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ค�าน�า

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร

ส่วนที่ ๑ สถานการณ์ของประเทศไทย
 บทที่ ๑ สถานการณ์การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย
  ๑.๑ ความเป็นมาของพลังงานนิวเคลียร์
  ๑.๒ การใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย
  ๑.๓ มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์
  ๑.๔ การน�าเข้า-ส่งออก และครอบครองหรือการใช้วัสดุกัมมันตรังสีในประเทศไทย
  ๑.๕ สถานภาพด้านการก�ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทย
  ๑.๖ องค์กรก�ากับดูแลความปลอดภัยและองค์กรด้านการใช้ประโยชน์พลังงาน  
        นิวเคลียร์ของไทยในปัจจุบัน
  ๑.๗ ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
        และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
  ๑.๘ ความสอดคล้องระหว่างประเทศไทย ๔.๐ กับการใช้ประโยชน์ด้านนิวเคลียร์  
              และรังสีของประเทศ

 บทที่ ๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
  ๒.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
  ๒.๒ ประเด็นปัจจัยส�าคัญที่มีผลกระทบต่อนโยบายด้านพลังงานนิวเคลียร์จาก
        สภาพแวดล้อมภายใน
  ๒.๓ ประเด็นปัจจัยส�าคัญที่มีผลกระทบต่อนโยบายด้านพลังงานนิวเคลียร์จาก
        สภาพแวดล้อมภายนอก
  ๒.๔ บทสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

ส่วนท่ี ๒  สาระส�าคัญของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
 บทท่ี ๓ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
  การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
  ๓.๑ กรอบแนวคิด
  ๓.๒ วิสัยทัศน์
  ๓.๓ พันธกิจ
  ๓.๔ วัตถุประสงค์
            ๓.๕ เป้าหมายหลัก
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 บทที่ ๔ นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
            ๔.๑ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแนวทางการด�าเนินงาน
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การก�ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การผลิตและพัฒนาก�าลังคนและโครงสร้างพื้นฐาน
             ด้านพลังงานนิวเคลียร์
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ
  ๔.๒ แผนที่น�าทางนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร ์
        ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙

ส่วนที่ ๓  กลไกและแนวทางในการบริหารจัดการ
 บทที่ ๕ การบริหารจัดการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
  ๕.๑ การบริหารงานของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
  ๕.๒ การขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
  ๕.๓ เครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
  ๕.๔ การประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
  ๕.๕ การทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

 บทที่ ๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บรรณานุกรม

นิยามศัพท์

ภาคผนวก
 ภาคผนวก ก  แผนที่น�าทางนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
   ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙
 ภาคผนวก ข  สาระส�าคัญของแนวทางการด�าเนินงาน
 ภาคผนวก ค  คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ คณะอนุกรรมการฯ และ 
   คณะท�างานฯ ที่เกี่ยวข้อง
 ภาคผนวก ง  รายชื่อผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 ภาคผนวก จ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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การจดัท�านโยบายและแผนยทุธศาสตร์การพฒันาด้านพลงังานนวิเคลยีร์ของประเทศเป็นการด�าเนนิการ 
ภายใต้คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพือ่สนัติ (พ.ป.ส.) ตามพระราชบัญญตัพิลงังานปรมาณเูพ่ือสนัต ิพ.ศ. ๒๕๐๔  
และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึง่คณะกรรมการพลงังานปรมาณเูพือ่สนัตไิด้ตระหนกัถึงความจ�าเป็น 
ต้องมีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ เพื่อใช้อ้างอิงในการขับเคลื่อนกิจการ 
ด้านพลงังานนวิเคลียร์ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ให้สามารถสนบัสนนุการพฒันาประเทศได้อย่างปลอดภยัและยัง่ยนื  
และคณะรฐัมนตรไีด้มมีติเมือ่วนัที ่๑๔ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
ด้านพลงังานนิวเคลยีร์ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ ตามทีก่ระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(วท.) เสนอ  
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการด�าเนินการต่อไป

การก�าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พิจารณาจาก
สถานภาพของประเทศและการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้อดตีและปัจจบุนั การค�านงึถงึความสอดคล้องเชือ่มโยง 
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ กรอบยุทธศาสตร์ชาต ิ
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โมเดล “ประเทศไทย ๔.๐” และพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  
การคาดการณ์แนวโน้มในระยะ ๑๐ ปีนับจากน้ีไป อีกท้ังการให้ความส�าคัญต่อการรับฟังความคิดเห็นและ 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ 
จัดท�านโยบาย เพื่อให้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์นี้ครอบคลุมเกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน 
อย่างแท้จริง

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศนี้มุ่งหวังให้ทุกหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี น�านโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อน 
การก�ากบัดแูลและการใช้ประโยชน์จากพลงังานนวิเคลยีร์ให้เป็นไปอย่างปลอดภัย สนบัสนนุการพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมของประเทศได้อย่างยั่งยืน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศท้ังทันต่อสถานการณ์
ความเปลีย่นแปลงในด้านการแพทย์ การเกษตร อตุสาหกรรม พลงังาน การศกึษาวจิยั สิง่แวดล้อม ความมัน่คง รวมถงึ 
การต่างประเทศ โดยมสี�านกังานปรมาณเูพือ่สนัติในฐานะหน่วยงานเลขานกุารของคณะกรรมการพลงังานปรมาณู
เพื่อสันติเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารและประสานงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์นี้

คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ขอขอบคุณคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ รวมท้ังหน่วยงานต่างๆ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ท่ีมีส่วนร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการจัดท�านโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร ์
ของประเทศฉบับนี้ เพื่อใช้เป็นนโยบายและแผนแม่บทด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศต่อไปภายใต้การก�ากับ 
ดูแลเชิงนโยบายจากคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ซ่ึงท�าหน้าที่แทนคณะกรรมการพลังงานปรมาณู
เพื่อสันติที่หมดวาระ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ 
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

ค

ค�าน�า
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บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติได ้แต ่งตั้ งคณะอนุกรรมการจัดท�านโยบายและ 
แผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศและคณะท�างานพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร ์
ด้านพลังงานนิวเคลียร ์ของประเทศเพื่อศึกษาและน�าเสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์เป็นกรอบการด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ ด้านพลงังานนวิเคลยีร์ของประเทศ เพือ่พฒันาประเทศ 
ให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  
และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ “ประเทศไทย ๔.๐” และเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ด้วยซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลัก ๔ ด้าน คือ

นโยบายด้านที่ ๑   ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์
นโยบายด้านที่ ๒   การก�ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์
นโยบายด้านที่ ๓   การผลิตและพัฒนาก�าลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์
นโยบายด้านที่ ๔   การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ฉบับนี้ชื่อ “นโยบายและ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙” ก�าหนดขึ้นโดย 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศเป็นกรอบ
การขับเคลื่อนกิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์ร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศมีศักยภาพและสมรรถนะในการแข่งขันกับนานาประเทศ โดยสามารถก�าหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ระยะเวลาการด�าเนินงาน ยุทธศาสตร์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้

๑. วิสัยทัศน์
ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์แบบบูรณาการอย่างปลอดภัยและมีศักยภาพการแข่งขัน 

ในระดับน�าของกลุ่มประเทศอาเซียน

๒. พันธกิจ
ประสานงานและด�าเนินการด้านความร่วมมือให้เป็นไปตามพันธกิจกับองค์การระหว่างประเทศ 
และหน่วยงานในต่างประเทศ
บริหารจัดการระบบการก�ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ตามมาตรฐานสากล
พฒันาศกัยภาพและสมรรถนะการใช้พลงังานนวิเคลยีร์ในการพฒันาประเทศเพือ่เพิม่ความสามารถ 
ในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์สู่สาธารณชน

ง
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๔. เป้าหมายหลัก
ประเทศไทยเป็นผู้น�าในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ของภูมิภาค
อาเซียน
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ 
ในด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และการศึกษาวิจัย
ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางด้านการก�ากบัดูแลความปลอดภยัจากพลงังานนวิเคลยีร์ของภมิูภาค
ตามมาตรฐานสากล

๕. ระยะเวลาการด�าเนินงาน
๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙)

๖. ยุทธศาสตร์
เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ดังกล่าว จึงก�าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาด้านพลงังานนวิเคลียร์ของประเทศ

ตามชื่อนโยบายหลัก เป็น ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการด�าเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์

กลยุทธ์ ๑.๑ 
ส่งเสริมและสนับสนุน
ความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
ในภูมิภาคอาเซียน นานาประเทศ
และองค์การระหว่างประเทศ

ตัวชี้วัด
มีโครงการร่วมมือกับประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียนและนานา
ประเทศเพิ่มขึ้น 
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
จากองค์การระหว่างประเทศ 
และนานาประเทศเพิ่มขึ้น

เสริมสร้างเครือข่ายและสร้าง 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ปฏบิตัติามพนัธกรณรีะหว่างประเทศ 
ของไทยด้านการใช้พลงังานนวิเคลยีร์ 
ให้ครบถ้วน
ทบทวนและพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ เพือ่ให้มกีารด�าเนนิ
การสอดคล้องกับแผนการพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
เพิม่ความร่วมมอืด้านการวจัิย พฒันา 
และการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์

๓. วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมนานาชาติส�าหรับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย   
เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในภาวะปกต ิ
และให้มีมาตรการเผชิญภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบการผลิตและพัฒนาก�าลังคนและโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยมีองค์ความรู ้และเช่ือมั่นในความปลอดภัยด้านการใช้ประโยชน์ 
จากพลังงานนิวเคลียร์

จ
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการด�าเนินงาน

กลยุทธ์ ๑.๒ 
ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาท
ส�าคัญในทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ

ตัวชี้วัด
มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายและ
มาตรการต่างๆ ของทบวงการ 
พลังงานปรมาณูระหว่างประเทศมากข้ึน

ผลักดันให้บุคลากรของไทยเข้าไป
มีส่วนร่วมในการบริหารงานของ 
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ (IAEA)
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่าย 
และแสดงศักยภาพการเป็นผู ้น�า 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การก�ากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานนิวเคลียร์

กลยุทธ์  ๒.๑ 
บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ
แนวทาง โครงสร้าง หลักการบริหาร 
และมาตรฐานการก�ากับดูแล
ความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์อย่างมีประสิทธิผล
ตัวชี้วัด

ประชาชนมีความเชื่อมั่นจาก 
การก�ากับดูแลความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 
มีหน ่ วยงานกระท� าผิดตาม  
พระราชบญัญตัพิลงังานนวิเคลยีร์ 
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลดลง

พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายให้ได้
มาตรฐานสากล 
บงัคบัใช้กฎหมายเสมอภาค เท่าเทยีม 
ทั่วถึงอย่างเป็นธรรม
ควบคมุ ป้องกนั และการปราบปราม 
ให้มีการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทาง
สันติ

กลยุทธ์ ๒.๒
พัฒนาศักยภาพก�ากับดูแล 
ความปลอดภัย และระบบ
เฝ้าระวังภัยด้านนิวเคลียร์และ
รังสีตามมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด
เป็นศนูย์กลางด้านมาตรวทิยารงัสี 
ในภูมิภาคอาเซียน
เป็นศูนย์กลางด้านการเฝ้าระวัง 
และเตรียมความพร้อมรองรับ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ 
รังสีในภูมิภาคอาเซียน

พัฒนามาตรฐานการก�ากับดูแล 
เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาเกี่ยวกับการก�ากับดูแล 
ความปลอดภยัจากพลงังานนิวเคลยีร์
พฒันาระบบเฝ้าระวงัภยัและ 
เตรยีมการรองรับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการด�าเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การผลิตและพัฒนาก�าลังคน
และโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านพลังงานนิวเคลียร์

กลยุทธ์  ๓.๑ 
ผลิตและพัฒนาบุคลากร
ด้านพลังงานนิวเคลียร์

ตัวชี้วัด
จ�านวนบุคลากรด้านนิวเคลียร์
และรังสีที่มี ขีดความสามารถ 
เพิ่ม ข้ึนและเป ็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ

ส่งเสรมิและสนบัสนนุหน่วยงานและ 
มหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวข้องในการผลิต 
และพฒันาบุคลากรสายวชิาการและ 
สายวิชาชีพด้านพลังงานนิวเคลียร์
พฒันาศกัยภาพบคุลากรด้านนวิเคลยีร์ 
และรังสีให้มีขีดความสามารถตาม
มาตรฐานสากล
ผลกัดนัและส่งเสรมิให้มกีารแลกเปลีย่น 
บุคลากรทางด้านนิวเคลียร์และรังสี 
กับนานาประเทศและองค ์การ
ระหว่างประเทศ

กลยุทธ์  ๓.๒ 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์

ตัวชี้วัด
มห้ีองปฏบิติัการและเครือ่งมอืที่มี
มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
จ�านวนงานวิจัยด้านเทคโนโลยี 
นิวเคลียร ์ที่สามารถน�าไปใช ้
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
เพิ่มขึ้น

ส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันาและ
ใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ
ของชาติ  (National Qual ity  
Infrastructure : NQI)
ผลกัดนัให้มกีารพฒันาห้องปฏบัิตกิาร 
ต่างๆ ด้านพลังงานนิวเคลียร์ให้ม ี
คุณภาพและมาตรฐานตามระบอบ
คณุภาพแห่งชาต ิ(National Quality  
Infrastructure Regime)
ผลักดันการวิจัยและพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีนิวเคลียร ์ในสาขาที่มี
ศักยภาพเพื่อสร ้างองค ์ความรู ้ 
ในการพัฒนาประเทศ

ช

๓.๑.๑

๓.๑.๒

๓.๑.๓

๓.๒.๑

๓.๒.๒

๓.๒.๓

๑.

๒.

๑.
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการด�าเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การใช้พลังงานนิวเคลียร ์
เพื่อการพัฒนาประเทศ

กลยุทธ์  ๔.๑ 
ส่งเสริมใช้พลังงานนิวเคลียร ์
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด
มูลค่าทางเศรษฐกิจจาก
การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพิ่มขึ้น 

ส่งเสรมิและสนบัสนนุการใช้พลงังาน 
นวิเคลยีร์ในด้านการเกษตร การแพทย์  
อตุสาหกรรม  สิง่แวดล้อม  การศกึษาวจัิย  
และอื่นๆ
สนับสนุนการศึกษา วิจัยและพัฒนา 
ด้านความปลอดภยั ความมัน่คงปลอดภยั  
และการพิทักษ์ความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ (3S) ภายในประเทศ
ส ่ ง เ สริ มและสนับสนุ นการ ใช  ้
พลังงานนวิเคลยีร์จากเครือ่งปฏกิรณ์ 
นวิเคลยีร์วจิยั เพือ่การพฒันาประเทศ
ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียม 
ความพร้อมเพือ่รองรบัการใช้พลงังาน 
นิวเคลียร์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 

กลยุทธ์ ๔.๒ 
สร้างความตระหนักและเผยแพร่
ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์

ตัวชี้วัด
ประชาชนมีความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความส�าคัญของพลังงาน
นิวเคลียร์เพิ่มมากขึ้น

ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู  ้
และเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัพลงังาน
นิวเคลียร์ให้แก่ประชาชน
เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล และ
สารสนเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีและประชาชน

ซ

๔.๑.๑

๔.๑.๒

๔.๑.๓

๔.๑.๔

๔.๒.๑

๔.๒.๒



กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นโยบายและแผนยทุธศาสตร์การพฒันาด้านพลงังานนวิเคลยีร์ของประเทศ ๔ ยทุธศาสตร์หลกัทีไ่ด้ก�าหนด 
ขึ้นนี้ มีความคาดหวังเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นการวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยี
นวิเคลยีร์ของประเทศในระยะยาว และเป็นจุดเริม่ต้นในการขับเคลือ่นไปสูก่ารเป็นประเทศทีม่ัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื  
ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในมิติทางด้านต่างๆ คือ

๗.๑ ด้านเศรษฐกิจ
การน�าพลังงานนวิเคลยีร์มาใช้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกจิในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะภาคอตุสาหกรรม  

เช่น อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ ไม้อัดแผ่นเรียบ กระเบื้อง กระดาษ และภาคการเกษตร เช่น การฉายรังสีอาหารและ 
ผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการส่งออก นอกจากนี้ในการที่ภาครัฐเดินหน้าในการเตรียมความพร้อมการน�าพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในภาคการผลิตและบริการในประเทศ 

๗.๒ ด้านความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของประเทศ
การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์จะต้องด�าเนินการให้มีความปลอดภัยสูงสุดไม่ก่อให้เกิดอันตราย 

ต่อผู้ใช้งาน ประชาชนและสิ่งแวดล้อม มีระบบก�ากับดูแลที่ได้มาตรฐาน โปร่งใสและตรวจสอบได้ในการบริหาร
จัดการ และกรณีท่ีจะมีการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคต จะสามารถท�าให้เกิดความมั่นคง
ทางพลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นเป็นการลดการน�าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ

๗.๓ ด้านสังคม การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การใช้ประโยชน์พลงังานนวิเคลยีร์ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสขุ เช่น การตรวจและวนิิจฉัยโรค  

(Diagnosis) การบ�าบัดรักษาโรค (Radiotherapy) ส่วนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงานนิวเคลียร ์
เป็นแหล่งพลังงานทางเลือกในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

๗.๔ ด้านการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การท�าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์จะสามารถช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน  

ลดการพึ่งพาและประหยัดเงินตราของประเทศในการน�าเข้าเทคโนโลยีนิวเคลียร์จากต่างประเทศ และการวิจัย
เทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์ยังเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศ 
ให้พร้อมในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น

ฌ
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โดยมีรายละเอียดหลักการและขั้นตอนการด�าเนินงาน ตามรูปที่ ๑

รูปที่ ๑ ขั้นตอนการด�าเนินงาน 

ญ

สถานการณของประเทศไทย
การศึกษา สำรวจ 

และวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอม

การใชพลังงานนิวเคลียรภายนอก

และภายในประเทศ

การประชุมคณะกรรมการ/

คณะอนุกรรมการ/ผูเชี่ยวชาญ/

คณะทำงาน /ผูทรงคุณวุฒิ

ในการจัดทำนโยบายและแผนฯ

การประชุมประชาพิจารณ 

๔ ภาค

การประชุมรับฟงความคิดเห็น

จากหนวยงานภาครัฐ และเอกชน 

ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชน 

การรับฟงความคิดเห็น

ผานทางเว็บไซตของ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานพัฒนา

และทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาดานพลังงานปรมาณูของประเทศ 

ปรับปรุงและแกไขใหครบถวนสมบูรณ

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

พิจารณาใหความเห็นชอบ

คณะรัฐมนตรี

สาระสำคัญของนโยบายและแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาพลังงานนิวเคลียรของประเทศ

นโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ

กลไกและแนวทางในการบริหารจัดการ

๑. กรอบแนวคิด

๒. วิสัยทัศน

๓. พันธกิจ

๔. วัตถุประสงค

๕. เปาหมายหลัก

ยุทธศาสตรท่ี ๑  ความรวมมือระหวางประเทศดานพลังงานนิวเคลียร

ยุทธศาสตรท่ี ๒  การกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร

ยุทธศาสตรท่ี ๓  การผลิตและพัฒนากำลังคนและโครงสรางพ้ืนฐาน

       ดานพลังงานนิวเคลียร

ยุทธศาสตรท่ี ๔  การใชพลังงานนิวเคลียรเพ่ือการพัฒนาประเทศ

๑. การบริหารงานของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ

๒. การขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร

๓. เครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร

๔. การประเมินผล

๕. การทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร

๑. สถานการณการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรในประเทศไทย

๒. การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ



ส่วนที่ ๑ 
สถานการณ์ของประเทศไทย

บทที่ ๑
สถานการณ์การใช้ประโยชน์

จากพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย
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 ๑.๑ ความเป็นมาของพลังงานนิวเคลียร์

พลงังานรงัสมีอียูท่ัว่ไปในธรรมชาติทีป่ระกอบขึน้เป็นระบบนิเวศของโลก รวมถึงการมีสารกัมมันตรังสี 
ในผลิตผลทางการเกษตรและทรัพยากรใต้พิภพ ทั้งนี้ เพราะสุริยะจักรวาลได้ถือก�าเนิดข้ึนจากปฏิกิริยานิวเคลียร ์
ที่มีดวงอาทิตย์เป็นเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งก�าเนิดความร้อนและพลังงานรังสีให้กับดาวเคราะห ์
ทัง้หลาย รวมถึงโลกของเรา อกีนัยหน่ึง อาจกล่าวได้ว่าระบบนิเวศของโลกในทุกพืน้ท่ีมกีารปนเป้ือนด้วยรงัสจีากดวงอาทิตย์  
และสารกัมมันตรังสีจากระบบสุริยะจักรวาล นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบพลังงานรังสีเมื่อกว่า ๑๑๕ ปีท่ีผ่านมา  
ซ่ึงนับว่าไม่นานนักเม่ือเทียบกับการมีพลังงานรังสีในธรรมชาติมาหลายล้านปีแล้ว เมื่อสุริยะจักรวาลถือก�าเนิดขึ้น  
หลังจากการค้นพบพลังงานรังสีแล้ว นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นคว้าการน�าพลังงานรังสีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านต่างๆ  
โดยเริ่มจากการน�ามาวินิจฉัยโรคด้วยการฉายรังสีเอกซ์ในการตรวจสภาวะกระดูกของคนและสัตว์ และนักวิทยาศาสตร ์
ได้ค้นพบอีกว่าในธรรมชาตินั้น มีธาตุที่ให้พลังงานรังสีออกมาด้วย เรียกว่า วัสดุกัมมันตรังสี ซึ่งต่อมาน�าไปสู่การพัฒนา 
การใช้พลังงานรังสีในด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง เช่น ด้านการแพทย์ ด้านการเกษตร และด้านอุตสาหกรรม รวมถึง 
การได้ความร้อนและกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ด้วย นอกจากนี้พลังงานรังสียังเป็นปัจจัยหนึ่งของการวิจัยและ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่น�ามาใช้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประชาคมโลกต่อเนื่องกัน 
จนถึงปัจจุบัน

นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลกลุ่มหน่ึงได้คิดค้นทฤษฎี และพัฒนาการน�าพลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร ์
มาใช้ให้เกิดประโยชน์เมื่อกว่า ๗๐ ปีก่อน โดยเฉพาะพลังงานที่สะสมอยู่ในธาตุมวลหนักบางชนิด เช่น ยูเรเนียม – ๒๓๕  
ซ่ึงเป็นวิวัฒนาการของความส�าเร็จในการน�าพลังงานจากนิวเคลียสของวัสดุนิวเคลียร์พิเศษที่เป็นพลังงานรังสีและ 
พลังงานความร้อนมาใช้ เรียกว่า “พลังงานปรมาณู (Atomic Energy)” ต่อมานิยมเรียกกันว่า “พลังงานนวิเคลียร์ 
(Nuclear Energy)” ซึง่ถกูน�าไปใช้ผลิตไฟฟ้าและใช้ขบัเคลือ่นยานพาหนะสมรรถนะสงู เช่น เรอืด�าน�า้และยานอวกาศ เป็นต้น

พลังงานนิวเคลียร์มีศักยภาพสูงและลักษณะเด่นท่ีสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้หลายด้านซ่ึงต่างจาก
พลังงานรูปแบบอื่น ประเทศอุตสาหกรรมหลายประเทศได้แสดงเป็นท่ีประจักษ์แล้วว่าพลังงานนิวเคลียร์เป็น
พลังงานท่ีสามารถน�าไปใช้เป็นอาวุธที่มีอานุภาพในการท�าลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction : WMD)  
ท�าให้ประชาคมระหว่างประเทศตระหนักถึงความจ�าเป็นและได้สร้างกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศใน 
ด้านต่างๆ ขึ้น เช่น ความร่วมมือด้านการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ การก�าหนดมาตรการความปลอดภัยทางนิวเคลียร ์
และรังสี ความมั่นคงทางนิวเคลียร์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน 
ให้การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ของนานาประเทศเป็นไปอย่างสนัต ิปลอดภยั และเกดิประโยชน์
แก่สังคมโลกอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ ๑ สถานการณ์ของประเทศไทย

บทที่ ๑
สถานการณ์การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย
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การใช้พลังงานนิวเคลียร์ร่วมกับพลังงานอื่นๆ หลายประเทศทัว่โลกมมีากขึน้ ซึง่จากข้อมลูในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
มีเคร่ืองปฏิกรณ์พลังงานนิวเคลียร์ทั้งหมด ๔๔๑ เครื่อง และมีก�าลังการผลิตพลังงานนิวเคลียร์รวมประมาณ  
๓๘๒ กิกะวัตต์ (Gigawatt) ในส่วนของประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่มีแผนการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในอนาคต 
แทบทั้งสิ้น เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและเผชิญต่อสู ้กับปัญหาการขาดแคลนพลังงานธรรมชาติ 
ทีล่ดลง มกีารคาดการณ์ไว้ว่าอาเซยีนต้องการใช้พลงังานเพิม่ข้ึนถึงร้อยละ ๗๖ ขณะนีส้าธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
และเนการาบรูไนดารุสซาลาม เป็นเพยีงสองประเทศเท่านัน้ท่ีไม่มีแผนการใช้พลงังานนวิเคลยีร์ สาธารณรฐัประชาธปิไตย 
ประชาชนลาวเป็นเจ้าเขื่อนพลังน�้าในภูมิภาคนี้ ขายไฟฟ้าจากพลังน�้าให้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม 
สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี ราชอาณาจกัรกมัพชูา สหพนัธรฐัมาเลเซยี ประเทศไทย สาธารณรฐัฟิลปิปินส์ (รวมทัง้สาธารณรฐั
สิงคโปร์ ซึ่งไม่ได้ปฏิเสธพลังงานนิวเคลียร์) มีนโยบายชัดเจนว่าพลังงานนิวเคลียร์จะเป็นตัวเลือกในวันข้างหน้า ต้องการ 
ตั้งโรงงานผลติไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขึน้ภายในทศวรรษนี้

นอกจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์ด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังมีการศึกษาวิจัยและใช้เทคโนโลยี
นิวเคลียร์ในด้านต่างๆ กล่าวคือ การใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในกระบวนการอุตสาหกรรม เช่น การตรวจสอบ 
การช�ารุด การกัดกร่อนของพื้นผิว และการพัฒนากระบวนการและสินค้านวัตกรรมใหม่ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เช่น Radiation-Synthesized Nanoscale Materials ที่ใช้ในการบรรจุอาหารและยา เพื่อป้องกันแบคทีเรียป้องกัน 
การเน่าเสียหรือเสื่อมอายุผลิตภัณฑ์ การใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และสิ่งทอจะช่วยลดมลพิษ 
ทีเ่ป็นอนัตรายต่อลกูค้าทีใ่ช้สนิค้า การใช้เทคโนโลยนีวิเคลยีร์ในการฉายภาพทางการแพทย์ (Medical Imaging Technology)  
เพื่อใช้ในการประเมินส่วนประกอบของร่างกาย (Body Composition Assessment) และการคาดการณ์ความเสี่ยง  
โดยการวัดมวลกระดูก มวลไขมัน เป็นต้นในปัจจุบันมีการใช้ระบบสแกนพื้นผิวเป็น ๒ มิติ และ ๓ มิต ิ
ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ในการประเมินที่ประสิทธิภาพสูงและมีความแม่นย�าสูงการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการจัดการโรค 
โดยการใช้เทคนิคการท�าหมันแมลงและยุง (Sterile Insect Technique : SIT) เพ่ือควบคุมจ�านวนประชากรยุง 
ซึ่งเป็นพาหนะน�าโรค การใช้เทคโนโลยีการจ�าแนกเพศเชิงพันธุศาสตร์ (Genetic Sexing Technology) สามารถ
ช่วยในการคัดแยกเพศของยุงเพื่อที่จะปล่อยยุงเพศผู้ที่เป็นหมันเพียงเพศเดียว ซ่ึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของ SIT  
เพราะการปล่อยยงุทัง้สองเพศพร้อมกนั มีประสทิธภิาพน้อยกว่าการปล่อยยงุเพศผูเ้พยีงเพศเดยีว เหตผุลท่ีเหน็ได้ชดัเจน
คือยุงเป็นหมันที่ปล่อยไปนั้นผสมพันธุ์กันเอง สัดส่วนของยุงเพศผู้เป็นหมันท่ีผสมพันธุ์กับยุงเพศเมียในธรรมชาติลดลง 
ความเป็นหมันที่ถูกน�าเข้าสู่ประชากรธรรมชาติจึงน้อยลง ซ่ึงวิธีนี้นอกจากจะใช้ในการแพทย์แล้วยังใช้ในการก�าจัด 
แมลงศัตรูพืชทางด้านการเกษตรอีกด้วย

ประเทศไทยได้น�าพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ในหลายๆ ด้าน เช่น การแพทย์และสาธารณสขุ อตุสาหกรรม การเกษตร การศึกษาวจิยั และความมัน่คงปลอดภยั เป็นต้น  
และมพีระราชบญัญตัพิลงังานปรมาณเูพือ่สนัต ิพ.ศ. ๒๕๐๔ และท่ีแก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นกฎหมายในการก�ากับดแูล 
ความปลอดภยัและก�าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนากิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
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พลังงานนิวเคลียร์ จัดเป็นพลังงานสะอาดที่มีการน�าไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในหลายประเทศ 
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยส�าหรับประเทศไทยน้ัน ก็ได้ให้ความส�าคัญและริเริ่มให้มีการใช้พลังงานนิวเคลียร ์
มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๔ ถือเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น ประเทศไทยได้ใช้พลังงาน 
นิวเคลียร์ในการสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติในด้านต่างๆ อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ การเกษตร  
อตุสาหกรรม การศกึษาวิจยั เพือ่พฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และคณุภาพชีวติของประชาชน เช่น การใช้เทคโนโลยนีวิเคลยีร์
ทางการแพทย์เพ่ือช่วยในการวินิจฉัยหรือการรักษาโรคต่างๆ การท�าหมนัแมลงและยงุ เพือ่ลดการแพร่ระบาดของโรค  
การปรับปรุงพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การฉายรังสีอาหารหรือผลไม้ส่งออก 
เพือ่ชะลอการสกุและสร้างมลูค่าเพิม่ส่งออกให้กับผลิตภัณฑ์ เป็นต้น โดยที่ผ่านมา ประเทศไทยสามารถก�ากับดูแลการใช้
พลังงานนิวเคลียร์อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบทั้งต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ท่ีมีการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์ในเชิงลบ โดยได้ร่วมมือกันก�าหนดแผนการปรมาณูเพื่อสันติ ณ ท่ีประชุมสมัชชาสมัยท่ี ๘ เมื่อวันท่ี  
๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ขององค์การสหประชาชาติ ท�าให้ประเทศไทยริเริ่มแนวคิดในการพัฒนาประเทศ
ให้มีศูนย์กลางการวิจัยทางด้านพลังงานนิวเคลียร์ และมีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยไว้ใช้งานเองขึ้น จึงได้จัดตั้ง 
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (พ.ป.ส.) โดยมีหน้าที่รับผิดชอบและด�าเนินการวางรากฐานกิจกรรม 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย รวมถึงก�าหนดนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ   
โดยคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้พิจารณาเห็นว่า ประเทศไทยสมควรมีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย  
พร้อมทั้งห้องปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์ของตนเอง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและสามารถขยายภารกิจงานด้านนิวเคลียร์
ของประเทศให้กว้างไกลต่อไป

ส�าหรบัสถานการณ์การใช้พลงังานนวิเคลยีร์เพือ่ประโยชน์ทางด้านพลงังานนัน้ ประเทศไทยกไ็ด้ให้ความส�าคญั 
กับเรื่องนี้มาตั้งแต่อดีตเช่นกัน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ น้ัน ประเทศไทยได้มีนโยบายท่ีจะใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อ 
การผลิตไฟฟ้า โดยมีการวางแผนเตรียมความพร้อมในด้านก�าลังคน ด้วยการส่งวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ไปฝึกอบรม 
และเรียนรูง้านในต่างประเทศล่วงหน้า โดยได้เลอืกสถานทีต้ั่งโรงไฟฟ้าขนาด ๖๐๐ เมกะวตัต์ ท่ีบรเิวณอ่าวไผ่ จังหวดัชลบุรี 
แต่เนื่องจากการพบแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยและหลายพื้นที่ในประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงท�าให้แผนดงักล่าว 
หยดุชะงกัลง ทัง้น้ี ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๘ นั้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ศึกษาแนวโน้มด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ และได้วางแผนและทบทวนให้มีการริเริ่มใช้พลังงานนิวเคลียร์ในประเทศขึ้นใหม่ แต่เนื่องจากในช่วงเวลานั้น  
ประเทศก�าลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต�่า จึงส่งผลให้แผนการดังกล่าวต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีก�าหนด

ประเทศได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระยะเวลาต่อมาด�าเนินการย้ายเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย  
ปปว-๑/๑ ไปจัดสร้าง ณ ต�าบลทรายมูล อ�าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสม 
ต่อการก่อสร้าง (เน้ือที่รวม ๓๑๖ ไร่) โดยเป็นสถานที่ตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
ในปัจจบุนั ซึง่ส�านกังานปรมาณูเพือ่สนัตไิด้ท�าสัญญาว่าจ้างบริษัทเจนเนอรัล อะตอมมิกส์ (General Atomics : GA)  
ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นผู้ด�าเนินการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ระบบผลิตไอโซโทป และระบบ 
ขจัดกากกัมมันตรังสี พร้อมอาคารและอุปกรณ์ประกอบ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ แต่เนื่องจากมีความล่าช้า 
ด้านการก่อสร้างและปัญหาด้านการออกแบบ จึงท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการได้

 ๑.๒ การใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย
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โดยปัจจุบันประเทศไทยได้น�าเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาพัฒนาประเทศหลายด้าน ดังนี้

  ๑.๒.๑ การใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์ในด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ปัจจุบันมีการน�าเทคนิคด้านนิวเคลียร์มาใช้ในทางการแพทย์หลายด้าน เช่น ด้านการตรวจและวินิจฉัย  
โดยสามารถตรวจดูรูปร่างและการท�างานของอวัยวะด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ การใช้
เทคนิคนิวเคลียร์ด้านเรดิโดอิมมูโนแอสเซย์ (Radioimmunoassay : RIA) ส�าหรับตรวจวัดสารที่มีปริมาณน้อย เช่น  
ฮอร์โมนในร่างกาย หรอืการใช้เทคนคิเวชศาสตร์นวิเคลยีร์ทีฉ่ดีสารเภสชัรงัสเีข้าร่างกาย เพือ่หาต�าแหน่งของอวยัวะหรอื
เนือ้เยือ่ทีผ่ดิปกต ิโดยปัจจุบนั เทคนิค Positron Emission Tomography (PET) จัดเป็นเทคโนโลยนีวิเคลยีร์ท่ีทันสมยัท่ีสดุ 
ส�าหรับตรวจหาต�าแหน่งเซลล์มะเร็งที่มีขนาดเล็กมากได้ ในด้านการบ�าบัดรักษาโดยเฉพาะโรคมะเร็งได้มีการใช้ 
สารกัมมันตรังสีร่วมกับการใช้ยาหรือสารเคมีและการผ่าตัด นอกจากนี้ยังมีการใช้รังสีในการผลิตเวชภัณฑ์ปลอดเช้ือ  
หรือใช้รังสีในการเตรียมวัคซีนและแอนติเจนโดยยังคงคุณสมบัติของวัคซีนเอาไว้ และใช้รังสีหยุดยั้งการเจริญเติบโต 
ของเม็ดโลหิตขาวในผลิตภัณฑ์เลือด เพื่อท�าให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยในการรับและถ่ายเลือด เป็นต้น

  ๑.๒.๒ การใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์ในด้านการเกษตรและอาหาร 

ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์ทางการเกษตรและอาหาร เช่น
(๑) การฉายรงัสอีาหารโดยใช้แกมมาช่วยยดือายกุารเก็บของอาหาร โดยช่วยยับยั้งการงอกของพืชบริโภคหัว 

เช่น หัวหอมใหญ่ การชะลอการสุก และช่วยท�าลายแมลง พยาธิ และจุลินทรีย์ในอาหาร
(๒) การวิเคราะห์ดินเพื่อการจ�าแนกพื้นที่เพาะปลูก หรือการใช้เทคนิคทางรังสีเพื่อศึกษาการดูดซึม แร่ธาตุ 

และปุ๋ย ท�าให้ได้ประโยชน์ในการศึกษาชนิดของปุ๋ยที่เหมาะสมกับพืชนั้น อันเป็นการช่วยด้านการเพิ่มผลผลิตต่อไร ่
ในพื้นที่การเกษตรของประเทศ

(๓) การปรับปรุงพันธุ ์พืชด้วยรังสี หรือการใช้เทคนิคการกลายพันธุ ์พืชด้วยรังสีสามารถชักน�าให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของพืชโดยท�าให้สารพันธุกรรมหรือยีนของพืชนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนเอง โดยไม่มี
การน�ายีนจากภายนอกเข้าไป เพื่อศึกษาหาลักษณะเด่นของพืชต้องการ เช่น ได้ข้าวพันธุ์ กข๑๐ จากการน�าข้าว กข๑  
อาบด้วยรังสีนิวตรอนเร็วในปริมาณ ๑๐ เกรย์ คัดเลือกจนได้พันธุ์ข้าวเหนียวเมล็ดยาวขึ้น ต้นเตี้ย ผลผลิตสูง คุณภาพ 
ในการหุงต้มดีขึ้น ค่อนข้างทนทานต่อโรคใบไหม้

(๔) การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ โดยการใช้เทคนิคนิวเคลียร์ด้านเรดิโออิมมูโนแอสเซย์ (Radioimmunoassay  
: RIA) ในการติดตามตรวจวัดฮอร์โมนเพื่อกระบวนการฝากเซลล์ตัวอ่อนต้นแบบท่ีแม่นย�าในการผสมเทียม ส�าหรับ 
การขยายพันธุ์สัตว์ที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสในการตกลูกโคพันธุ์นม และโคพันธุ์เนื้อ

(๕) การก�าจัดแมลงศัตรูพืช โดยเทคนิคการใช้แมลงท่ีเป็นหมัน (Sterile Insect Technique : SIT)  
เริม่จากการเพาะเลีย้งแมลงให้มปีรมิาณมากเพือ่ผลติดกัแด้ ต่อมาน�าไปฉายรงัสแีกมมา เพือ่ให้เป็นหมนั แล้วน�าไปปล่อย 
ในธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง การผสมพันธุ์จะไม่สามารถก�าเนิดลูกหลานต่อไปได้ เป็นการลด การขยายพันธุ์ ท�าให้จ�านวน
ประชากรแมลงลดลงหรอืหมดไปในทีส่ดุ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ประเทศไทยได้ประสบความส�าเรจ็ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการท�าหมนัแมลงวนัผลไม้ และห้องปฏบิตักิาร Isotope Hydrology โดยทบวงการพลงังานปรมาณรูะหว่างประเทศ 
ยินดีสนับสนุนให้ไทยเป็น Collaborating Center ในด้านดังกล่าว เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีในภูมิภาคอาเซียน  
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้กว้างขวางในภูมิภาคต่อไป
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(๖) การฉายรังสีผลไม้ส่งออกของประเทศไทยเพื่อไปจ�าหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมี 
ข้อก�าหนดห้ามหรือจ�ากัดการน�าเข้าสินค้าทางการเกษตรบางประเภทจากต่างประเทศของหน่วยงานให้บริการตรวจ
สุขภาพพชืและสตัว์ (Animal and Plant Health Inspection Service : APHIS) ภายใต้กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมรกิา 
(U.S. Departmentof Agriculture : USDA) โดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ใช้เทคนิค 
การฉายรังสีแกมมาเพื่อควบคุมการแพร่พันธุ์ของแมลงในผลไม้ ๗ ชนิด ได้แก่ ล�าไย ลิ้นจี่ มะม่วง มังคุด สับปะรด เงาะ 
และแก้วมังกร ในปริมาณรังสี ๔๐๐ เกรย์ ซึ่งไม่ก่ออันตรายต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทย 
ก�าลังจะขยายตลาดการส่งออก ล�าไยและลิ้นจี่ฉายรังสี ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อีกด้วย

  ๑.๒.๓ การใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์ในด้านอุตสาหกรรม

พลงังานนวิเคลยีร์ได้ถกูน�ามาใช้ประโยชน์ด้านอตุสาหกรรม โดยมวีตัถปุระสงค์หลกัเพือ่การตรวจสอบ ปรบัปรงุ 
หรอืควบคมุคณุภาพของผลติภณัฑ ์ความสมบรูณ์และความพรอ้มใช้งานของชิน้ส่วนต่างๆ รวมถึงตรวจหาความเสยีหาย
ของโครงสร้าง เนื่องจากเทคโนโลยีนิวเคลียร์มีประสิทธิภาพสูง แม่นย�า สะดวก มีต้นทุนถูกกว่าวิธีการอื่น ซึ่งวิธีการหรือ
เทคนิคที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น 

(๑) การตรวจสอบโดยวธิถ่ีายภาพด้วยรังส ีเพือ่ตรวจสอบคณุภาพของชิน้ส่วน วสัด ุผลติภณัฑ์ โครงสร้างต่างๆ 
ของกระบวนการผลิตหรือการซ่อมบ�ารุง ซึ่งวิธีการนี้จะไม่ท�าให้ชิ้นส่วนที่น�ามาทดสอบหรือตรวจสอบเกิดการเสียหาย 

(๒) การตรวจสอบโดยใช้เทคนคินวิเคลยีร์เพือ่ใช้ตรวจหาความผดิปกติด้านโครงสร้างภายในภาคอตุสาหกรรม
จ�านวนมาก เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมท่อและถังความดันสูง อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมรถยนต์ 
อุตสาหกรรมเครื่องบิน เป็นต้น

(๓) การตรวจวัดกัมมันตรังสีในสินค้าส่งออกหรือการน�าเข้าระหว่างประเทศเพื่อความปลอดภัย 
ในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้า 

(๔) การควบคุมน�้าหนักกระดาษต่อหน่วยพื้นที่ในอุตสาหกรรมผลิตกล่องกระดาษ 
(๕) การวัดระดับของไหลและสารเคมีต่างๆ ของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเส้นใยสังเคราะห์ เป็นต้น
(๖) การใช้รังสีปรับปรุงคุณภาพอัญมณีให้ได้สีตามความต้องการ ท�าให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ๕– ๓๐ เท่า

  ๑.๒.๔ การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในด้านการศึกษาวิจัย

ด้านการศึกษาวิจัยได้มีการน�าพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ เช่น การศึกษาวิเคราะห์ธาตุปริมาณน้อย 
และสารพิษในสิ่งแวดล้อม การศึกษาอายุของวัตถุโบราณ การศึกษาการไหลของน�้าใต้ดินและน�้าผิวดิน การน�า
เทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน�้าและฟื้นฟูการเกษตรอันเป็นผลกระทบจากอุทกภัย อาทิ 
การใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ศึกษาการไหลของน�้า การสะสมของตะกอนในเขื่อนหรือแม่น�้า และการกัดกร่อนของดิน  
เพ่ือหาทางป้องกันเหตุการณ์ดินถล่มในช่วงน�้าท่วม การศึกษาวัฏจักรหรือวงจรชีวิตของพืชและสัตว์บางชนิด รวมท้ัง 
การใช้เพื่อการก�าจัดน�้าเสีย การผลิตปุ๋ยธรรมชาติ การพัฒนาที่ดินการเกษตร กิจกรรมทางป่าไม้ เป็นต้น
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  ๑.๒.๕ การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในด้านความมัน่คง

พลงังานนวิเคลยีร์สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในด้านความมัน่คง เช่น การตรวจสอบและตรวจวดั เพือ่ความมัน่คง 
ปลอดภัยจากการก่อการร้าย และการลักลอบน�าเข้า - ส่งออก ทั้งการตรวจสอบตู้สินค้า กระเป๋าเดินทาง พัสดุไปรษณีย์  
ยานพาหนะ เป็นต้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศไทยได้รบัรางวลั Nuclear Industry Summit Awards เพือ่เป็นการยอมรบั  
(Recognition) ในฐานะที่ประเทศไทยมีบทบาทอย่างเข้มข้นในระดับโลกในการส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัย
นิวเคลียร์ ระหว่างการประชุมระดับผู้น�าว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

