

จังหวัดสกลนคร

จังหวัดเชียงใหม่
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จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดระยอง

จังหวัดสกลนคร
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ข้อมูลโดย
	 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
	 กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู
	 ส�านักงานเลขานุการกรม
	 ส�านักบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู
	 ส�านักก�ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
	 ส�านักสนับสนุนการก�ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
	 ส�านักก�ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี
	 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
	 ศูนย์วิศวกรรม
	 กลุ่มงานด้านวิชาการ

พิมพ์ที่
	 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด
	 44-16-17	ถนนเลี่ยงเมืองฯ		ต�าบลตลาดขวัญ		อ�าเภอเมือง		จังหวัดนนทบุรี		11000
	 โทรศัพท์	0-2525-4807-9				โทรสาร	0-2525-4855

รวบรวมและเรียบเรียงโดย

	 งานเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์

จัดท�าโดย
	 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 เลขที่	16	ถนนวิภาวดีรังสิต	ลาดยาว	จตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
	 โทรศัพท์	0-2579-5230	,	0-2596-7600	
	 โทรสาร		0-2561-3013				www.oaep.go.th
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เลขที่ 16 ถนนวิภ�วดีรังสิต แขวงล�ดย�ว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2579 5230, 0 2596 7600  โทรส�ร 0 2561 3013
http://www.oaep.go.th
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