 

พลังงานนิวเคลียร์ถือว่าเป็นพลังงานสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แม้จะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูง 
แต่ค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิงโดยตรงต�่า ส�าหรับประเทศไทยได้มีการจัดท�าแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๗๓ (PDP2010) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)  
และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และวันท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามล�าดับ  
โดยได้เน้นในเรื่องความมั่นคงและความเพียงพอของก�าลังการผลิตไฟฟ้า ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้เกิดเหตกุารณ์แผ่นดินไหวและเกดิคลืน่สนึามทิางชายฝ่ังทะเลตะวนัออกของประเทศญีปุ่่น ท�าให้เกดิปัญหาอย่างรนุแรง 
ต่อเตาปฏิกรณ์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะไดอิจิ (Fukushima Daiichi) และเกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตรังส ี
จากเหตกุารณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อความเชือ่มัน่และการยอมรบัการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ในประเทศไทย  
ท�าให้กระทรวงพลังงานเสนอให้มีการปรับเลื่อนก�าหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ตาม PDP2010 ออกไปก่อนโดยเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุง
แผน PDP2010 ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที ่๒ ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิเมือ่วนัท่ี ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
โดยเห็นชอบให้ปรับเลื่อนก�าหนดการเข้าระบบของโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ออกไป ๓ ปี (จากแผนเดิม 
โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โรงแรกซึ่งจะเข้าระบบใน พ.ศ. ๒๕๖๓ เลื่อนออกไปเป็น พ.ศ. ๒๕๖๖) เพื่อให้มีการทบทวน
มาตรการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (Nuclear Safety) และการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น ด้านกฎหมาย 
(Legislative Framework) ด้านการก�ากบัดูแล (Regulatory Framework) และด้านการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี  
(Stakeholder Involvement) เป็นต้น รวมถึงการเตรียมแผนรองรับเพิ่มเติม จึงได้มีการปรับปรุงแผนพัฒนาก�าลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ (PDP2015) ท�าให้มีโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์บรรจุในแผนรวมทั้งสิ้น  
๒ โรง (๒,๐๐๐ เมกะวัตต์) และลดสัดส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จากเดิมที่ก�าหนดไว้ให้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ลดลง
เหลือไม่เกินร้อยละ ๕

  ๑.๒.๖ การใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์เพื่อผลิตไฟฟ้า
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 ๑.๓ มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์

เทคโนโลยีนิวเคลียร์สามารถเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างมาก  
เช่น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)๑  เป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
และให้บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์กับผู้รับบริการต่างๆ สามารถประเมินมูลค่าได้เป็น ๒ ส่วน คือ ๑. มูลค่าทางตรง  
๒. มูลค่าทางอ้อม โดยเป็นมูลค่าการส่งออกที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการรับรองความปลอดภัยดังแสดงในตารางที่ ๑  
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการให้บริการทางนิวเคลียร์ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ตารางที่ ๑ มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการให้บริการทางนิวเคลียร์ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแ์ห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) (สทน.)๑

ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (มูลค่าเพิ่ม) ต.ค.๕๗ - ก.ย.๕๘

รายได้จากศูนย์ไอโซโทป ๔๑,๔๔๘,๓๗๙

รายได้จากศูนย์ฉายรังสี ๑๒,๕๗๓,๑๒๘

รายได้จากศูนย์ฉายรังสีอัญมณี ๕,๘๗๙,๒๗๕

รายได้จากศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ๒๔,๒๖๔,๑๗๒

รายได้จากศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี ๒,๘๐๓,๘๙๑

รายได้จากหน่วยถ่ายทอดเทคโนโลยี ๕,๒๓๘,๑๐๙

รายได้จากผลผลิตวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์ และการพัฒนาโครงการ ๒,๕๔๘,๔๓๕

รายได้จากศูนย์เครื่องปฏิกรณ์ ๑,๒๘๒,๙๕๓

รายได้ทางตรงอื่นๆ ๒,๖๑๑,๘๗๕

รวมรายได้ทางตรงจากการให้บริการ รวม Vat แล้ว (บาท) ๑๐๕,๕๕๕,๗๓๒

มูลค่าการส่งออกที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการรับรองความปลอดภัย ต.ค. ๕๗ - ก.ย. ๕๘   

ศูนย์ไอโซโทป

จ�านวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา (ราย) ๓๖,๗๐๒

จ�านวนผู้ป่วยท่ีสามารถกลับมาท�างานเป็นแรงงานของประเทศ (ร้อยละ ๖๐ ของผู้ป่วย
ทั้งหมด)

๒๒,๐๒๑

GDP per capita (บาท) ๒๐๑,๓๔๓

มูลค่าเพิ่มจากแรงงานที่หายป่วยสามารถกลับมาท�างานได้ตามปกติ (บาท/ปี) ๔,๔๓๓,๘๑๔,๔๗๒

ลดการน�าเข้าไอโซโทปจากต่างประเทศ (ราคา ๓ เท่า) ๑๒๔,๓๔๕,๑๓๘

๑สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน). (๒๕๕๘). รายงานประจ�าปี ๒๕๕๘. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส�านักงานพุทธศาสนาแห่งชาติิ
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ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (มูลค่าเพิ่ม) ต.ค.๕๗ - ก.ย.๕๘

ศูนย์ฉายรังสีอัญมณี

ปริมาณการให้บริการฉายอัญมณี (กะรัต) ๒,๓๒๘,๔๓๖

มูลค่าเพิ่มจากการส่งออกอัญมณีฉายรังสี (เฉลี่ยกะรัตละ ๔๕๐ บาท) ๑,๐๔๗,๗๙๖,๒๒๗

ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

ช่วยให้เกิดการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ (บาท) ๕๒,๑๕๖,๕๗๐,๐๐๐

ให้บริการตรวจวิเคราะห์หอกลั่น (หอ/วัน) ๕๗

ลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศจากการใช้บริการภายในประเทศ (บาท) ๔,๙๒๐,๐๐๐

ศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี

ลดการใช้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (ครั้งละ ๓ ล้านบาท) ๓,๐๐๐,๐๐๐

ลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุจากกากกัมมันตรังสี เช่น กรณีโคบอลต์ ๖๐ 
(ความเสียหายต่อ ๑ ครั้ง)

๑๒,๘๐๐,๐๐๐

หน่วยถ่ายทอดเทคโนโลยี

จ�านวนผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยถ่ายทอด (คน) ๕,๐๒๓

ลดมูลค่าการอบรมในต่างประเทศ (คนละ ๒๐,๐๐๐ บาท) (คิดร้อยละ ๓๐  
ของผู้เข้าอบรมทั้งหมด)

๓๐,๑๓๘,๐๐๐

PR Value (ลดต้นทุนการโฆษณางานบริการ งานวิจัย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผ่านสื่อต่างๆ)

๑๒,๙๓๙,๖๖๓

ผลผลิตวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์

ลดต้นทุน ผลผลิตเพิ่มขึ้น มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น และมีก�าไรจากผลผลิตวิจัย ๗,๖๐๖,๐๐๐

รวมมูลค่าทางอ้อม (บาท) ๕๗,๘๓๓,๙๒๙,๕๐๐

รวมมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (บาท) ๕๗,๙๓๙,๔๘๕,๒๓๒

ตามตารางที่ ๑ มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการให้บริการทางนิวเคลียร์ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) ซึง่แสดงให้เหน็ว่า มลูค่าทางตรงท่ีสามารถวดัได้จากรายได้ของการให้บรกิารเทคโนโลยนีวิเคลยีร์ 
และมูลค่าทางอ้อมโดยเป็นมูลค่าการส่งออกที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการรับรองความปลอดภัย เกิดจากผลกระทบ 
อันเกิดจากการที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งท�าให้เกิด ดังนี้
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 ๑.๔ การนำาเข้า-ส่งออก และครอบครองหรือการใช้วัสดุกัมมันตรังสีในประเทศไทย

ประเทศไทยมีการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในหลายด้าน เช่น ด้านการแพทย์ ด้านอุตสาหกรรม การศึกษาวิจัย  
และอื่นๆ เช่น การรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานท่ีใช้
พลังงานนิวเคลียร์จ�าเป็นที่จะต้องขออนุญาตการครอบครอง หรือใช้ รวมถึงการน�าเข้า - ส่งออกวัสดุนิวเคลียร์ 
และวัสดุพลอยได้จากส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เมื่อเปรียบเทียบการออกใบอนุญาตของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗  
จ�าแนกตามด้านการใช้ประโยชน์ พบว่าแนวโน้มการออกใบอนุญาตมีปริมาณเพิ่มข้ึนทุกด้านของการใช้ประโยชน์ และ
หากจ�าแนกตามการใช้ประโยชน์ พบว่าการออกใบอนุญาตด้านการใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมมีปริมาณมากท่ีสุด  
รองลงมาเป็นด้านการแพทย์ ศึกษาวิจัย และอื่นๆ ตามล�าดับ๒ ดังแสดงตามตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ การเปรียบเทียบการออกใบอนุญาตของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗  
              จ�าแนกตามด้านการใช้ประโยชน์๒

ปี/ด้าน การแพทย์ อุตสาหกรรม ศึกษาวิจัย อื่นๆ

๒๕๕๔ ๔๓๘ ๙๔๑ ๓ ๐

๒๕๕๕ ๓๘๑ ๗๖๘ ๑๒๖ ๓๐

๒๕๕๖ ๒๗๑ ๖๔๖ ๙๘ ๕

๒๕๕๗ ๒๗๖ ๗๖๒ ๑๗๗ ๕๐

๒ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ. (๒๕๕๗). เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗. กรุงเทพฯ : ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ.

ผลกระทบจากศูนย์ไอโซโทปรังสี คือ ผู้ป่วยที่ใช้ยารังสีของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  
(องค์การมหาชน) แล้วสามารถหายป่วยกลับมาท�างานสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ให้แก่
ประเทศได้ และลดการน�าเข้าไอโซโทปและยารังสีจากต่างประเทศ
ผลกระทบจากศนูย์ฉายรงัส ีคือ เกดิมลูค่าเพิม่จากการส่งออกผลไม้ ๖ ชนดิ ไปสหรฐัอเมรกิา และการส่งออก 
เครื่องเทศ สมุนไพรไปยังยุโรป
ผลกระทบจากศูนย์ฉายรังสีอัญมณี คือ เกิดมูลค่าเพิ่มจากการส่งออกอัญมณีฉายรังสี
ผลกระทบจากศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ คือ งานบริการเชิงเทคนิคซ่ึงลดการจ้างผู้เช่ียวชาญ 
และแรงงานจากต่างประเทศ
ผลกระทบจากศนูย์จดัการกากกมัมนัตรงัส ีคอื ลดการเกิดอบัุตเิหตทีุม่คีวามเสยีหายมลูค่ามากในแต่ละครัง้
ผลกระทบจากหน่วยถ่ายทอดเทคโนโลย ีคอื ลดมลูค่าการอบรมในต่างประเทศ และเป็นการประชาสมัพนัธ์ 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

๑.

๒.

๓.
๔.

๕.
๖.
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ค่าเฉลีย่การออกใบอนุญาตด้านนิวเคลยีร์และรงัสขีองส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัติ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗  
แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมกีารใช้พลงังานนิวเคลยีร์มากท่ีสดุในด้านอตุสาหกรรม ร้อยละ ๖๓  ด้านการแพทย์ ร้อยละ ๒๗   
ด้านการศึกษาวิจัย ร้อยละ ๘ และด้านอื่นๆ ร้อยละ ๒๒ ดังรูปที่ ๒

ตารางที่ ๓ การเปรียบเทียบการออกใบอนุญาตของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ 
              จ�าแนกตามประเภทการครอบครอง การน�าเข้า และการส่งออก๒

การเปรียบเทยีบการออกใบอนญุาตของส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัต ิพ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ จ�าแนกตามประเภท 
การครอบครอง การน�าเข้า และการส่งออก แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีการน�าเข้าวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได ้
ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับการครอบครอง และมากกว่าการส่งออกถึงร้อยละ ๕๐๒ ดังตารางที่ ๓

๒ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ. (๒๕๕๗). เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗. กรุงเทพฯ : ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ.

ปี/ด้าน การครอบครอง การนำาเข้า การส่งออก

 ๒๕๕๔ ๖๘๖ ๖๐๓ ๓๑๓

 ๒๕๕๕ ๕๖๙ ๔๗๘ ๒๕๘

๒๕๕๖ ๕๐๐ ๓๕๙ ๑๖๑

 ๒๕๕๗ ๕๔๔ ๔๖๔ ๒๕๗

รูปที่ ๒  ค่าเฉลี่ยการออกใบอนุญาตด้านนิวเคลียร์และรังสีของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

 ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗๒

ศึกษาวิจัย 

๑๐๑ 

๘%

อุตสาหกรรม 

๗๗๙.๒๕ 

๖๓%

การแพทย ์

๓๔๑.๕ 

๒๗%

อื่นๆ 

๒๑.๒๕ 

๒%

การแพทย์

อุตสาหกรรม

ศึกษาวิจัย

อื่นๆ
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 ๑.๕ สถานภาพด้านการกำากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทย

  ๑.๕.๑ สถานภาพปัจจุบัน

ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๐๘ 
ได้ให้อ�านาจคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติในการออกใบอนุญาตผู ้ประกอบการการผลิต ครอบครอง
หรือใช้วัสดุกัมมันตภาพรังสี เป็นหน่วยงานที่ท�าหน้าที่กลั่นกรองสาระการก�ากับดูแลความปลอดภัย เพื่อน�าเสนอ 
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติอนุญาต เนื่องจากกฎหมายท่ีมีอยู ่เดิมนั้นไม่ทันสมัยครอบคลุมบริบท 
การใช้พลังงานนิวเคลียร์ในปัจจุบันอย่างเพียงพอ นอกจากนั้นยังไม่สามารถรองรับกิจกรรมการใช้พลังงานนิวเคลียร์ 
เพื่อการผลิตไฟฟ้าในอนาคต จึงจ�าเป็นจะต้องมีการใช้กฎหมายหลักนิวเคลียร์ฉบับใหม่ ที่มีเนื้อหาสาระท่ีครอบคลุม  
ทันสมัย สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติสากลในด้านของการก�ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของทบวงการ 
พลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ในส่วนขององค์กรก�ากับความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ของประเทศนั้น ปัจจุบัน 
เป็นหน้าที่ของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งขัดแย้งกับกฎบัตรสากลในเรื่องของความเป็นอิสระขององค์กร 
ในการด�าเนินการ เช่น หน่วยงานส�านกังานปรมาณูเพือ่สนัติ สงักดัภายใต้กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในขณะที่ 
ผู้ใช้เทคโนโลยีหลกัด้านพลงังานนวิเคลียร์กอ็ยูภ่ายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีช่นเดียวกัน 
อาจก่อให้เกดิผลประโยชน์ทบัซ้อนและความไม่เข้มงวดในการก�ากบัและดแูลด้านความปลอดภยัทางนวิเคลยีร์อย่างเพียงพอ

  ๑.๕.๒ พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพี่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประกาศลงในประกาศราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๖๗ ก ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ซึ่งพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน 
และบทบัญญัติบางมาตราไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน ในการแก้ไขดังกล่าวเป็นการเพิ่มกลไกในการก�ากับดูแล 
หลายประการ รวมถึงเพิ่มหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อความเสียหายสาธารณะที่เกิดขึ้น และก�าหนดความผิด
เพิ่มขึ้นจึงเห็นสมควรปรับปรุงกฎหมาย โดยมีสาระส�าคัญ คือ 

(๑) ก�าหนดให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติพลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘

(๒) ก�าหนดให้พระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้บังคับแก่การด�าเนินการเก่ียวกับพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีในทางสันติ และพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ใช้บังคับแก่ยานพาหนะทางทหารของต่างประเทศ 
ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร

(๓) ก�าหนดให้มีคณะกรรมการพลงังานนวิเคลยีร์เพือ่สนัต ิประกอบด้วย นายกรฐัมนตรเีป็นประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดยต�าแหน่งจ�านวนเก้าคน 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวนไม่เกินหกคน และเลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นกรรมการและเลขานุการ
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(๔) ก�าหนดให้คณะกรรมการฯ มีอ�านาจหน้าท่ีในการก�ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์  
ก�ากับดูแลทางนวิเคลยีร์และรังส ี ให้ค�าแนะน�าแก่รฐัมนตรใีนการออกกฎกระทรวง วางระเบยีบควบคมุและด�าเนนิกจิการ 
ให้เป็นไปตามข้อก�าหนด หรือเงื่อนไขในใบอนุญาต ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับความปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร์ ก�าหนดมาตรฐานต่างๆ อันพึงใช้โดยเฉพาะเก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร์ รวมท้ังก�าหนดแผนเพื่อรับมือกับ 
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

(๕) ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการควบคุมวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก�าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์  
สถานประกอบการนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้แล้ว

(๖) ก�าหนดมาตรการความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
และรังสี

(๗) ก�าหนดให้ผู้ครอบครองวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้แล้ว ซ่ึงประสงค์ท�าการขนส่งวัสดุดังกล่าว มีหน้าที่ต้องแจ้งต่อเลขาธิการส�านักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ และผู้ครอบครองที่ประสงค์จะขนส่งวัสดุดังกล่าว และผู้รับขนส่งวัสดุดังกล่าวนั้น มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับความปลอดภัย และความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

(๘) ก�าหนดมาตรการกรณีมีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี กรณีที่เกิดอันตรายหรือความเสียหาย 
อันเกิดจากการประกอบกิจการตามใบอนุญาต ให้ผู้รับอนุญาตมีหน้าท่ีระงับเหตุในเบ้ืองต้นตามแผนป้องกันอันตราย 
จากรังสี และต้องบอกแจ้งเหตุนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบทันที ส่วนกรณีอันตรายหรือความเสียหายที่มีลักษณะหรือ
ขยายขอบเขตเป็นความเสยีหายสาธารณะ รวมท้ังกรณอีนัตรายหรอืความเสยีหายอนัเกิดจากนวิเคลยีร์หรอืรงัสทีีเ่กดิขึน้
ในต่างประเทศซึง่ผลกระทบต่อประเทศไทย ให้เจ้าหน้าทีม่อี�านาจตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
มีอ�านาจเข้าระงับเหตุแห่งความเสียหายสาธารณะนั้นได้ทันที

(๙) เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติมีอ�านาจสั่งระงับการกระท�าท่ีฝ่าฝืน แก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติ
ให้ถูกต้องเหมาะสมภายในระยะเวลาที่ก�าหนด ในกรณีท่ีผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  
กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีก�าหนดในใบอนุญาต ซ่ึงหากผู้รับใบอนุญาต 
ไม่ปฏิบตัติามค�าสัง่ภายในระยะเวลาทีก่�าหนดดงักล่าว เลขาธิการส�านกังานปรมาณเูพ่ือสนัตมิอี�านาจสัง่พกัใช้ใบอนุญาต
ทั้งหมดหรือบางส่วนได้

(๑๐)  ก�าหนดให้พนกังานเจ้าหน้าทีม่อี�านาจเข้าไปในสถานทีท่ีป่ระกอบกจิการหรอืทีม่ไีว้ หรอืทีม่เีหตอุนัควร 
สงสัยว่าประกอบกิจการหรือที่มีไว้ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก�าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี และเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ใช้แล้ว หรือสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ หรือเข้าไปในยานพาหนะที่บรรทุกหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
บรรทกุวสัดกุมัมนัตรงัส ีเครือ่งก�าเนดิรงัส ีวสัดนุวิเคลยีร์ กากกมัมนัตรงัส ีและเชือ้เพลงินวิเคลยีร์ใช้แล้ว รวมทัง้เจ้าหน้าที ่
มีอ�านาจเข้าไปในสถานที่ก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์หรือสถานที่ประกอบกิจการให้บริการจัดการ 
กากกัมมนัตรังส ีเพ่ือตรวจสอบการก่อสร้างหรอืการทดสอบระบบ อกีทัง้ มอี�านาจ ตรวจค้น กกั ยดึ หรอือายดัวสัดขุ้างต้น 
ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามที่พระราชบัญญัตินี้ก�าหนด

(๑๑) ก�าหนดให้ผู้กระท�าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ต้องรับโทษอาญาซึ่งมีโทษที่หนักขึ้น
กว่าพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔

(๑๒) ก�าหนดให้มีคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติเปรียบเทียบคดี ซ่ึงประกอบด้วย เลขาธิการ 
ส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัติ ผูแ้ทนส�านักงานอยัการสงูสดุ และผูแ้ทนส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิมอี�านาจในการเปรยีบเทียบ 
คดีบรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือที่มีโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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(๑๓) ก�าหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับคณะกรรมการประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ  
และกรรมการโดยต�าแหน่งตามมาตรา ๙ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งต้ังกรรมการผูท้รงคณุวฒิุตามมาตรา ๙ (๔) ซ่ึงต้องไม่เกนิหนึง่ร้อยแปดสบิวนั 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

(๑๔) ก�าหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับบรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ  
พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่มีโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ�าท้ังปรับ หรือความผิดท่ีมีโทษปรับ 
สถานเดียว และยงัอยูใ่นระหว่างการด�าเนนิคด ีสามารถเข้าสูก่ระบวนการเปรยีบเทยีบคดไีด้ตามพระราชบญัญตัพิลงังาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

  ๑.๕.๓ การเตรียมพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินและการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

ประเทศไทยมีแผนการด�าเนินงานรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่บูรณาการ การด�าเนินงานจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งในระดับอาเซียน
ต่อไป โดยมุง่เน้นการเตรียมความพร้อมทัง้ด้านความปลอดภยั (Safety) ความมัน่คงปลอดภัย (Security) และการพทิกัษ์
ความปลอดภัย (Safeguards) ทางนิวเคลียร์และรังสี ดังนี้

 (๑) มีการด�าเนินงานเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี มีอุปกรณ์และเครื่องมือ และเจ้าหน้าท่ี 
ผู้เชีย่วชาญเข้าประเมนิสถานการณ์ ตรวจสอบ และประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ระงบัและป้องกนัอนัตราย 
ในกรณเีกดิเหตสุุดวสัิย หรอือุบตัเิหต ุหรอืเหตฉุกุเฉนิทางรงัส ีซึง่อาจมคีวามร้ายแรงและมผีลกระทบต่อผูป้ฏบิตังิานและ
ประชาชนทั่วไปได้ รวมทั้งได้มีการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมในการรองรับเหตุฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง

 (๒) มีการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการด้านการเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร ์และรังสี  
(Emergency Preparedness and Response) ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
อย่างสม�่าเสมอ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์เหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การฝึกซ้อม 
แผนเผชิญเหตุของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติร่วมกับกระทรวงกลาโหม และ Regional Cooperation on  
Emergency Preparednessand Response in Southeast Asia – Feasibility Study ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมร่วมกับ
กลุ่มประเทศอาเซียน เป็นต้น

 (๓) มีการเข้าร่วมกับ European Commission (EU) เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพ
ของการก�ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ โดยเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการก�ากับดูแลฯ  
โดยความร่วมมือดังกล่าว จะท�าให้ระบบการก�ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร ์และรังสีของประเทศ 
มีความเข้มแข็งและพัฒนาไปอย่างมีทิศทางตามมาตรฐานสากล เสริมสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะและศักยภาพ  
เพื่อให้สามารถประมวลข้อมูลทั้งในเชิงเทคนิคนิวเคลียร์และเชิงกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และทันสมัย 
ตามสถานการณ์

 (๔) มีสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีทั้งทางอากาศและใต้น�้า รวมจ�านวน ๒๐ สถานีทุกภูมิภาคของประเทศ๓ 

ดังแสดงในรูปท่ี ๓ ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังภัยทางรังสีในพ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยงหากมีการร่ัวไหลและเกิดการแพร่กระจาย 
ของสารรงัสีอนัเกดิจากการด�าเนนิกจิกรรมของสถานประกอบการทางนวิเคลยีร์และรงัส ีหรอืการทดลองอาวธุนวิเคลยีร์ 
ที่มีข่าวว่าลักลอบกระท�าอยู ่ ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติจึงต้องด�าเนินการตรวจสอบระบบเฝ้าระวังภัยทางรังส ี
ให้มีประสิทธิภาพอย่างสม�่าเสมอ เพื่อรองรับสถานการณ์เหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึนได้ และเป็นการเตรียมพร้อมในด้าน
ความปลอดภัยให้กับประชาชน

๓ ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ. (๒๕๕๙). เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙. กรุงเทพฯ : ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ.
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รูปที่ ๓ สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีทางอากาศและใต้น�้า 
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  ๑.๕.๔ พันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศในปัจจุบัน

ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคแีละเป็นสมาชกิองค์การระหว่างประเทศด�าเนนิความร่วมมอืระหว่างประเทศทาง
ด้านนิวเคลียร์และรังสี โดยสามารถจ�าแนกพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศไทย ดังนี้

  ๑) การเข้าร่วมเป็นสมาชิก

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) ประเทศไทย
ลงนามเป็นสมาชิกก่อตั้ง เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เพื่อสร้างความร่วมมือในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ในทางสันติ รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประเทศสมาชิก

  ๒) สนธิสัญญาและอนุสัญญา

(๑)  สนธิสัญญาการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (Nuclear Non-Proliferation Treaty : NPT)  ลงนามเป็น
ภาคีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยมีเนื้อหาสาระส�าคัญ ดังนี้ 

- ห้ามรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ (สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธรัฐ
รัสเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน) ส่งหรือช่วยประเทศอื่นๆ ผลิตหรือครอบครองอาวุธนิวเคลียร์

- ห้ามรัฐทีม่ไิด้ครอบครองอาวธุนวิเคลยีร์ รบั แสวงหา หรอืขอความช่วยเหลอืในการผลติอาวธุนวิเคลยีร์
- ให้รัฐที่มิได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ ยอมรับข้อตกลงการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ว่า 

จะไม่น�าพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติไปดัดแปลงใช้ผลิตอาวุธนิวเคลียร์
(๒) ความตกลงพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และพิธีสารเพิ่มเติมแนบท้ายความตกลงพิทักษ์ 

ความปลอดภัยทางนิวเคลยีร์ (Comprehensive Safeguards Agreement and Additional Protocol) เพือ่ตรวจสอบ 
พสิจูน์ยนืยนัว่าจะไม่น�าเทคโนโลยนีวิเคลยีร์ในทางสนัตไิปดดัแปลงเป็นอาวธุนวิเคลยีร์ ลงนามและให้สตัยาบนั เมือ่วนัที่  
๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ และลงนามในพิธีสารเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่ยังไม่ให้สัตยาบัน

(๓) อนุสัญญาว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์หรือเหตุฉุกเฉินทางรังสี  
(Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency) ประเทศไทยลงนาม 
และให้สตัยาบนัแล้ว เม่ือวนัที ่๒๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยมเีน้ือหาสาระส�าคญั คอื ก�าหนดให้ทบวงการพลงังานปรมาณู
ระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานกลางให้ความช่วยเหลอืรฐัภาค ีหรอืเป็นจุดประสานงานทีร่ฐัภาคต่ีางๆ สามารถใช้ในการ
ประสานขอความช่วยเหลือจากรัฐภาคีอื่นๆ ได้

(๔)  อนุสัญญาว่าด้วยการแจ้งเหตุทางนวิเคลยีร์โดยเรว็  (Convention on Early Notification of a Nuclear  
Accident) ประเทศไทยลงนามและให้สัตยาบันแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยมีเนื้อหาสาระส�าคัญ คือ  
รัฐภาคีจะแจ้งทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศและรัฐอื่นๆ ท่ีอาจได้รับผลกระทบจากเหตุทางนิวเคลียร์หรือ
รังสีที่เกิดขึ้นในอาณาเขตของรัฐของตน โดยเร็วและทันท่วงที

(๕)  สนธิสญัญาว่าด้วยการห้ามทดลองนวิเคลยีร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty  
: CTBT) ลงนามเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยเป็นประเทศท่ีลงนามเป็นอันดับท่ี ๑๓๓ แต่ยังไม่ได้ให้
สัตยาบัน โดยมีเนื้อหาสาระส�าคัญ ดังนี้

- ห้ามการทดลองระเบิดอาวุธนิวเคลียร์ใดหรือการระเบิดนิวเคลียร์อื่นใด ไม่ว่า ณ ที่ใด โดยครอบคลุม
ทั้งบนดิน ใต้ดิน ใต้น�้า และอวกาศ

- จัดตั้งระบบเฝ้าตรวจทั่วโลกเพื่อบังคับใช้และพิสูจน์ยืนยันการเข้าร่วมเป็นภาคีของสนธิสัญญาและ 
เพื่อตรวจจับการละเมิดสนธิสัญญา
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(๖) อนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ (International Convention for 
the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism : ICSANT) ประเทศไทยลงนามแล้ว เม่ือวันที่ ๑๔ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่ยังไม่ได้ให้สัตยาบัน โดยมีเนื้อหาสาระส�าคัญ คือ รัฐภาคีต้องก�าหนดให้การครอบครอง ใช้ หรือข่มขู่
ว่าจะใช้วัสดุกัมมันตรังสี โดยมีเจตนาให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสต่อร่างกาย หรือก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมอย่างส�าคัญ หรือการโจมตีสถานที่ปฏิบัติการทางนิวเคลียร์เป็นความผิดอาญา  
โดยมีบทลงโทษที่เหมาะสม

  ๓) ความตกลงอื่นๆ (Agreements)

(๑) ความตกลงส่วนภมูภิาคเอเชียและแปซฟิิกว่าด้วยความร่วมมอืเกีย่วกับการวจิยั (Regional Cooperative  
Agreement for Research, Development and Training Related Nuclear Science and Technology : RCA)  
ลงนามเป็นภาคีสมาชิกและมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐ เพื่อความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนาและ
ฝึกอบรมในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

(๒) ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรฐับาลแห่งสาธารณรฐัอาร์เจนตนิา ว่าด้วยความร่วมมอื 
ในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ (Agreement Between the Government of the Kingdom of Thailand 
and the Government of the Argentina Republic for Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy)  
ลงนามเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เพ่ือเป็นความร่วมมือในการพัฒนาการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งสองประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ เมื่อวันท่ี ๑๔ – ๑๕ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันในเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ในด้านสิ่งแวดล้อม และความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น

(๓) ความตกลงระหว่างส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงพลังงานแห่ง
สหรฐัอเมรกิา ว่าด้วยการแลกเปลีย่นสารสนเทศทางเทคนคิและเพือ่ความร่วมมอืในการใช้พลงังานนวิเคลยีร์ในทางสนัติ
ลงนามเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

(๔) ความตกลงเพือ่การน�าเข้าและส่งออกต้นก�าเนดิทางรงัส ี(Administrative Arrangement for the Import  
and Export of Radioactive Sources between Office of Atoms for Peace and the Canadian Nuclear 
Safety Commission : CNSC) ลงนามเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการน�าเข้าและ 
ส่งออกต้นก�าเนิดรังสีระหว่างประเทศไทยและประเทศแคนาดา เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติและหลักเกณฑ์ของ 
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ และตามที่ระบุไว้ในความตกลง และเพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ทางด้านการน�าเข้าและส่งออกต้นก�าเนิดรังสี ท�าให้ง่ายและสะดวกมากยิ่งข้ึน ตลอดจนการก�ากับดูแลการน�าเข้าและ 
ส่งออกต้นก�าเนิดทางรังสีของหน่วยงานก�ากับอยู่ในทิศทางและสอดคล้องถูกต้องตรงกัน

(๕) ความตกลงระหว่างคณะกรรมาธิการก�ากับดูแลนวิเคลยีร์แห่งสหรัฐอเมรกิาและส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัต ิ
แห่งประเทศไทย เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศทางวิชาการและความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์  
(Arrangement between the Nuclear Regulatory Commission of  the United States of America and Office of 
Atoms for Peace of Thailand for the Exchange of Technical Information and Cooperation in Nuclear Safety 
Matters) ลงนามความร่วมมอื เมือ่วนัที ่๑๓ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพือ่การแลกเปลีย่นข้อมลูทางวชิาการ และความร่วมมอื 
ในการวิจัยความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ รวมถึงการฝึกอบรมที่คณะกรรมาธิการก�ากับดูแลนิวเคลียร์จะถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ให้กับบุคลากรด้านความปลอดภัยของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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(๑) Instrument for Nuclear Safety Cooperation ซึง่เป็นองค์กรภายใต้ European Union : EU) ทีจ่ดัขึน้ 
เพ่ือส่งเสรมิความปลอดภยัทางนิวเคลียร์ การป้องกนัอนัตรายจากรังส ีและการพทัิกษ์และใช้งานวสัดนุวิเคลยีร์ในทางสนัต ิ 
โดยให้ความช่วยเหลือประเทศนอกเหนือจากกลุ่มประเทศยุโรปในการสนับสนุนเงินทุนและผู้เชี่ยวชาญ โดยมุ่งเน้นที ่
การฝึกอบรม การให้ค�าปรึกษาและแนะน�า

(๒) ข้อริเร่ิมเพื่อความมั่นคงจากการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง (Proliferation Security 
Initiative : PSI) ข้อริเร่ิมของสหรัฐอเมริกา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เน้นการส่งเสริมมาตรการและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

(๓) ข้อริเร่ิมระดับโลกว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ (Global Iniliative to Combat  
Nuclear Terrorism : GICNT) ข้อริเริ่มของสหรัฐอเมริกาและสหพันธรัฐรัสเซีย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙  
มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ และศักยภาพของรัฐสมาชิกในการต่อต้านการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์

(๔) การประชมุระดับผู้น�าว่าด้วยความมัน่คงทางนิวเคลยีร์ (Nuclear Security Summit) เพือ่แสดงเจตนารมณ์
ร่วมระดับผู้น�าต่อการเสริมสร้างความมั่นคงทางนิวเคลียร์

(๕) เครือข่ายของหน่วยงานก�ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN  
Network of Regulatory Bodies on Atomic Energy : ASEANTOM) จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการก�ากับดูแล 
ความปลอดภัย (Safety) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) และการพิทักษ์ความปลอดภัย (Safeguards) และ 
เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลด้านนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาค รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือในสภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ 
และรังสี โดยมีการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ - ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

  ๔) ความร่วมมือระหว่างประเทศ (International Cooperation)

  ๕) บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of understanding : MOUs)

(๑) บนัทกึความเข้าใจระหว่างส�านักงานปรมาณูเพือ่สนัตแิห่งราชอาณาจกัรไทยกับส�านกังานพลงังานนวิเคลยีร์  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ ลงนามเมื่อวันที่  
๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ซ่ึงส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ พิจารณา 
เห็นว่าความร่วมมือดังกล่าวเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้ง ๒ ฝ่าย ทั้งความร่วมมือดังกล่าวไม่มีข้อผูกพันทางด้านงบประมาณ
แต่อย่างใด จงึได้ประสานไปยงัส�านกังานพลงังานนวิเคลยีร์แห่งสาธารณรฐัเกาหล ีเพือ่ต่ออายคุวามร่วมมอืดงักล่าวออกไป 
อีกวาระหนึ่งแล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของส�านักงานพลังงานนิวเคลียร์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี

(๒) บันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) แห่งราชอาณาจกัรไทย 
กับ State Atomic Energy Corporation of the Russian Federation (ROSATOM) สหพันธรัฐรัสเซีย 
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ เช่น งานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ทางนิวเคลียร ์ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอโซโทปรังสีและการใช้ประโยชน์ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ การป้องกันอันตรายจากรังสี 
และการประเมินผลกระทบทางรังสีของพลังงานนิวเคลียร์ต่อส่ิงแวดล้อม การจัดหาวัสดุทางนิวเคลียร์และการบริการ 
ด้านวงจรเชื้อเพลิงทางนวิเคลยีร์ การจัดการกากกมัมนัตรังส ี การศกึษา การฝึกอบรม และปรับปรุงทักษะของบุคลากร 
ทางด้านการบริหารจดัการด้านวทิยาศาสตร์และด้านเทคนิคให้ทนัสมยัมากขึน้ลงนามเมือ่วนัที ่๒๓ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(๓) บนัทกึความเข้าใจระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรมาเลเซยีในการแลกเปลีย่น 
และร่วมมือทางวิชาการด้านนิวเคลียร์และความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี รวมท้ังการป้องกันทางนิวเคลียร์โดย Atomic 
Energy Licensing Board (AELB) แห่งราชอาณาจักรมาเลเซยี และส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัตขิองไทยเป็นตัวแทนรฐับาล
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  ๑.๕.๕ หลักความปลอดภัย ความมัน่คงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
   (Nuclear Safety, Nuclear Security, Nuclear Safeguards, 3S)

ตามการให้ค�านิยามของ 3S (Nuclear Safety, Nuclear Security, Nuclear Safeguards) ของทบวงการ 
พลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA) จากเอกสาร Handbook on 
Nuclear Law : Implementing Legislation เกี่ยวพันเรื่องความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ซึ่งจ�าเป็นจะต้องมีระบบการจัดการท่ีเหมาะสมด้วยกฎหมายโดยมีองค์กรควบคุม 
ท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์เป็นไปอย่างปลอดภัยในทางสันติ 
และป้องกันการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในทางไม่สันติ ซึ่งโครงสร้างที่ดีในการก�ากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์ของประเทศจะช่วยให้เกิดความมั่นคงในการเก็บรักษาวัสดุนิวเคลียร์ สารกัมมันตภาพรังสี นอกจากนั้น 
ระบบการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ท่ีมีประสิทธิภาพจะสามารถป้องกันการใช้งานวัสดุนิวเคลียร ์ 
สารกัมมันตภาพรังสี ในทางที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนจากผู้ประสงค์ร้ายได้

  ๑.๕.๖ ความเป็นอิสระขององค์กรกำากบัความปลอดภยัทางนวิเคลียร ์(Nuclear Regulatory Body  
   Independence)

ตามเอกสารรายงาน IAEA-TECDOC-1513 Basic Infrastructure for a Nuclear Project ซ่ึงออกโดย 
ทบวงการพลังงานปรมาณรูะหว่างประเทศ  ได้ก�าหนดว่าองค์กรทีม่หีน้าท่ีในการก�ากบัดแูลความปลอดภยัด้านนวิเคลยีร์ 
จะต้องมอี�านาจหน้าทีใ่นการบังคบั ก�ากบัดูแลความปลอดภยั ออกกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้อง ตรวจสอบและประเมนิรายงาน
ความปลอดภัยของโครงการต่างๆ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ และร่วมมือกับองค์กรระดับชาต ิ
และนานาชาติในกิจกรรมที่เก่ียวข้อง โดยมีความเป็นอิสระในการด�าเนินการไม่ข้ึนอยู่กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอื่นๆ  
ที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์อื่นๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุม ดูแล และก่อให้เกิดความมั่นใจ 
ต่อประชาชนอย่างสูงสุดในเรื่องความปลอดภัยในการใช้พลังงานนิวเคลียร์

ทั้งสองฝ่าย (MOU on the Exchange of Technical Information and Cooperation in Nuclear and Radiation 
Safety and Security including Nuclear Safeguards) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�าเนินงาน ยังไม่ได้ร่วมลงนาม

(๔) บันทึกความเข้าใจระหว่างส�านักงานปรมาณูเพือ่สนัตแิห่งราชอาณาจกัรไทยกบัทบวงการพลงังานปรมาณู
แห่งประเทศญี่ปุ่น ในความร่วมมือทางด้านการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (MOU between the Japan Atomic 
Energy Agency and Office of Atoms for Peace on Cooperation in the Field of Nuclear Nonproliferation) 
ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�าเนินงาน ยังไม่ได้ร่วมลงนาม

  ๖) สนธิสัญญา อนุสัญญา และความตกลงระหว่างประเทศอื่นๆ ที่ไทยควรพิจารณาเข้าเป็นภาคี 

อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทางกายภาพต่อวัสดุนิวเคลียร์ (Convention on the Physical Protection 
of Nuclear Material : CPPNM) และข้อแก้ไข ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีสาระส�าคัญเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
วสัดนุวิเคลยีร์ในระหว่างการใช้เกบ็รกัษาและการขนส่งภายในประเทศ ตลอดจนการขนส่งวสัดนุวิเคลยีร์ระหว่างประเทศ 
เพ่ือให้มีการติดตามวัสดุนิวเคลียร์ที่ถูกโจรกรรมหรือสูญหายกลับคืนมา ตลอดจนมีระบบป้องกันการก่อวินาศกรรม 
วัสดุนิวเคลียร์และสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์ที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท�ากฎหมาย เพื่อให้สามารถ
ลงนามในอนุสัญญาฯ
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 ๑.๖ องค์กรกำากับดูแลความปลอดภัยและองค์กรด้านการใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร ์
        ของไทยในปัจจุบัน

ประเทศไทยมพีระราชบญัญตัพิลงังานปรมาณเูพือ่สนัต ิพ.ศ. ๒๕๐๔ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๘  
โดยก�าหนดให้มคีณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพือ่สนัติ ท�าหน้าทีว่างนโยบาย ก่อให้เกดิการส่งเสรมิ และควบคมุการวจัิย  
ทดลอง ส�ารวจ จดัหาเกีย่วกบัพลงังานนวิเคลียร์  วางระเบยีบและก�าหนดมาตรฐานต่างๆ ในการก�ากบัดแูลความปลอดภยั
จากพลังงานนิวเคลยีร์ในประเทศไทย เสนอความเหน็ต่อคณะรฐัมนตร ีตลอดจนการส่งเสรมิและเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบั 
พลงังานนิวเคลียร์ และมสี�านกังานพลงังานปรมาณูเพือ่สนัติ (พปส.) เป็นหน่วยงานเลขานกุารของคณะกรรมการพลงังาน
ปรมาณูเพื่อสันติ

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ รับผิดชอบการวางนโยบาย ทั้งงานก�ากับดูแลความปลอดภัย 
และการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ จึงเป็นภารกิจที่ทับซ้อนกันระหว่างบทบาทผู้ก�ากับดูแลความปลอดภัย 
กับบทบาทผู้ใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์

วนัท่ี ๓ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบญัญตัปิรบัปรงุ กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ก�าหนดให้ส�านกังาน
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (พปส.) เปลี่ยนชื่อเป็น “ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)” สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) เม่ือวันที ่ 
๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงท�าให้มีการปรับโครงสร้างและบทบาทของส่วนราชการภายในส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ  
ให้มีความเหมาะสมแก่ภารกิจมากยิ่งขึ้น โดยมีการแยกภารกิจออกเป็น ๒ หน่วยงาน ที่มีระบบบริหารที่แยกจากกัน  
โดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีวิจัย พัฒนาด้านเทคโนโลยีและ 
การใช้ประโยชน์และบริการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เสนอแนะ 
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ และการก�ากับดูแลความปลอดภัย ท�าให้ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นหน่วยงาน 
ประสานงานการก�ากับดูแลความปลอดภัยที่เป็นสากลมากขึ้น

ปัจจุบันองค์กรด้านก�ากับดูแลความปลอดภัยและองค์กรด้านการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีนิวเคลียร์  
มี ๒ หน่วยงาน ดังนี้

  ๑) สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
พ.ศ. ๒๕๔๕ ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ มีภารกิจเกี่ยวกับการเป็นหน่วยงานกลางในการเสนอแนะนโยบาย 
แนวทางและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ ก�ากับให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้และประชาชน  
โดยการบริหารจัดการด้านพลังงานนิวเคลียร์ ก�ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และสนับสนุน 
การก�ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อให้มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร ์
ในทางสันติเป็นไปตามพันธกรณีและมาตรฐานสากล สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน โดยมีโครงสร้าง
ดังรูปที่ ๔
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รูปที่ ๔ โครงสร้างการบริหารงานของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ๖

๖กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๕. (๒๕๔๕, ๙ ตุลาคม).  
ราชกิจจานุเบกษา.เล่ม ๑๑๙. ตอนที่ ๑๐๓ ก. หน้า ๑๔-๑๙.
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เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สำนักกำกับดูแล
ความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์

สำนักกำกับดูแล
ความปลอดภัย

ทางรังสี

สำนักสนับสนุน
การกำกับดูแล
ความปลอดภัย

จากพลังงานปรมาณู

สำนักบริหาร
จัดการด้าน

พลังงานปรมาณู

สำนักงาน
เลขานุการกรม

รองเลขาธิการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน
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รูปที่ ๕ โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)๗

๗พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙. (๒๕๔๙, ๒๐ เมษายน). ราชกิจจาบุเบกษา.  
เล่ม ๑๒๓. ตอนที่ ๓๙ ก. หน้า ๑-๑๕.

  ๒) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จดัตัง้ข้ึนตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีภารกิจในการวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์
และการประยกุต์ใช้ การให้บรกิารเทคโนโลยนิีวเคลียร์และผลติผลติภณัฑ์ไอโซโทปรงัส ีและให้บรกิารทางวชิาการ ส่งเสรมิ  
สนบัสนนุ และถ่ายทอดเทคโนโลยทีางด้านวทิยาศาสตร์นวิเคลยีร์ การฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรด้านการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ รวมทั้งวิจัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ และสาขาอื่นท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนด้าน 
ความปลอดภัยนิวเคลียร์ การตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม และการป้องกันอันตรายจากรังสีโดยมีโครงสร้าง 
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)๗ เมื่อวันท่ี ๓๐ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังรูปที่ ๕

หน่วยตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการความปลอดภัย

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

คณะอนุกรรมการทบทวนข้อบังคับและระเบียบ

คณะกรรมการบริหาร

ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

กลุ่มวิจัยและพัฒนา
นิวเคลียร์

ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

ศูนย์ไอโซโทปรังสี

ศูนย์ฉายรังสี

ศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี

ศูนย์เครื่องปฏิกรณ์

กลุ่มพัฒนาธุรกิจ

กลุ่มบริหารจัดการ

รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) รองผู้อำนวยการ (บริการ) รองผู้อำนวยการ (บริหาร)

หน่วยความปลอดภัย หน่วยประกันคุณภาพ
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 ๑.๗ ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
         และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และได้มีการจัดท�าร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี โดยได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ส่วนราชการ 
ทุกส่วน ด�าเนินการจัดท�าแผนการด�าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้มีการระบุไว้ชัดเจนว่า จะน�า
ทั้ง “ยุทธศาสตร์” ที่ก�าหนดไว้ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ที่จัดท�าขึ้นมาเป็นกรอบในการก�าหนดยุทธศาสตร ์
และเป้าหมายใน ๕ ปีข้างหน้า

ดังน้ัน ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท�าให้ประเทศไทยไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์ได้นั้น จ�าเป็นจะต้อง
วางแผนและก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก�าหนดแนวทางในการพัฒนาทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไป
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในภาคส่วนของการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีนั้น ก็มีส่วนส�าคัญและช่วยในการพัฒนาประเทศ 
ตลอดระยะเวลา ๒๐ ปี ข้างหน้าเช่นกัน โดยมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
มากยิง่ขึน้ ช่วยในการพฒันาศักยภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคเกษตรกรรม อตุสาหกรรม และสาธารณสขุของประเทศ  
เพ่ิมรายได้ประชาชาติให้สงูทดัเทยีมกลุม่ประเทศพฒันาแล้ว รวมท้ังช่วยให้ประชาชนไทยมคีวามสขุ อยูด่กีนิด ีสงัคมมัน่คง 
เสมอภาคและเป็นธรรม ทัง้น้ี ได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานของเทคโนโลยนีวิเคลยีร์ให้สอดรบักบัแผนยทุธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี ตามกรอบแนวทางการพฒันาโดยมกีารด�าเนนิงานท่ีสอดคล้องและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาตริะยะ ๒๐ ปี 
และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยมคีวามสอดคล้องตามยทุธศาสตร์ ดงันี้

 
ตารางที่ ๔ ความสอดคล้องของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ 
และการด�าเนินงานด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒

แผนการดำาเนินงานด้านนิวเคลียร์และรังสี
ที่สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐  
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เพ่ือการพัฒนา

• การเสริมสร ้างเครือข ่ายความร่วมมือ 
ทางนวิเคลยีร์และรงัส ีทัง้ในและต่างประเทศ 
เพื่อพัฒนาประเทศไทย ให้มีเครือข่าย 
ในการก�ากบัดแูลการใช้ประโยชน์จากพลงังาน 
นิวเคลียร์และรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มั่นคง และปลอดภัย

• การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
และบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีกับ
ต่างประเทศ
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กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒

แผนการดำาเนินงานด้านนิวเคลียร์และรังสี
ที่สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การเสริมสร้างความมั่นคง 
แห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งคั่ง 
และยั่งยืน

• การพัฒนาศักยภาพด้านการก�ากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร ์และรังสี 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทัดเทียมกับ
นานาประเทศ เป็นการเสรมิสร้างความเชือ่มัน่ 
ให้กับประเทศ

• การพัฒนางานวิ จั ยและ เทคโน โลยี 
เพือ่สนบัสนนุการก�ากบัดแูลและการเฝ้าระวัง 
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

• ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ก ฎ ห ม า ย  
ท่ี เ ก่ียวข ้องกับพลังงานนิวเคลียร ์และ
รังสีให้เข้มแข็ง สามารถบังคับใช้ได้อย่าง 
เสมอภาคและทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

• การพัฒนาน�าเอาเทคโนโลยีนิวเคลียร ์
และรั งสี มา ใช ้ ให ้ เ กิ ดประโยชน ์ต ่ อ 
ภาคเศรษฐกิจของประเทศ สร้างความ
เข ้มแ ข็งและสร ้ า งมู ลค ่ า เพิ่ ม ให ้ กับ 
ภาคเกษตรกรรม อตุสาหกรรม ภาคบรกิาร 
สาธารณสุข พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
นิวเคลียร์และรังสี ทั้งการพัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรม การพัฒนามาตรฐานทาง
นิวเคลียร์และรังสี การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางด ้านนิวเคลียร ์และรั งสี 
เพื่อเป ็นการเตรียมความพร้อมให้กับ
ประเทศไทย ในการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์และรังสีและก่อให้เกิด
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

• การถ่ายทอดและสร้างความตระหนักแก ่
ประชาชนทุกช่วงวัย ให้มคีวามรู ้ความเข้าใจ 
ในการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร ์
และรังสีอย่างปลอดภัย

• การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางนิวเคลียร ์
และรังสีร ่วมกับสถาบันการศึกษาและ
หน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้องทั้ งภายในและ 
ต่างประเทศ
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 ๑.๘ ความสอดคล้องระหว่างประเทศไทย ๔.๐ กับการใช้ประโยชน์ด้านนิวเคลียร์และรังสี
        ของประเทศ

๑. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยชีวีภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาท ิเทคโนโลยกีารเกษตร 
(Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เช่น 

- การฉายรังสีเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร และสินค้าบริโภคประเภทอื่นๆ ท่ีส่งออกต่างประเทศ เช่น  
เครื่องเทศ ผลไม้ กุ้งแช่แข็ง เป็นต้น

- การฉายรังสีเพื่อพัฒนาพันธุ์พืช เช่น ข้าว
- การฉายรังสีเพื่อควบคุมศัตรูพืช
- การใช้รังสีเพื่อตรวจสอบอายุของวัตถุโบราณ

๒. กลุม่สาธารณสขุ สขุภาพ และเทคโนโลยทีางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาท ิเทคโนโลยี
สุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เช่น 

- การใช้รังสีรักษาทางการแพทย์
- การใช้รงัสใีนอตุสาหกรรมปลอดเชือ้จลุนิทรย์ีและเชื้อโรคในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

ปัจจุบันประเทศไทยก�าลังมีการพัฒนาก้าวสู่การพัฒนาเป็นประเทศไทย ๔.๐ เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย 
การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกจิของรฐับาล ภายใต้การน�าของพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส�าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อปรับแก้จัดระบบ ปรับทิศทาง และ
สร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วรุนแรง 
ในศตวรรษที่ ๒๑ ได้

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนาประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New Engines 
of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่มีอยู่ ๒ ด้าน คือ ความหลากหลาย 
เชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ  
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 

ส�าหรับการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีนั้น ก็เป็นภาคส่วนที่ส�าคัญที่ช่วยในการพัฒนา
ประเทศไทยตามหลักนโยบายประเทศไทย ๔.๐ เช่นกัน โดยการน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาเป็น 
ส่วนหน่ึงของการพัฒนา ช่วยสนับสนุนกระบวนการผลิต หรือสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กลุ่มอุตสาหกรรม 
ทั้ง ๕ กลุ่มอุตสาหกรรม โดยขับเคลื่อนผ่านกระบวนการพัฒนาท้ัง ๔ ด้าน ได้แก่ การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่  
การส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่และรายย่อย การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรมบริการ และการพัฒนา
ทักษะแรงงาน ซึ่งจะท�าให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยแรงงานเป็นหลัก  
มาเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยฐานนวัตกรรมหรือ Value–Based Economy ทั้งนี้ ประเทศไทยมีการน�าวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้
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๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart 
Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เช่น 

- ระบบเตาปฏิกรณ์พลังงานนิวเคลียร์และโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
- ระบบเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
- การตรวจวดัและควบคมุโดยเทคนคินวิเคลยีร์ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การผลิตใยสังเคราะห์ กระดาษ 

กระเบื้อง แผ่นเหล็ก เป็นต้น
๔. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value 

Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว 
(Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เช่น  

- การใช้รังสีในกระบวนการผลิตอตุสาหกรรมพอลเิมอร์ เช่น ไม้ ยาง เป็นต้น
- อุตสาหกรรมการเดินเรือสมุทร



ส่วนที่ ๑ 
สถานการณ์ของประเทศไทย

บทที่ ๒
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
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 ๒.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์

การก�าหนดนโยบายและการจัดท�ายุทธศาสตร์นี้ได้มีการระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ 
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี คณะกรรมการพลงังานปรมาณเูพือ่สนัต ิ และคณะอนกุรรมการต่างๆ ซ่ึงมกีารปรบัปรงุแก้ไขให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจุบันตามข้อเสนอแนะของคณะท�างานพัฒนาและทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพลังงานปรมาณูของประเทศ โดยอาศัยการวิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคต (Scenario Analysis) ที่เป็นบริบทของ
สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้อง โดยแบ่งเป็นสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ส�าหรับปัจจัยภายในเป็นปัจจัยที่รัฐบาล 
หรือองค์กรที่รับผิดชอบสามารถควบคุมหรือจัดการได้ ซึ่งมักเป็นปัจจัยทางการบริหารต่างๆ เช่น บุคลากร (Staff) 
ลักษณะการบริหาร (Style) โครงสร้างองค์กรต่างๆ ของประเทศ (Structure) เป็นต้น จากนั้นก�าหนดประเด็นส�าคัญ 
เชงิยุทธศาสตร์เป็นจดุแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) เพ่ือน�าไปวเิคราะห์จดัท�ายทุธศาสตร์ต่อไป ในขณะเดยีวกัน 
การวเิคราะห์ปัจจยัภายนอกเป็นการพิจารณาปัจจัยทีรั่ฐบาลหรอืองค์กรทีร่บัผดิชอบควบคมุไม่ได้ ได้แก่ ปัจจยัทางการเมอืง  
สงัคม เทคโนโลยขีองโลก เศรษฐกจิในภาพกว้าง และการเมอืงระหว่างประเทศเพือ่น�ามาใช้จดัท�าโอกาส (Opportunities)  
และภยัคกุคาม (Threats) ซึง่เมือ่ประกอบการวเิคราะห์ทัง้ภายในและภายนอก จะเป็นการวเิคราะห์จดุแขง็ – จดุอ่อน – โอกาส 
– ภัยคุกคาม (Strengths–Weakness–Opportunities-Threats) หรือ SWOT

 ๒.๒ ประเดน็ปัจจยัสำาคญัทีม่ผีลกระทบต่อนโยบายดา้นพลังงานนวิเคลยีรจ์ากสภาพแวดล้อมภายใน

จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) สามารถก�าหนดประเด็น
ปัจจัยส�าคัญที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weakness) ดังนี้

จุดแข็ง (Strengths)
มีหน่วยงานในการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่มีประสิทธิภาพใน 
ด้านเกษตร แพทย์ อุตสาหกรรมศึกษาวิจัย วัสดุศาสตร์ และอื่นๆ 
เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรม/การประชุม/สัมมนา ในระดับชาติด้านพลังงานนิวเคลียร์จากทบวงการ
พลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศอื่นๆ และมิตรประเทศ
มีเครือข่ายการด�าเนินงานทางวิชาการด้านพลังงานนิวเคลียร์ในแต่ละสาขา เช่น สมาคมนิวเคลียร์
แห่งประเทศไทย สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

ส่วนที่ ๑ สถานการณ์ของประเทศไทย

บทที่ ๒
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ

๑.

๒.

๓.
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มีบุคลากรที่มีความรู้ความความสามารถและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์
มีการเตรียมการรองรับเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยาทางรังสีในภูมิภาคอาเซียน
มีพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีความทันสมัยรองรับต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน
น�าเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
เช่น การฉายรังสีผลไม้ของประเทศไทยเพื่อส่งออกไปจ�าหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา การก�าจัด
แมลงศัตรูพืชโดยเทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมัน การปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยรังสี เป็นต้น
หน่วยงานด้านนิวเคลียร์และรังสีได้มีความร่วมมือระหว่างกันเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวหน้า 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของนานาประเทศ

จุดอ่อน (Weaknesses)
ประชาชนในประเทศขาดความรูค้วามเข้าใจด้านพลงังานนวิเคลยีร์ และเกดิความหวาดกลวัอย่างมาก  
เมื่อพูดถึงพลังงานนิวเคลียร์ และไม่ยอมรับในการใช้พลังงานนิวเคลียร์
ประเทศไทยมีเครื่องปฏิกรณ์จ�านวน ๑ เครื่อง ที่มีก�าลังน้อยและมีอายุนานมากกว่า ๕๐ ปี ท�าให้
ไม่ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์กับนานาประเทศ
ไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง ต้องน�าเข้าเครื่องมือ อุปกรณ์มาจากต่างประเทศ และต้องได้รับ 
การซ่อมบ�ารุงจากผู้ผลิตเท่านั้น
ขาดแผนการรองรบัเหตฉุกุเฉนิทางด้านนวิเคลยีร์และรงัสทีีช่ดัเจน โดยมกีารสร้างความรูค้วามเข้าใจ
เฉพาะกลุ่ม ซึ่งการเผยแพร่ยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและไม่ลงถึงประชาชน
ขาดการจัดท�าการจัดการองค์ความรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางด้าน
พลังงานนิวเคลียร์
รัฐบาลไม่ให้ความส�าคัญต่อนโยบายด้านพลังงานนิวเคลียร์ และไม่สนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ
ความไม่โปร่งใส การทจุรติ คอร์รัปชัน่ ในสงัคมไทย เป็นอปุสรรคต่อการพฒันาโครงการด้านเทคโนโลยี
นิวเคลียร์
ขาดการบรูณาการด้านการวจัิย และพฒันาของแต่ละสาขาวจิยั ท�าให้ผลงานการวจิยัและพฒันาด้าน
พลงังานนิวเคลยีร์ขาดประสทิธภิาพ ส่งผลท�าให้ดชันคีวามสามารถในการแข่งขนัทางด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศลดลง

๔.
๕.
๖. 

๗.

๘.
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๔.

๕.
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 ๒.๓ ประเดน็ปัจจยัสำาคญัที่มผีลกระทบต่อนโยบายพลงันวิเคลยีรจ์ากสภาพแวดลอ้มภายนอก

จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) สามารถแยกประเด็น
ปัจจัยที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ได้ดังนี้

โอกาส (Opportunities)
ความต้องการในการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในโลกมีมากขึ้นทั้งทางด้านเกษตร แพทย์ 
ศึกษาวิจัย อุตสาหกรรม วัสดุศาสตร์ และอื่นๆ
ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม ที่จะเป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีนิวเคลียร์
สถานการณ์ด้านการเมืองของไทยมีความมั่นคงมากกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ซ่ึงไทยสามารถเป็น
ศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้
ได้รบัการสนบัสนนุในการพฒันาเทคโนโลยนีวิเคลยีร์จากทบวงการพลงังานปรมาณรูะหว่างประเทศ 
และองค์การระหว่างประเทศ เช่น ทางวชิาการ เครือ่งมอืและอปุกรณ์ผูเ้ชีย่วชาญ การพฒันาบคุลากร 
เป็นต้น
มกีารจัดตัง้เครอืข่ายของหน่วยงานก�ากบัดแูลการใช้พลงังานนวิเคลยีร์ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้  
(ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic Energy : ASEANTOM) เพือ่เป็นการแลกเปลีย่น 
ข้อมูลด้านการก�ากับดูแลในประเทศภูมิภาคอาเซียน
มีความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับนานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศในการพัฒนา
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ เช่น EU เวียดนาม เกาหลี เป็นต้น
ประเทศเพื่อนบ้านมีความต้องการทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพิ่มข้ึนท�าให้ประเทศไทยมีโอกาส
ขยายการพัฒนาและสร้างรายได้จากการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์
รฐับาลให้ความส�าคัญเร่ืองการวิจัยเพ่ือเพ่ิมสดัส่วนมลูค่าเงินลงทุนการวจิยัของประเทศให้ได้ร้อยละ ๑ 
ของ GDP 
รัฐบาลมีนโยบายให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยตัวใหม่

๑.

๒.
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ภัยคุกคาม (Threats)
เทคโนโลยีนิวเคลียร์มีราคาสูง เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ทั้งต่างประเทศและในประเทศ ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการด�าเนินการ
วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์
เทคโนโลยีนิวเคลียร์มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วท�าให้ไม่สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงได้ทัน
จากลักษณะภมูศิาสตร์ของประเทศไทยมีโอกาสได้รบัการแพร่กระจายของกมัมนัตภาพรังสอีบุตัเิหตุ
ทางนิวเคลียร์และรังสีข้ามพรมแดนมาจากประเทศเพื่อนบ้าน (เฉพาะกรณีอุบัติเหตุรุนแรง)
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนเริ่มมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท�าให้ประชาชนเกิดความกลัว 
เกี่ยวกับการแพร่กระจายของสารกัมมันตภาพรังสี
เหตุการณ์แผ่นดินไหวและเกิดคลื่นสึนามิทางชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น ท�าให้เกิด
ปัญหาอย่างรุนแรงต่อเครื่องปฏิกรณ์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะไดอิจิ (Fukushima Daiichi) 
และเกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีจากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและ 
การยอมรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย
การก่อการร้ายจากประเทศเพื่อนบ้านท�าให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์
ระบบการบรหิารจัดการทกุภาคส่วนมีลกัษณะไม่ชัดเจนขาดเสถียรภาพ มกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 
ท�าให้เรื่องเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไม่ได้รับความสนใจ

๑.
๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.
๘.

 ๒.๔ บทสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกข้างต้น พบว่า ประเทศไทยมีจุดแข็งและโอกาส 
ที่ดีที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนการก�ากับดูแลและการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ให้เป็นไปอย่างปลอดภัย 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศให้ทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง เนื่องจากปัจจุบันมีการน�าเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์
ในหลายสาขา ท้ังการพัฒนาด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการแพทย์ รวมถึงการใช้พลังงานนิวเคลียร์เป็น
พลังงานทางเลือก ซึ่งประเทศไทยมีหน่วยงานในการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์  
(Operators) และมีหน่วยงานระดับชาติที่มีสมรรถนะสูงในการก�ากับดูแล (Regulator) การใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้เกิดความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล โดยมีค่านิยมร่วมกันในการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์
เป็นไปในทางสร้างสรรค์ ปลอดภัย ไม่เกิดอันตรายและหลีกหนีการท�าลายล้างโดยใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ นอกจากนี ้
ประเทศไทยในฐานะสมาชิกทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น ทางวิชาการ  
เครื่องมือและอุปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ และมีการฝึกอบรม การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ทั้งในภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาคอ่ืนๆ ท�าให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู ้การเผยแพร่ความรู ้และข้อมูลท่ีม ี
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การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาประเทศจากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์มีประสิทธิภาพ 
เกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น รัฐบาลควรให้ความส�าคัญต่อนโยบายด้านพลังงานนิวเคลียร์สนับสนุนด้านงบประมาณ  
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกหน่วยงาน จึงควร
ร่วมมือกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศและบูรณาการงานวิจัยและพัฒนา  
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายของหน่วยงานที่พัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันกับนานาประเทศ สิ่งส�าคัญอีกประการ คือ ควรมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม 
ในการแสดงความคิดเห็นของภาคประชาชน ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) มากยิ่งข้ึน เพื่อสร้าง 
ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและการยอมรับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการพัฒนาประเทศ

ดังน้ันจากข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ จึงน�าไปสู ่การก�าหนดกรอบนโยบายและแนวทางในการด�าเนินงาน  
โดยสามารถก�าหนดเป็นกรอบนโยบายได้ ๔ ด้าน ดังนี้

นโยบายด้านที่ ๑   ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์
นโยบายด้านที่ ๒   การก�ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์
นโยบายด้านที่ ๓   การผลิตและพัฒนาก�าลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์
นโยบายด้านที่ ๔   การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ



ส่วนที่ ๒
สาระส�าคัญของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ

บทที่ ๓
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายหลัก ของนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
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นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ฉบับนี้ชื่อ “นโยบาย 
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๙” ก�าหนดข้ึนด้วย 
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดให้มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ  
เพื่อเป็นกรอบการขับเคลื่อนกิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์ร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การพัฒนา 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศมีศักยภาพและสมรรถนะในการแข่งขันได้กับนานาประเทศ

 ๓.๑ กรอบแนวคิด

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะได้ด�าเนินการพัฒนาและน�าพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ในการพัฒนาประเทศมาแล้ว 
หลายทศวรรษ แต่ยงัไม่เคยมกีารก�าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการพฒันาอย่างเป็นระบบ 
และสอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั ซึง่โลกเผชญิปัญหาการเปลีย่นแปลงหลายด้าน เช่น การเปลีย่นแปลงทางภมูสัิงคม 
ในประเทศและระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ  
ความม่ันคงและความปลอดภัยของสังคมไทย และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาและใช้องค์ความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ซึ่งพลังงานนิวเคลียร์นับว่ามีศักยภาพสูงสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศได้อย่างปลอดภยัรวมทัง้ปัจจุบนั รฐับาลได้มกีารก�าหนดแผนยทุธศาสตร์ชาติ  
๒๐ ปี และโมเดลประเทศไทย ๔.๐  เพือ่เป็นแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะยาวพร้อมกับปฏริปูระบบกลไกการบรหิาร 
ให้น�าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

ดังนั้น จึงเป็นการสมควรที่จะก�าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศ เพือ่ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการน�าพลงังานนวิเคลยีร์ไปสนับสนนุการพฒันาเศรษฐกจิและ
สังคมของประเทศอย่างปลอดภยัและยัง่ยนื รวมทัง้สร้างความเชือ่มัน่แก่นานาประเทศโดยการแสดงเจตนารมณ์ทีช่ดัเจน
ว่าประเทศไทยจะใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติอย่างปลอดภัย

การก�าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์น้ี ใช้กรอบหลกัคิดของการบรหิารกิจการบ้านเมอืงท่ีด ีการบรหิารงาน 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความมั่นคงปลอดภัยของสังคมไทยเป็นส�าคัญ และมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาประเทศตามกรอบแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
และนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) เพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตามความจ�าเป็นของการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืน 

ส่วนที่ ๒ สาระส�าคัญของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ

บทที่ ๓
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ของนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ



กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 35

  ๓.๑.๑ การกำาหนดพันธกิจ

พันธกิจของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ นี้ จะรวมถึงพันธกิจความร่วมมือระหว่างประเทศ พันธกิจจาก 
มติคณะรัฐมนตรี และตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งการเตรียมการ
รองรับการน�าเทคโนโลยีทางด้านพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ในประเทศไทย

  ๓.๑.๒ การกำาหนดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดขึ้นของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ นี้ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 
การพัฒนาประเทศตามกรอบแนวทางของ

(๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพคุณภาพและยั่งยืนมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียนมีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภค
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น�าไปสู่การเป็นสงัคมคาร์บอนต�า่ โดยเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจสู่ 
การเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

(๒) นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) เพื่อมุ่งสู่ 
นวตักรรมเขยีวเพือ่สงัคมดีมคุีณภาพและเศรษฐกจิทีม่เีสถียรภาพภายใต้แนวปฏบัิติ “ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” ให้สามารถ
รองรับการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภวิตัน์ประชากรศาสตร์ สภาพภูมิอากาศตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ

 ๓.๒ วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมกีารพฒันาพลงังานนวิเคลยีร์แบบบูรณาการอย่างปลอดภัยและมีศักยภาพการแข่งขัน
ในระดับน�าของกลุ่มประเทศอาเซียน

 ๓.๓ พันธกิจ

ด�าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์
บริหารจัดการระบบการก�ากับดูแลความปลอดภยัจากพลงังานนวิเคลยีร์ตามมาตรฐานสากล
พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะการใช้พลงังานนวิเคลยีร์ในการพฒันาประเทศเพือ่เพิม่ความสามารถ 
ในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
เผยแพร่องค์ความรูด้้านพลงังานนวิเคลยีร์สู่สาธารณชน

๑.
๒.
๓.

๔.
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 ๓.๕ เป้าหมายหลัก

ประเทศไทยเป็นผูน้�าในการพฒันาเครอืข่ายความร่วมมอืด้านพลงังานนวิเคลยีร์ของภมูภิาคอาเซยีน
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ 
ในด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และการศึกษาวิจัย
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการก�ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ของภูมิภาค 
ตามมาตรฐานสากล

 ๓.๔ วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมนานาชาติส�าหรับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย   
เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในภาวะปกติและ 
ให้มีมาตรการเผชิญภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
เพื่อสร ้างความเข ้มแข็งของระบบการผลิตและพัฒนาก�าลังคนและโครงสร ้างพื้นฐาน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยมีองค์ความรู้และเช่ือมั่นในความปลอดภัยด้านการใช้ประโยชน์จาก 
พลังงานนิวเคลียร์

๑.
๒.

๓.

๔.

๑.
๒.

๓.



ส่วนที่ ๒
สาระส�าคัญของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ

บทที่ ๔
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
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เพื่อให้การพัฒนาของประเทศในระยะเวลาด�าเนินการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) มุ่งสู่การพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์แบบบูรณาการ 
อย่างปลอดภยัและมศีกัยภาพการแข่งขนัในระดับน�าในกลุม่ประเทศอาเซยีน ตามกรอบนโยบายหลกัท้ัง ๔ ด้าน คอื

นโยบายด้านที่ ๑  ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์
นโยบายด้านที่ ๒  การก�ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์
นโยบายด้านที่ ๓  การผลิตและพัฒนาก�าลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์
นโยบายด้านที่ ๔  การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ

 ๔.๑ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด และแนวทางการดำาเนินงาน

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑   ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์

หลักการ
ยุทธศาสตร์นี้ก�าหนดขึ้นจากหลักคิดที่ว่า ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ  

(The United Nations : UN) ทบวงการพลงังานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA)  
สนธิสัญญาการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (Treaty on the Non - Proliferation of Nuclear Weapons : NPT)  
สนธิสัญญาว่าด้วยห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear Test - Ban Treaty : CTBT) และ 
สนธสิญัญาเขตปลอดอาวธุนวิเคลยีร์เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้  (South East Asia Nuclear Weapon Free Zone: SEANWFZ)  
ประเทศไทยจ�าเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการแพร่ขยาย
อาวุธนิวเคลียร์และร่วมสร้างความมั่นคงทางนิวเคลียร์ระหว่างประเทศด้วยองค์ความรู ้ทางเทคนิคท่ีเหมาะสม 
โดยไม่ขึ้นกับการมีพลังงานนิวเคลียร์ใช้ในประเทศหรือไม่ นโยบายนี้จึงเป็นนโยบายพื้นฐานที่ส�าคัญและจ�าเป็น
ต้องได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว และรายงานผลต่อรัฐบาลเพื่อก�าหนดบทบาท 

ส่วนที่ ๒ สาระส�าคัญของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ

บทที่ ๔
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ

จึงก�าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแนวทางการด�าเนินงาน รวมท้ังแผนท่ีน�าทางนโยบายและ 
ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านพลงังานนวิเคลยีร์ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ -  ๒๕๖๙  ในการพฒันาด้านพลงังานนวิเคลยีร์ของประเทศ 
ในมิติต่างๆ ดังนี้
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  กลยุทธ์ที่ ๑.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน นานาประเทศ
          และองค์การระหว่างประเทศ

เป้าประสงค์ 
เพื่อให้การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทย เป็นไปตามมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่าง

ประเทศที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และเพื่อน�าความร่วมมือระหว่างประเทศ มาสนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลียร์ใน 
การวิจัยและพัฒนาประเทศอย่างบูรณาการและให้ได้ประโยชน์สูงสุดเพื่อเป็นผู้น�าในภูมิภาคอาเซียน

ตัวชี้วัด
มีโครงการร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนและนานาประเทศเพิ่มขึ้น
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การระหว่างประเทศและนานาประเทศเพิ่มขึ้น

แนวทางการด�าเนินงาน 
เสริมสร้างเครือข่ายและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
ปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้ครบถ้วน
ทบทวนและพฒันาความร่วมมอืระหว่างประเทศเพือ่ให้มกีารด�าเนนิการสอดคล้องกบัแผนการพฒันา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
เพิ่มความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนา และการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์

  กลยุทธ์ที่ ๑.๒  ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทสำาคัญในทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

เป้าประสงค์
เพื่อเพิ่มศักยภาพของไทยในการมีบทบาทเป็นผู ้น�าและประสานงานเพื่อให ้ได ้รับการสนับสนุน 

จากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

ตัวชี้วัด
มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศมากขึ้น

แนวทางการด�าเนินงาน 
ผลกัดันให้บคุลากรของไทยเข้าไปมส่ีวนร่วมในการบรหิารงานของทบวงการพลงังานปรมาณรูะหว่าง
ประเทศ (IAEA)
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายและแสดงศักยภาพการเป็นผู้น�าด้านพลังงานนิวเคลียร์

ที่เหมาะสมในการประชุมระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งกิจกรรมระหว่างประเทศด้านน้ีมีส่วนเก่ียวข้องกับความมั่นคง 
ของสังคมโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย นอกจากนี้ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
มีบทบาทในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประเทศสมาชิก  
รวมถงึการพัฒนาศกัยภาพและสมรรถนะของประเทศสมาชิกในด้านการก�ากับดแูลความปลอดภัยจากพลงังานนวิเคลยีร์

๑.
๒.

๑.๑.๑
๑.๑.๒
๑.๑.๓

๑.๑.๔

๑.๒.๑

๑.๒.๒
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กลยุทธ์ที่ ๒.๑  บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ แนวทาง โครงสร้าง หลักการบริหารและมาตรฐาน
               การกำากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างมีประสิทธิผล

กลยุทธ์ที่ ๒.๒  พัฒนาศักยภาพกำากับดูแลความปลอดภัย และระบบเฝ้าระวังภัยด้านนิวเคลียร์ 
         และรังสีตามมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ แนวทาง โครงสร้าง หลักการบริหาร และมาตรฐาน 

ด้านการก�ากับดูแลความปลอดภัย ให้สามารถน�ามาใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

ตัวชี้วัด
ประชาชนมีความเชื่อมั่นจากการก�ากับดูแลความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
มีหน่วยงานกระท�าผิดตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลดลง

แนวทางการด�าเนินการ
พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายให้ได้มาตรฐานสากล
บังคับใช้กฎหมายเสมอภาคเท่าเทียมทั่วถึงอย่างเป็นธรรม
ควบคุม ป้องกัน และปราบปรามให้มีการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ

เป้าประสงค์ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการก�ากับดูแลความปลอดภัยฯ จากการวิจัย พัฒนาและการใช้ประโยชน์จากพลังงาน

นิวเคลียร์ในประเทศอย่างบูรณาการ ตลอดจนแผนรองรับเหตุฉุกเฉินรวมท้ังเกณฑ์และมาตรการความรับผิดชอบ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และรองรบัการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยนีวิเคลยีร์ ทัง้กรณทีีม่กีารมใีช้พลงังานนวิเคลยีร์
ในการผลิตไฟฟ้าและที่ไม่มีการผลิตไฟฟ้า

ตัวชี้วัด
เป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยารังสีในภูมิภาคอาเซียน
เป็นศนูย์กลางด้านการเฝ้าระวงัและเตรยีมความพร้อมรองรบัเหตุฉกุเฉนิทางนวิเคลยีร์และรงัสใีนภมูภิาค
อาเซียน

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒   การกำากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์

หลักการ
ยุทธศาสตร์นี้ก�าหนดขึ้นจากหลักคิดที่ว่า เมื่อมีการน�าพลังงานนิวเคลียร์มาใช้เพื่อการพัฒนาประเทศ  

จ�าเป็นต้องมีระบบการก�ากับดูแลความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการเฝ้าระวังปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม 
ประเทศไทยจึงต้องมีพระราชบัญญัติเฉพาะเพื่อใช้ก�ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ และมีหน่วยงาน
ก�ากับดูแลความปลอดภัยที่เป็นอิสระและตรวจสอบได้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์นี้จึงมีบทบาทส�าคัญ 
ในการก�ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทยให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ประชาชน และสิ่งแวดล้อม

๑.
๒.

๑.
๒.

๒.๑.๑
๒.๑.๒
๒.๑.๓
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แนวทางการด�าเนินงาน
พัฒนามาตรฐานการก�ากับดูแลเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน
ส่งเสริมและสนับสนุนการวจัิยและพัฒนาเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลความปลอดภยัจากพลงังานนวิเคลียร์
พัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยและเตรียมการรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

๒.๒.๑
๒.๒.๒
๒.๒.๓

ยทุธศาสตร์นีก้�าหนดขึน้จากหลกัคดิทีว่่า เมือ่มกีารน�าพลงังานนวิเคลยีร์มาใช้โดยหน่วยงานภาครฐัและเอกชน
อย่างกว้างขวาง จ�าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ บุคลากรที่ต้องการแบ่งได้เป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ บุคลากร
สายวิชาการ และบุคลากรสายวิชาชีพ (อาจารย์/ครู) ที่ประจ�าอยู่ในหน่วยงานปฏิบัติต่างๆ ความเหมาะสมของบุคลากร
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ตามนโยบายนี้ ต้องมีความรู้ที่ส�าคัญอย่างน้อย คือ ความรู้เกี่ยวกับพันธกรณีระหว่างประเทศ 
ด้านพลงังานนิวเคลยีร์ ความรูด้้านวชิาการ/วชิาชพีเป็นอย่างด ีความรูด้้านมาตรฐานความปลอดภัยจากพลงังานนวิเคลยีร์ 
ความรู้ด้านการพัฒนาและใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
และความรู้ด้านการสือ่สารกบัสาธารณชน เมือ่มบีคุลากรทีเ่หมาะสมแล้ว จ�าเป็นต้องมโีครงสร้างพืน้ฐานในการสนบัสนนุ 
การวิจัย การพัฒนา และการสร้างนวัตกรรมที่เป็นกฎหมาย หน่วยงานก�ากับดูแลความปลอดภัยฯ หน่วยงานปฏิบัติการ
ทางเทคนิคเฉพาะทาง ห้องปฏิบัติการต่างๆ และการอุดหนุนการวิจัย

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓   การผลิตและพัฒนากำาลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์

หลักการ 

๓.๑.๑

๓.๑.๒
๓.๑.๓

กลยุทธ์ที่ ๓.๑  ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์

เป้าประสงค์ 
เพ่ือให้การผลิตและพัฒนาก�าลังคนด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ มีคุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอ  

เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด
จ�านวนบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีที่มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

แนวทางการด�าเนินงาน 
ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในการผลิตและพัฒนาบุคลากร 
สายวิชาการและสายวิชาชีพด้านพลังงานนิวเคลียร์
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีให้มีขีดความสามารถตามมาตรฐานสากล
ผลักดันและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางด้านนิวเคลียร์และรังสีกับนานาประเทศ 
และองค์การระหว่างประเทศ
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กลยุทธ์ที่ ๓.๒  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการ
        ด้านพลังงานนิวเคลียร์

เป้าประสงค์ 
เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณเพียงพอต่อการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์

ตัวชี้วัด
มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
จ�านวนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

แนวทางการด�าเนินงาน 
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของชาติ (National Quality 
Infrastructure : NQI)
ผลักดันให้มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆ ด้านพลังงานนิวเคลียร์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ตามระบอบคุณภาพแห่งชาติ (National Quality Infrastructure Regime)
ผลักดันการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในสาขาที่มีศักยภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
ในการพัฒนาประเทศ

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔   การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ

หลักการ
ยทุธศาสตร์นีก้�าหนดข้ึนจากหลกัคิดทีว่่า การใช้พลงังานนวิเคลยีร์ในการพฒันาประเทศต้องมบีคุลากร แผนงาน 

และงบประมาณที่เหมาะสม และมีแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโดยรวม พร้อมทั้ง 
ด�าเนินการสร้างความเข้าใจที่ดีกับประชาชนถึงประโยชน์และข้อจ�ากัดของการใช้พลังงานนิวเคลียร์

๑.
๒.

๓.๒.๑

๓.๒.๒

๓.๒.๓

  กลยุทธ์ที่ ๔.๑  ส่งเสริมใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ยืน

เป้าประสงค์ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการพัฒนาประเทศ 

อย่างย่ังยืนให้มีศักยภาพและสมรรถนะในระดับน�าในกลุ่มประเทศอาเซียนและเป็นการการสร้างความมั่งคั่งของไทย 
ในอนาคต โดยการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์พัฒนาประเทศ รวมท้ังการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ 
เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยตัวใหม่ ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งทางด้านเกษตร การแพทย์ 
อุตสาหกรรม และการศึกษาวิจัย
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แนวทางการด�าเนินงาน 
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลงังานนวิเคลยีร์ในด้านการเกษตร การแพทย์ อตุสาหกรรม สิง่แวดล้อม 
การศึกษาวิจัย และอื่นๆ
สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์ 
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) ภายในประเทศ
ส่งเสรมิและสนบัสนนุการใช้พลงังานนวิเคลยีร์จากเครือ่งปฏกิรณ์นวิเคลยีร์วจัิย เพือ่การพฒันาประเทศ
ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรยีมความพร้อมเพือ่รองรับการใช้พลงังานนวิเคลยีร์เพือ่ผลิตกระแสไฟฟ้า

๔.๑.๑

๔.๑.๒

๔.๑.๓
๔.๑.๔

กลยุทธ์ที่ ๔.๒  สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์

เป้าประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งเยาวชนมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องด้านพลังงานนิวเคลียร์

ตัวชี้วัด
ประชาชนมีความเข้าใจและตระหนักถึงความส�าคัญของพลังงานนิวเคลียร์เพิ่มมากขึ้น

แนวทางการด�าเนินงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ให้แก่ประชาชน
เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน

๔.๒.๑
๔.๒.๒

จากความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทางการด�าเนินงานสามารถเชื่อมโยงกันได้ 
ตามผังความเชื่อมโยง รูปที่ ๖

ตัวชี้วัด
มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพิ่มขึ้น 
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รูปที่ ๖ ผังความเชื่อมโยงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ

ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ ๒ 

ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ ๓ 

การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

ยุทธศาสตรที่ ๕ 

การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติ

เพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ ๑๐ 

ความรวมมือระหวางประเทศ

เพื่อการพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ ๓  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
----------------------

ยุทธศาสตรที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

ยุทธศาสตรที่ ๑   

ความรวมมือระหวางประเทศดานพลังงานนิวเคลียร

วิสัยทัศน: ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานนิวเคลียรแบบบูรณาการอยางปลอดภัย        และมีศักยภาพการแขงขันในระดับนำของกลุมประเทศอาเซียน

ยุทธศาสตรที่ ๒

การกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร

ยุทธศาสตรที่ ๓

การผลิตและพัฒนากำลังคนและ

โครงสรางพื้นฐานดานพลังงานนิวเคลียร

ยุทธศาสตรที่ ๔

การใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อการพัฒนาประเทศ

วทน. มาเปนสวนหนึ่งของการพัฒนา ชวยสนับสนุนกระบวนการผลิต
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจใหกลุมอุตสาหกรรมทั้ง ๕ กลุมอุตสาหกรรม

กลยุทธที่ ๑.๑  สงเสริมและ

สนับสนุนความรวมมือ

ดานพลังงานนิวเคลียร

ในภูมิภาคอาเซียน

นานาประเทศและ

องคการระหวางประเทศ

กลยุทธที่ ๒.๑  บังคับใช

กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ 

แนวทาง โครงสราง 

หลักการบริหารและ

มาตรฐานการกำกับดูแล

ความปลอดภัยจากการใช

พลังงานนิวเคลียร

อยางมีประสิทธิผล

กลยุทธที่ ๒.๒  พัฒนา

ศักยภาพกำกับดูแล

ความปลอดภัย และ

ระบบเฝาระวังภัย

ดานนิวเคลียรและรังสี

ตามมาตรฐานสากล

๑.๑.๔ เพิ่มความรวมมือ

ดานการวิจัย พัฒนา 

และการใชประโยชน

จากพลังงานนิวเคลียร

กลยุทธที่ ๑.๒  สงเสริมให

ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญ

ในทบวงการพลังงานปรมาณู

ระหวางประเทศ

๑.๒.๑ ผลักดันใหบุคลากร

ของไทยเขาไปมีสวนรวม

ในการบริหารงานของ

ทบวงการพลังงานปรมาณู

ระหวางประเทศ (IAEA)

๒.๑.๑ พัฒนาและ

ปรับปรุงกฎหมาย

ใหไดมาตรฐานสากล

๒.๒.๑ พัฒนามาตรฐาน

การกำกับดูแลเปนที่ยอมรับ

ในภูมิภาคอาเซียน

๒.๒.๒ สงเสริมและสนับสนุน

การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ

การกำกับดูแลความปลอดภัย

จากพลังงานนิวเคลียร

๒.๒.๓ พัฒนาระบบ

เฝาระวังภัยและเตรียมการ

รองรับเหตุฉุกเฉิน

ทางนิวเคลียรและรังสี

กลยุทธที่ ๓.๑  

ผลิตและพัฒนาบุคลากร

ดานพลังงานนิวเคลียร

๓.๑.๑ สงเสริมและสนับสนุน

หนวยงานและมหาวิทยาลัย

ที่เกี่ยวของในการผลิตและ

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

และสายวิชาชีพ

ดานพลังงานนิวเคลียร

๓.๑.๒ พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรดานนิวเคลียร

และรังสีใหมีขีดความสามารถ

ตามมาตรฐานสากล

๓.๑.๓ ผลักดันและสงเสริม

ใหมีการแลกเปลี่ยนบุคลากร

ทางดานนิวเคลียรและรังสี

กับนานาประเทศและ

องคการระหวางประเทศ

กลยุทธที่ ๓.๒  

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

และระบบสนับสนุนการวิจัย

และพัฒนากิจการ

ดานพลังงานนิวเคลียร

๓.๒.๑ สงเสริมและสนับสนุน

การพัฒนาและใชโครงสราง

พื้นฐานดานคุณภาพของชาติ 

(National Quality 

Infrastructure: NQI)

๓.๒.๒ ผลักดันใหมีการพัฒนา

หองปฏิบัติการตางๆ 

ดานพลังงานนิวเคลียร

ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน

ตามระบอบคุณภาพแหงชาติ 

(National Quality 

Infrastructure Regime)

๓.๒.๓ ผลักดันการวิจัยและ

พัฒนาดานเทคโนโลยีนิวเคลียร

ในสาขาที่มีศักยภาพ

เพื่อสรางองคความรู

ในการพัฒนาประเทศ

กลยุทธที่ ๔.๑  

สงเสริมใชพลังงานนิวเคลียร

เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

ประเทศอยางยั่งยืน

๔.๑.๑ สงเสริมและสนับสนุน

การใชพลังงานนิวเคลียร

ในดานการเกษตร การแพทย 

อุตสาหกรรม สิ่งแวดลอม 

การศึกษาวิจัย และอื่นๆ

๔.๑.๒ สนับสนุนการศึกษาวิจัย

และพัฒนาดานความปลอดภัย 

ความมั่นคงปลอดภัยและ

การพิทักษความปลอดภัย

ทางนิวเคลียร (3S) ภายในประเทศ

๔.๑.๓ สงเสริมและสนับสนุน

การใชพลังงานนิวเคลียร

จากเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย 

เพื่อการพัฒนาประเทศ

๔.๑.๔ สงเสริมและสนับสนุน

การเตรียมความพรอม

เพื่อรองรับการใชพลังงาน

นิวเคลียรเพื่อผลิตกระแสไฟฟา

กลยุทธที่ ๔.๒  

สรางความตระหนักและ

เผยแพรความรู

ดานพลังงานนิวเคลียร

๔.๒.๑ สงเสริมและสนับสนุน

การเรียนรูและเผยแพรความรู

เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร

ใหแกประชาชน

๔.๒.๒ เพิ่มโอกาสในการเขาถึง

ขอมูลและสารสนเทศ

ดานพลังงานนิวเคลียรของ

ผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชน๒.๑.๓ ควบคุม ปองกัน 

และปราบปรามใหมี

การใชพลังงานนิวเคลียร

ในทางสันติ

ยุทธศาสตรชาติ
ระยะ ๒๐ ป

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

ฉบับที่ ๑๒

กลยุทธ 

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

แนวทาง
การดำเนินงาน

ประเทศไทย ๔.๐

๑.๑.๑ เสริมสรางเครือขาย

และสรางความรวมมือ

ระหวางประเทศ

๑.๑.๒ ปฏิบัติตามพันธกรณี

ระหวางประเทศของไทย

ดานการใชพลังงานนิวเคลียร

ใหครบถวน

๑.๑.๓ ทบทวนและพัฒนา

ความรวมมือระหวางประเทศ

เพื่อใหมีการดำเนินการ

สอดคลองกับแผนการพัฒนา

ดานพลังงานนิวเคลียร

ของประเทศ

๑.๒.๒ เขารวมกิจกรรม

เพื่อสรางเครือขายและ

แสดงศักยภาพการเปน

ผูนำดานพลังงานนิวเคลียร

๒.๑.๒ บังคับใชกฎหมาย

เสมอภาคเทาเทียม

ทั่วถึงอยางเปนธรรม

ยุทธศาสตร 
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ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ ๒ 

ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ ๓ 

การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

ยุทธศาสตรที่ ๕ 

การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติ

เพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ ๑๐ 

ความรวมมือระหวางประเทศ

เพื่อการพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ ๓  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
----------------------

ยุทธศาสตรที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

ยุทธศาสตรที่ ๑   

ความรวมมือระหวางประเทศดานพลังงานนิวเคลียร

วิสัยทัศน: ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานนิวเคลียรแบบบูรณาการอยางปลอดภัย        และมีศักยภาพการแขงขันในระดับนำของกลุมประเทศอาเซียน

ยุทธศาสตรที่ ๒

การกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร

ยุทธศาสตรที่ ๓

การผลิตและพัฒนากำลังคนและ

โครงสรางพื้นฐานดานพลังงานนิวเคลียร

ยุทธศาสตรที่ ๔

การใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อการพัฒนาประเทศ

วทน. มาเปนสวนหนึ่งของการพัฒนา ชวยสนับสนุนกระบวนการผลิต
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจใหกลุมอุตสาหกรรมทั้ง ๕ กลุมอุตสาหกรรม

กลยุทธที่ ๑.๑  สงเสริมและ

สนับสนุนความรวมมือ

ดานพลังงานนิวเคลียร

ในภูมิภาคอาเซียน

นานาประเทศและ

องคการระหวางประเทศ

กลยุทธที่ ๒.๑  บังคับใช

กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ 

แนวทาง โครงสราง 

หลักการบริหารและ

มาตรฐานการกำกับดูแล

ความปลอดภัยจากการใช

พลังงานนิวเคลียร

อยางมีประสิทธิผล

กลยุทธที่ ๒.๒  พัฒนา

ศักยภาพกำกับดูแล

ความปลอดภัย และ

ระบบเฝาระวังภัย

ดานนิวเคลียรและรังสี

ตามมาตรฐานสากล

๑.๑.๔ เพิ่มความรวมมือ

ดานการวิจัย พัฒนา 

และการใชประโยชน

จากพลังงานนิวเคลียร

กลยุทธที่ ๑.๒  สงเสริมให

ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญ

ในทบวงการพลังงานปรมาณู

ระหวางประเทศ

๑.๒.๑ ผลักดันใหบุคลากร

ของไทยเขาไปมีสวนรวม

ในการบริหารงานของ

ทบวงการพลังงานปรมาณู

ระหวางประเทศ (IAEA)

๒.๑.๑ พัฒนาและ

ปรับปรุงกฎหมาย

ใหไดมาตรฐานสากล

๒.๒.๑ พัฒนามาตรฐาน

การกำกับดูแลเปนที่ยอมรับ

ในภูมิภาคอาเซียน

๒.๒.๒ สงเสริมและสนับสนุน

การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ

การกำกับดูแลความปลอดภัย

จากพลังงานนิวเคลียร

๒.๒.๓ พัฒนาระบบ

เฝาระวังภัยและเตรียมการ

รองรับเหตุฉุกเฉิน

ทางนิวเคลียรและรังสี

กลยุทธที่ ๓.๑  

ผลิตและพัฒนาบุคลากร

ดานพลังงานนิวเคลียร

๓.๑.๑ สงเสริมและสนับสนุน

หนวยงานและมหาวิทยาลัย

ที่เกี่ยวของในการผลิตและ

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

และสายวิชาชีพ

ดานพลังงานนิวเคลียร

๓.๑.๒ พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรดานนิวเคลียร

และรังสีใหมีขีดความสามารถ

ตามมาตรฐานสากล

๓.๑.๓ ผลักดันและสงเสริม

ใหมีการแลกเปลี่ยนบุคลากร

ทางดานนิวเคลียรและรังสี

กับนานาประเทศและ

องคการระหวางประเทศ

กลยุทธที่ ๓.๒  

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

และระบบสนับสนุนการวิจัย

และพัฒนากิจการ

ดานพลังงานนิวเคลียร

๓.๒.๑ สงเสริมและสนับสนุน

การพัฒนาและใชโครงสราง

พื้นฐานดานคุณภาพของชาติ 

(National Quality 

Infrastructure: NQI)

๓.๒.๒ ผลักดันใหมีการพัฒนา

หองปฏิบัติการตางๆ 

ดานพลังงานนิวเคลียร

ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน

ตามระบอบคุณภาพแหงชาติ 

(National Quality 

Infrastructure Regime)

๓.๒.๓ ผลักดันการวิจัยและ

พัฒนาดานเทคโนโลยีนิวเคลียร

ในสาขาที่มีศักยภาพ

เพื่อสรางองคความรู

ในการพัฒนาประเทศ

กลยุทธที่ ๔.๑  

สงเสริมใชพลังงานนิวเคลียร

เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

ประเทศอยางยั่งยืน

๔.๑.๑ สงเสริมและสนับสนุน

การใชพลังงานนิวเคลียร

ในดานการเกษตร การแพทย 

อุตสาหกรรม สิ่งแวดลอม 

การศึกษาวิจัย และอื่นๆ

๔.๑.๒ สนับสนุนการศึกษาวิจัย

และพัฒนาดานความปลอดภัย 

ความมั่นคงปลอดภัยและ

การพิทักษความปลอดภัย

ทางนิวเคลียร (3S) ภายในประเทศ

๔.๑.๓ สงเสริมและสนับสนุน

การใชพลังงานนิวเคลียร

จากเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย 

เพื่อการพัฒนาประเทศ

๔.๑.๔ สงเสริมและสนับสนุน

การเตรียมความพรอม

เพื่อรองรับการใชพลังงาน

นิวเคลียรเพื่อผลิตกระแสไฟฟา

กลยุทธที่ ๔.๒  

สรางความตระหนักและ

เผยแพรความรู

ดานพลังงานนิวเคลียร

๔.๒.๑ สงเสริมและสนับสนุน

การเรียนรูและเผยแพรความรู

เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร

ใหแกประชาชน

๔.๒.๒ เพิ่มโอกาสในการเขาถึง

ขอมูลและสารสนเทศ

ดานพลังงานนิวเคลียรของ

ผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชน๒.๑.๓ ควบคุม ปองกัน 

และปราบปรามใหมี

การใชพลังงานนิวเคลียร

ในทางสันติ

ยุทธศาสตรชาติ
ระยะ ๒๐ ป

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

ฉบับที่ ๑๒

กลยุทธ 

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

แนวทาง
การดำเนินงาน

ประเทศไทย ๔.๐

๑.๑.๑ เสริมสรางเครือขาย

และสรางความรวมมือ

ระหวางประเทศ

๑.๑.๒ ปฏิบัติตามพันธกรณี

ระหวางประเทศของไทย

ดานการใชพลังงานนิวเคลียร

ใหครบถวน

๑.๑.๓ ทบทวนและพัฒนา

ความรวมมือระหวางประเทศ

เพื่อใหมีการดำเนินการ

สอดคลองกับแผนการพัฒนา

ดานพลังงานนิวเคลียร

ของประเทศ

๑.๒.๒ เขารวมกิจกรรม

เพื่อสรางเครือขายและ

แสดงศักยภาพการเปน

ผูนำดานพลังงานนิวเคลียร

๒.๑.๒ บังคับใชกฎหมาย

เสมอภาคเทาเทียม

ทั่วถึงอยางเปนธรรม

ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ ๒ 

ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ ๓ 

การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

ยุทธศาสตรที่ ๕ 

การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติ

เพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ ๑๐ 

ความรวมมือระหวางประเทศ

เพื่อการพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ ๓  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
----------------------

ยุทธศาสตรที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

ยุทธศาสตรที่ ๑   

ความรวมมือระหวางประเทศดานพลังงานนิวเคลียร

วิสัยทัศน: ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานนิวเคลียรแบบบูรณาการอยางปลอดภัย        และมีศักยภาพการแขงขันในระดับนำของกลุมประเทศอาเซียน

ยุทธศาสตรที่ ๒

การกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร

ยุทธศาสตรที่ ๓

การผลิตและพัฒนากำลังคนและ

โครงสรางพื้นฐานดานพลังงานนิวเคลียร

ยุทธศาสตรที่ ๔

การใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อการพัฒนาประเทศ

วทน. มาเปนสวนหนึ่งของการพัฒนา ชวยสนับสนุนกระบวนการผลิต
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจใหกลุมอุตสาหกรรมทั้ง ๕ กลุมอุตสาหกรรม

กลยุทธที่ ๑.๑  สงเสริมและ

สนับสนุนความรวมมือ

ดานพลังงานนิวเคลียร

ในภูมิภาคอาเซียน

นานาประเทศและ

องคการระหวางประเทศ

กลยุทธที่ ๒.๑  บังคับใช

กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ 

แนวทาง โครงสราง 

หลักการบริหารและ

มาตรฐานการกำกับดูแล

ความปลอดภัยจากการใช

พลังงานนิวเคลียร

อยางมีประสิทธิผล

กลยุทธที่ ๒.๒  พัฒนา

ศักยภาพกำกับดูแล

ความปลอดภัย และ

ระบบเฝาระวังภัย

ดานนิวเคลียรและรังสี

ตามมาตรฐานสากล

๑.๑.๔ เพิ่มความรวมมือ

ดานการวิจัย พัฒนา 

และการใชประโยชน

จากพลังงานนิวเคลียร

กลยุทธที่ ๑.๒  สงเสริมให

ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญ

ในทบวงการพลังงานปรมาณู

ระหวางประเทศ

๑.๒.๑ ผลักดันใหบุคลากร

ของไทยเขาไปมีสวนรวม

ในการบริหารงานของ

ทบวงการพลังงานปรมาณู

ระหวางประเทศ (IAEA)

๒.๑.๑ พัฒนาและ

ปรับปรุงกฎหมาย

ใหไดมาตรฐานสากล

๒.๒.๑ พัฒนามาตรฐาน

การกำกับดูแลเปนที่ยอมรับ

ในภูมิภาคอาเซียน

๒.๒.๒ สงเสริมและสนับสนุน

การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ

การกำกับดูแลความปลอดภัย

จากพลังงานนิวเคลียร

๒.๒.๓ พัฒนาระบบ

เฝาระวังภัยและเตรียมการ

รองรับเหตุฉุกเฉิน

ทางนิวเคลียรและรังสี

กลยุทธที่ ๓.๑  

ผลิตและพัฒนาบุคลากร

ดานพลังงานนิวเคลียร

๓.๑.๑ สงเสริมและสนับสนุน

หนวยงานและมหาวิทยาลัย

ที่เกี่ยวของในการผลิตและ

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

และสายวิชาชีพ

ดานพลังงานนิวเคลียร

๓.๑.๒ พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรดานนิวเคลียร

และรังสีใหมีขีดความสามารถ

ตามมาตรฐานสากล

๓.๑.๓ ผลักดันและสงเสริม

ใหมีการแลกเปลี่ยนบุคลากร

ทางดานนิวเคลียรและรังสี

กับนานาประเทศและ

องคการระหวางประเทศ

กลยุทธที่ ๓.๒  

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

และระบบสนับสนุนการวิจัย

และพัฒนากิจการ

ดานพลังงานนิวเคลียร

๓.๒.๑ สงเสริมและสนับสนุน

การพัฒนาและใชโครงสราง

พื้นฐานดานคุณภาพของชาติ 

(National Quality 

Infrastructure: NQI)

๓.๒.๒ ผลักดันใหมีการพัฒนา

หองปฏิบัติการตางๆ 

ดานพลังงานนิวเคลียร

ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน

ตามระบอบคุณภาพแหงชาติ 

(National Quality 

Infrastructure Regime)

๓.๒.๓ ผลักดันการวิจัยและ

พัฒนาดานเทคโนโลยีนิวเคลียร

ในสาขาที่มีศักยภาพ

เพื่อสรางองคความรู

ในการพัฒนาประเทศ

กลยุทธที่ ๔.๑  

สงเสริมใชพลังงานนิวเคลียร

เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

ประเทศอยางยั่งยืน

๔.๑.๑ สงเสริมและสนับสนุน

การใชพลังงานนิวเคลียร

ในดานการเกษตร การแพทย 

อุตสาหกรรม สิ่งแวดลอม 

การศึกษาวิจัย และอื่นๆ

๔.๑.๒ สนับสนุนการศึกษาวิจัย

และพัฒนาดานความปลอดภัย 

ความมั่นคงปลอดภัยและ

การพิทักษความปลอดภัย

ทางนิวเคลียร (3S) ภายในประเทศ

๔.๑.๓ สงเสริมและสนับสนุน

การใชพลังงานนิวเคลียร

จากเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย 

เพื่อการพัฒนาประเทศ

๔.๑.๔ สงเสริมและสนับสนุน

การเตรียมความพรอม

เพื่อรองรับการใชพลังงาน

นิวเคลียรเพื่อผลิตกระแสไฟฟา

กลยุทธที่ ๔.๒  

สรางความตระหนักและ

เผยแพรความรู

ดานพลังงานนิวเคลียร

๔.๒.๑ สงเสริมและสนับสนุน

การเรียนรูและเผยแพรความรู

เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร

ใหแกประชาชน

๔.๒.๒ เพิ่มโอกาสในการเขาถึง

ขอมูลและสารสนเทศ

ดานพลังงานนิวเคลียรของ

ผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชน๒.๑.๓ ควบคุม ปองกัน 

และปราบปรามใหมี

การใชพลังงานนิวเคลียร

ในทางสันติ

ยุทธศาสตรชาติ
ระยะ ๒๐ ป

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

ฉบับที่ ๑๒

กลยุทธ 

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

แนวทาง
การดำเนินงาน

ประเทศไทย ๔.๐

๑.๑.๑ เสริมสรางเครือขาย

และสรางความรวมมือ

ระหวางประเทศ

๑.๑.๒ ปฏิบัติตามพันธกรณี

ระหวางประเทศของไทย

ดานการใชพลังงานนิวเคลียร

ใหครบถวน

๑.๑.๓ ทบทวนและพัฒนา

ความรวมมือระหวางประเทศ

เพื่อใหมีการดำเนินการ

สอดคลองกับแผนการพัฒนา

ดานพลังงานนิวเคลียร

ของประเทศ

๑.๒.๒ เขารวมกิจกรรม

เพื่อสรางเครือขายและ

แสดงศักยภาพการเปน

ผูนำดานพลังงานนิวเคลียร

๒.๑.๒ บังคับใชกฎหมาย

เสมอภาคเทาเทียม

ทั่วถึงอยางเปนธรรม

ยุทธศาสตร 
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 ๔.๒ แผนที่นำาทางนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
         ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙

การบริหารจัดการและด�าเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร ์
ของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) จะสามารถบรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัท่ีก�าหนดไว้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  
จะต้องมกีารจัดท�าแผนทีน่�าทางนโยบายและแผนยทุธศาสตร์การพฒันาด้านพลงังานนวิเคลยีร์ของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙)  
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและใช้เป็นแนวทางน�าพลังงานนิวเคลียร์ไปสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศอย่างปลอดภัยและยั่งยืน รวมทั้งสร้างความเช่ือมั่นแก่นานาประเทศ โดยการแสดงเจตนารมณ์ 
ทีช่ดัเจนว่าประเทศไทยจะใช้ประโยชน์จากพลงังานนวิเคลยีร์อย่างปลอดภยั สมดุล มัน่คง และยัง่ยนื โดยก�าหนดแนวทาง
การด�าเนินงาน ๔ ระยะ คือ

๑. ระยะเร่งด่วน ด�าเนนิการทันท ีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พฒันาและจดัท�ากฎหมายด้านพลงังานนวิเคลยีร์
๒. ระยะสั้น ๑ - ๒ ปี พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๓. ระยะกลาง ๓ - ๕ ปี สร้างมาตรการและพฒันาศักยภาพของประเทศไทยเป็นศนูย์กลางด้านการก�ากบัดแูล

ความปลอดภัยในภูมิภาคให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
๔. ระยะยาว ๖ - ๑๐ ปี พฒันาด้านการใช้ประโยชน์จากพลงังานนวิเคลยีร์อย่างปลอดภยั เพือ่ให้เกดิการพัฒนา 

ประเทศอย่างมั่งคั่ง และยั่งยืน
โดยมรีายละเอยีดแนวทางการด�าเนินงานตามแผนทีน่�าทางนโยบายและแผนยทุธศาสตร์ด้านพลงังานนวิเคลยีร์

ของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) ทั้ง ๔ ระยะ  ตามภาคผนวก ก

รูปที่ ๗  แนวทางการด�าเนินงานตามแผนที่น�าทางนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์
           ของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) ทั้ง ๔ ระยะ

พัฒนาและ
จัดท�ากฎหมาย
ด้านพลังงาน
นิวเคลียร์

ระยะเร่งด่วน

ระยะสัน้ ๑ - ๒ ปี

ระยะกลาง ๓ – ๕ ปี

ระยะยาว ๖ – ๑๐ ปี

พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน
พลังงานนิวเคลียร์
ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

พัฒนาด้าน
การใช้ประโยชน์
จากพลังงานนิวเคลียร์
อย่างปลอดภัย 
เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ประเทศอย่างมั่งคั่ง 
และยั่งยืน

สร้างมาตรการและ
พัฒนาศักยภาพ
ของประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางด้าน
การก�ากับดูแล
ความปลอดภัย
ในภูมิภาคให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล



ส่วนที่ ๓
กลไกและแนวทางในการบริหารจัดการ

บทที่ ๕
การบริหารจัดการนโยบาย

และแผนยุทธศาสตร์
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การพฒันาการด�าเนนิงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยนิีวเคลยีร์จะต้องมกีารพฒันาในหลายส่วน 
และจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาชน และโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ 
ท่ีต้องเข้ามามส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการนโยบายและแผนยทุธศาสตร์นีใ้ห้สามารถปฏบิตัไิด้อย่างเป็นรปูธรรม  
และสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงในปัจจุบันประเทศไทยก�าลังอยู่ในช่วงท่ีมี 
การพฒันาตามกรอบแผนยทุธศาสตร์ชาตริะยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ประเทศไทย ๔.๐ และแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งการพัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตร ์
ยงัขาดระบบทีม่ปีระสทิธภิาพในการเชือ่มต่อการด�าเนินงานหน่วยงานต่างๆ ขาดบุคลากรท่ีมคีวามรูค้วามสามารถ 
ในการบริหารจัดการ ดังนั้น จะต้องมีเครื่องมือในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้นโยบายและ 
แผนยุทธศาสตร์บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

 ๕.๑ การบริหารงานของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

พระราชบญัญัตพิลงังานนวิเคลยีร์เพือ่สนัต ิพ.ศ. ๒๕๕๙ ก�าหนดให้คณะกรรมการพลงังานนวิเคลยีร์เพือ่สนัติ  
มีอ�านาจหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบายและมาตรการต่อคณะรัฐมนตรีในด้านการใช้ประโยชน์จากพลงังานนวิเคลยีร์  
และการก�ากบัดแูลทางนวิเคลยีร์และรังส ีเพ่ือความปลอดภยัแก่ประชาชนและสิง่แวดล้อม โดยมสี�านกังานปรมาณเูพือ่สนัติ 
ท�าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ เมื่อนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ผ่านความเห็นชอบจาก 
คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ควรมีการประชุมอย่างสม�่าเสมอ เพื่อการบริหารนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ ให้มีผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจและเป้าประสงค์ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยผ่านการรายงานผลของ 
คณะอนกุรรมการต่างๆ ขั้นตอนนี้เป็นปัจจัยส�าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ นี้

คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะต่างๆ ตามจ�านวนและ 
ระยะเวลาที่เหมาะสม อย่างน้อยให้คงคณะอนุกรรมการที่มีอยู่ในปัจจุบันไว้ คณะอนุกรรมการเป็นกลไกส�าคัญ 
ในการระดมความคิดและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างๆ และควรเน้นย�้า 
กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้พิจารณาขับเคลื่อนกลยุทธ์โดยยึดหลักการบริหารตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ ์
และวธิกีารบริหารกิจการบ้านเมอืงทีดี่ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทัง้นี ้เพือ่ให้การเข้าถงึข้อมลูและสารสนเทศของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ ๓ กลไกและแนวทางในการบริหารจัดการ

บทที่ ๕
การบริหารจัดการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

 ๕.๒ การขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติในฐานะหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
จะเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผ่านคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อให้
บรรลุพันธกิจตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ ส่วนการประสานงานสาระด้านวิชาการ ส�านักงานปรมาณูเพี่อสันติ  
อาจร่วมด�าเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดผลตามพันธกิจ
ของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 



กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 49

 ๕.๓ เครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติในฐานะหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
จะเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารและประสานงาน เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ร่วมกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ผ่านคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ ดังนี้

  ๕.๓.๑ การจัดสรรงบประมาณ

งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของคณะกรรมการต่างๆ ควรจัดสรรในเบ้ืองต้นให้ส�านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อใช้บริหารการประชุมและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งบประมาณเพื่อใช้จ่าย
เป็นค่าสมาชิกเงินอุดหนุนทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ และค่าสมาชิกองค์กรว่าด้วยสนธิสัญญา 
ห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ ควรจัดสรรให้ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ งบประมาณเป็นเงินค่าสมาชิกและ 
เงนิอุดหนุนขององค์กรระหว่างประเทศอืน่ๆ ควรจัดสรรไว้ท่ีกระทรวงการต่างประเทศ  และงบประมาณในการปฏบัิตงิาน 
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องส่วนใหญ่ควรจัดสรรไว้ที่หน่วยงานนั้นๆ และอาจจัดสรรไว้บางส่วนที่ส�านักงานปรมาณู 
เพื่อสันติ เช่น งบประมาณสนับสนุนการประชุมวิชาการ และงบประมาณสนับสนุนการวิจัย เป็นต้น

  ๕.๓.๒ การลงทุนห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา

ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาพ้ืนฐานที่ส�าคัญของไทย เช่น เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ห้องปฏิบัติการ 
ผลิตสารไอโซโทปรังสีและผลิตเภสัชรังสี ห้องปฏิบัติการจัดการกากกัมมันตรังสี เป็นต้น จ�าเป็นต้องได้รับการปรับปรุง 
ให้ใช้งานได้อยูเ่สมอ เพือ่สนบัสนนุการใช้พลงังานนวิเคลียร์ในกจิการการเกษตร การแพทย์และสาธารณสขุ อุตสาหกรรม 
และการศกึษาวจิยัด้านพลงังานนิวเคลยีร์ รฐับาลควรให้ความส�าคัญโดยสนบัสนนุการลงทุนห้องปฏบัิตกิารวจิยัและพฒันา 
เครื่องมือครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

  ๕.๓.๓ การสนับสนุนเครือข่ายการวิจัย

รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการวิจัยด้านพลังงานนิวเคลียร์ให้หน่วยงานในเครือข่ายของ
ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติและสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด้วยเหตุผลส�าคัญ คือ ปัจจุบัน
งานวิจยัและพัฒนาด้านพลงังานนวิเคลยีร์อยูใ่นวงจ�ากัดเพราะขาดการสนบัสนนุการวจิยัอย่างเป็นระบบ ในหลายโอกาส
ที่ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติและสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ  
ทีส่นใจด�าเนนิการศกึษาวจิยัด้านพลงังานนวิเคลยีร์ ซึง่เป็นโครงการขนาดเลก็ในสถาบนัการศกึษาเพือ่การเรยีนการสอน  
แต่ขาดงบประมาณสนบัสนนุจากส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัต ิหรอื สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 
หรือจากหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งโครงการเหล่าน้ีจะมีประโยชน์ในการขยายฐานการวิจัย สร้างโอกาสการเรียนรู้ของเยาวชน
และประชาชน

ทั้งนี้ คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ อาจสนับสนุนการประสานงานในลักษณะเครือข่ายการวิจัย
ร่วมกับหน่วยงานวิจัยหลักของประเทศ ๖ หน่วยงาน (๑ ว. ๕ ส.) ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(สวก.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เพื่อสนับสนุนการวิจัยท่ีเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับนโยบาย 
และแผนยุทธศาสตร์ฯ เช่น กิจกรรมการส�ารวจอัตราก�าลังคนด้านพลังงานนิวเคลียร์ อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมวิจัย  
อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมและในการบริการทางการแพทย์ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
พลังงานนิวเคลียร์สู่ประชาชนมากขึ้น
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 ๕.๔ การประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

การประเมินผลตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติของประเทศ 
จะตดิตามประเมนิผลจากแผนปฏบิติัการ (Action plan) ทีส่อดคล้องกบัยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ และแนวทางการด�าเนนิการ 
ที่ได้จัดท�าเอาไว้โดยเริ่มจากการให้ความส�าคัญกับการติดตามความก้าวหน้าแผนงานและโครงการต่างๆ และม ี
การเก็บข้อมูลผลการติดตามดังกล่าวอย่างเป็นระบบ โดยใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล  
จากนั้นอาศัยข้อมูลดังกล่าวในการประเมินผลส�าเร็จและผลกระทบของการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องตามประเด็น 
การพัฒนายุทธศาสตร์และผลการพัฒนาในภาพรวม ในปีแรกของแผนจะเป็นการติดตามความก้าวหน้าของ 
กระบวนการผลกัดนัแผนการสู่การปฏบัิติ  โดยการด�าเนินงานของฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการพลงังานนิวเคลยีร์เพ่ือสนัติ  
พร้อมทั้งพัฒนาตัวช้ีวัดที่สะท้อนผลการพัฒนาอย่างชัดเจน ปีท่ี ๒ ติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานตามประเด็น 
การพัฒนาที่มีล�าดับความส�าคัญสูง ปีที่ ๓ และปีที่ ๔ จะติดตามความก้าวหน้าพร้อมประเมินผลผลิต ผลลัพธ์  
และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินการตามประเด็นการพัฒนาในภาพรวมของแผนและจัดท�ารายงานเสนอ 
คณะรัฐมนตรีเป็นรายปี เพ่ือมีมติให้หน่วยงานรับผิดชอบด�าเนินการต่อไป ทั้งนี้ ควรจัดให้มีการประเมินผลแผน 
ให้เสร็จสิ้นล่วงหน้า โดยมีผลการประเมินพร้อมใช้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ก่อนเริ่มท�าแผนฉบับต่อไป

      กลไกการติดตามประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

การตดิตามประเมนิผล โดยส�านักงานปรมาณูเพือ่สันตทิ�าหน้าท่ีก�าหนดแนวทางการตดิตามความก้าวหน้า
การบริหารจัดการนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ ประสานการติดตามประเมินผลกับคณะกรรมการ 
ระดับชาติชุดต่างๆ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาในภาพรวมและรายงานต่อคณะรัฐมนตรีทุกสิ้นปี
การติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับพ้ืนที่ด�าเนินการโดยส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติประสานกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการนโยบายบริหารงานจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) 
คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ก.ก.ภ.) และปรับระบบการตรวจราชการให้เป็น 
เครื่องมือในการก�ากับและติดตามประเมินผลการแปลงแผนสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
เสริมสร้างกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพให้มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเคร่ืองมือตรวจสอบโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ 
จัดท�าข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องชัดเจน

 ๕.๕ การทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

การทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ควรด�าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยคณะอนุกรรมการต่างๆ ซึ่งข้อมูล 
ที่ใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ฯ และกลยุทธ์จ�าเป็นต้องได้รับการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยแต่งตั้ง  
“คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
ของประเทศ” เพื่อน�าความเห็นจากคณะอนุกรรมการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาพิจารณาและน�าเสนอการปรับปรุง
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติตามช่วงเวลาที่เหมาะสม

๑.

๒.

๓.



ส่วนที่ ๓
กลไกและแนวทางในการบริหารจัดการ

บทที่ ๖
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ๔ ยุทธศาสตร์หลักที่ได ้
ก�าหนดขึ้นนี้ มีความคาดหวังเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างยั่งยืนและเป็นการวางรากฐานการพัฒนา 
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศในระยะยาว รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศท่ีมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล ก่อให้เกิดประโยชน์ในมิติต่างๆ ดังต่อไปนี้

 ๖.๑ ด้านเศรษฐกิจ

ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจจากพลังงานนิวเคลียร์ในด้านอุตสาหกรรมมีการใช้ต ้นก�าเนิดรังสี  
สารกมัมนัตภาพรงัส ีและวสัดุนวิเคลยีร์ในกจิการต่างๆ ในการเพิม่ผลผลติ การควบคมุคณุภาพ และการลดต้นทนุการผลติ   
เช่น อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ ไม้อัดแผ่นเรียบ กระเบื้อง กระดาษ ผลิตภัณฑ์แก้ว เหล็ก การเปลี่ยนสีอัญมณีหรือ 
อตุสาหกรรมปิโตรเลยีม ส่วนด้านการเกษตร เช่น การฉายรังสอีาหารและผลติผลทางการเกษตร เพือ่การส่งออก นอกจากนี้  
ในกรณีภาครัฐมีการเดินหน้าในการเตรียมการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในการผลิตไฟฟ้าขึ้นจะก่อให้เกิด 
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมหาศาลในภาคการผลิตและบริการในประเทศ 

 ๖.๒ ด้านความปลอดภัยของประชาชนและความมัน่คงของประเทศ

ส่วนที่ ๓ กลไกและแนวทางในการบริหารจัดการ

บทที่ ๖
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การด�าเนินการในส่วนของกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทั้งในด้าน 
การผลติไฟฟ้าและไม่มกีารผลติไฟฟ้านัน้  มคีวามปลอดภยัสงูสดุไม่ก่อให้เกดิอนัตรายต่อผูใ้ช้งาน  ประชาชน  และสิง่แวดล้อม 
หรือหากเกดิอบุตัเิหตขุึน้จ�าเป็นทีจ่ะต้องมรีะบบทีโ่ปร่งใสในการจดัการรวม ทัง้บคุลากรทีม่คีวามพร้อมในการแก้ไขปัญหา 
เพ่ือช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ในกรณีหากประเทศมีการใช้พลังงานนิวเคลียร ์
เพื่อผลิตไฟฟ้าจะสามารถท�าให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานของประเทศเพิ่มข้ึนจากการลดสัดส่วนการพึ่งพาการใช ้
เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติลงและเป็นการลดการน�าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ
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 ๖.๓ ด้านสังคม การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 ๖.๔ ด้านการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข เช่น การตรวจและวินิจฉัยโรค  
(Diagnosis) การบ�าบัดรักษาโรค (Radiotheraphy) หรือการปลอดเชือ้ผลติภณัฑ์ทางการแพทย์ (Radiosterilization)  
ช่วยให้ประชาชนมีคณุภาพชวิีตทีดี่ขึน้  ส่วนด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม การใช้พลงังานนวิเคลยีร์เป็นแหล่งพลงังานทางเลอืก 
ในการผลิตไฟฟ้าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ 

การท�าวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัเทคโนโลยด้ีานนวิเคลยีร์จะสามารถช่วยพฒันาประเทศได้อย่างยัง่ยนื ลดการพึง่พา
และประหยัดเงินตราของประเทศในการน�าเข้าเทคโนโลยีนิวเคลียร์จากต่างประเทศ ซ่ึงหากมีการใช้งานเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัยตัวใหม่ที่มีขนาดที่เหมาะสมจะสามารถช่วยในการท�าวิจัยทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ข้ันสูงของประเทศ 
เพ่ิมข้ึนและยังสามารถใช้เป็นเครือ่งมอืในการฝึกอบรมความรูท่ี้เก่ียวข้องให้กบับุคลากรด้านการก�ากบัดแูลความปลอดภัย
ด้านนิวเคลียร์และนักวิทยาศาสตร์ของประเทศ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ของประเทศให้พร้อมในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น
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กระบวนการทางนวิเคลยีร์ หมายถงึ อนัตรกริยิาระหว่างนวิเคลยีสกบันวิเคลยีส นวิเคลยีสกบัอนภุาคมลูฐาน 
และอนุภาคมูลฐานกับอนุภาคมูลฐาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานของนิวเคลียร์หรืออนุภาคมูลฐาน และ 
การแปลงนิวไคลด์

กากกัมมันตรังสี หมายถึง วัสดุในรูปของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซท่ีเป็นวัสดุกัมมันตรังสี หรือประกอบ
หรือปนเปื ้อนด้วยวัสดุกัมมันตรังสีที่มีค่ากัมมันตภาพต่อปริมาณหรือกัมมันตภาพรวมสูงกว่าเกณฑ์ปลอดภัย 
ทีก่�าหนดโดยคณะกรรมการ และผูค้รอบครองวสัดุนัน้ไม่ประสงค์จะใช้งานอกีต่อไป และให้หมายความรวมถงึวสัดอุืน่ใด
ที่คณะกรรมการก�าหนดให้เป็นกากกัมมันตรังสี

การห้ามทดลองนิวเคลียร์ หมายถึง การห้ามทดลองการระเบิดด้วยวัตถุระเบิดที่ใช้วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ
การห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ หมายถึง การห้ามมิให้มีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์หรือระเบิด 

นิวเคลียร์ใดๆ ในทุกพื้นที่ทั้งทางบก ทางอากาศ ใต้น�้า หรือใต้ดิน และเพื่อป้องกันการพัฒนาหรือการแพร่ขยาย 
อาวุธนิวเคลียร์

การไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ หมายถึง การไม่สนับสนุนทุกวิถีทางในการใช้วัสดุนิวเคลียร์พิเศษไปสร้าง
ประกอบเป็นอาวุธนิวเคลียร์

พลังงานนิวเคลียร์ หมายถึง พลังงานที่เกิดจากการแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอมมวลหนัก เช่น 
ยเูรเนยีม-๒๓๓ ยเูรเนยีม-๒๓๕ และพลโูตเนียม-๒๓๙ หรอืการหลอมรวมของนวิเคลียสของอะตอมมวลเบา เช่น ไฮโดรเจน 
ซึ่งแผ่พลังงานรังสี และพลังงานความร้อนออกมาพร้อมๆกัน

พลังงานนิวเคลียร์ หมายถึง พลังงานที่เกิดจากกระบวนการทางนิวเคลียร์ และพลังงานจากรังสีเอกซ์
พลังงานรังสีหรือพลังงานจากรังส ีหมายถึง พลังงานจากการถ่ายเทพลังงานจลน์ พลังงานจากประจุไฟฟ้า

และพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของรังสีให้กับตัวกลางที่เคลื่อนผ่าน
มาตรฐานสากล หมายถึง แนวปฏิบัติระหว่างประเทศที่ยอมรับเป็นแนวทางเดียวกัน
ระบอบ (Regime) หมายถึง ระบอบการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ ที่รวมถึงตราสารระหว่างประเทศ

มาตรฐานระหว่างประเทศ ความร่วมมอืต่างๆ ซึง่อาจอยูภ่ายใต้ระบบขององค์การสหประชาชาต ิ(The United Nations 
: UN) หรือไม่ก็ตาม แต่เป็นไปเพื่อการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์โดยมีสนธิสัญญาการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์  
(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapon : NPT) เป็นพื้นฐาน                                                 

รังสี หมายถึง พลังงานนิวเคลียร์ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรืออนุภาคใดๆ ท่ีมีความเร็ว ซ่ึงสามารถ
ก่อให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนได้ทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในตัวกลางที่ผ่านไป เช่น รังสีแกมมา รังสีเอกซ์  
รังสีบีตา รังสีแอลฟา อนุภาคนิวตรอน อนุภาคโปรตอน และอนุภาคอิเล็กตรอน

วัสดุกัมมันตรังสี หมายถึง วัสดุหรือสารประกอบใดๆ ที่มีการปลดปล่อยรังสี

นิยามศัพท์
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วัสดุต้นก�าลัง หมายถึง
(๑) ยูเรเนียม ธอเรียม สารประกอบของยูเรเนียมหรือธอเรียม หรือวัสดุอื่นใดที่มีคุณสมบัติเป็นวัสดุต้นก�าลัง

ตามที่ก�าหนดโดยกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๒) แร่หรอืสนิแร่ซึง่ประกอบด้วยวสัดตุามทีร่ะบไุว้ใน (๑) อย่างหนึง่หรอืหลายอย่างตามอตัราความเข้มข้น  

ซึ่งก�าหนดโดยกฎกระทรวงฯ
วัสดุนิวเคลียร์ หมายถึง วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ หรือ วัสดุต้นก�าลังซึ่งพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติใน

ทางเคมี
วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ หมายถึง
(๑) พลูโตเนียม ยูเรเนียมซึ่งมีความเข้มข้นของยูเรเนียม ๒๓๓ หรือ ยูเรเนียม ๒๓๕ สูงกว่าที่มีตามธรรมชาติ

สารประกอบของธาตุดังกล่าว หรือวัสดุอื่นใดตามที่ก�าหนดโดยกฎกระทรวง ทั้งนี้ไม่รวมวัสดุต้นก�าลัง
(๒) วัสดุใดๆ ที่มีวัสดุตามที่ระบุไว้ใน (๑) อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างผสมเข้าไปทั้งนี้ไม่รวมวัสดุต้นก�าลัง
สนธิสัญญาการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ หมายถึง สนธิสัญญาการห้ามรัฐท่ีไม่มีอาวุธนิวเคลียร์พัฒนา  

และรัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์ เคลื่อนย้าย ถ่ายโอนอาวุธนิวเคลียร์ ไปยังรัฐที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์และส่งเสริมให้มีการใช้
วัสดุนิวเคลียร์ในทางสันติ รวมท้ังความพยายามในการลดอาวุธ โดยเฉพาะรัฐท่ีมีอาวุธนิวเคลียร์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี  
พ.ศ. ๒๕๑๓ และไทยเข้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

สนธสิญัญาเขตปลอดอาวธุนวิเคลียร์เอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ หมายถงึ สนธสิญัญาของกลุม่ประเทศอาเซยีน
ตกลงกันที่จะเฝ้าระวังไม่ให้มีอาวุธนิวเคลียร์เข้ามาหรือเคลื่อนผ่านอาณาเขตของกลุ่มประเทศอาเซียน

อนุภาคมูลฐาน หมายถึง อนุภาคมูลฐานทางนิวเคลียร์ ได้แก่ โปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน และโฟตอน
Neutron Activation Analysis (NAA) หมายถึง เทคนิคเชิงนิวเคลียร์ที่ท�าให้ธาตุในสารตัวอย่างเป็นรังสี

ด้วยการท�าปฏิกิริยากับอนุภาคนิวตรอน เพื่อใช้วัดองค์ประกอบในสารตัวอย่าง ตามวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์นั้นๆ
เช่น องค์ประกอบของสารอาหาร ของแร่ และผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติอื่น เป็นต้น

National Quality Infrastructure (NQI) ประกอบด้วย ๔ ส่วนคอื Metrology , Strandard, Testing, Quality  
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แผนที่น�าทางนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙

ตารางที่ ๑ กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะเร่งด่วน

ยุทธศาสตร์ กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้าน
พลังงานนิวเคลียร์

ด�าเนินการเพื่อน�าไปสู ่การให้สัตยาบันและ
ภาคยานุวัติที่ส�าคัญ เช่น 

• ความตกลงพิทักษ ์ความปลอดภัย 
ทางนิวเคลียร ์ (Comprehensive  
Safeguards Agreements and its  
Additional Protocol : AP)

• อนุสัญญาว ่าด ้วยการคุ ้มครองทาง 
กายภาพของวสัดนุวิเคลยีร์ (Convention  
on the Physical Protection of  
Nuclear Material : CPPNM)

เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวงการต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การก�ากับดูแล
ความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียร์

พั ฒน าและจั ดท� า กฎหมาย ร ะดั บ ร อ ง 
ด้านพลังงานนิวเคลียร ์ให ้สอดคล้องตาม 
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ และการบังคับใช้อย่างสมบูรณ์
จัดท�ามาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการกากกัมมันตรังสีตามมาตรฐาน
จัดท�าแผนแม่บทด้านฉุกเฉินทางนิวเคลียร ์
และรังสี
จัดท�ามาตรการและแนวทางบริหารจัดการ 
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย
ส�านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ
ส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
กระทรวงพลังงาน
ภาคเอกชนท่ีมกีารใช้พลงังาน 
นิวเคลียร์

 ระยะเร่งด่วน

ภาคผนวก ก

๑.

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

๘.

๙.
๑๐.

๑.

๒.

๑.๑

๑.๒

๒.๑

๒.๒

๒.๓

๒.๔
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ยุทธศาสตร์ กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การผลิตและพัฒนา 
ก�าลังคนและโครงสร้าง 
พื้นฐานด้านพลังงาน
นิวเคลียร์

ประเมินศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรด้าน
พลังงานนิวเคลียร์
พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรด้าน
นิวเคลียร์ของประเทศ
เตรียมการก่อสร้างอาคารมาตรวิทยาทางรังสี
และท�าข้อเสนองบประมาณส�าหรับจัดหา
ครุภัณฑ์ให้เหมาะสมและเพียงพอ
เตรยีมการเพ่ือรองรบัการก�ากบัดแูลสถานประกอบการ 
ทางนวิเคลียร์ทีม่หาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี
ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลยีร์เพือ่สนัติ พ.ศ. ๒๕๕๙

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงพลังงาน
การไฟฟ้าฝ ่ายผลิตแห ่ง
ประเทศไทย
ส�านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ
ส�านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 
ภาคเอกชนท่ีมกีารใช้พลงังาน 
นิวเคลียร์
สถาบันการวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การใช้พลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อ 
การพัฒนาประเทศ

พัฒนามาตรฐานการป้องกันอันตรายจาก
รังสีของบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และ 
ประชาชน
จดัตัง้ศนูย์ปฏิบตักิารวจิยัรงัสรีกัษาจากโบรอน
จับยึดนิวตรอน (Boron Neutron Capture 
Therapy : BNCT)
ศึกษาและเสนอแนะการเตรียมความพร้อม 
การก่อสร้างเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 
ตัวใหม่ในประเทศไทย
สนบัสนนุความร่วมมอืทางวชิาการและการศกึษา 
วจิยัทางด้านพลงังานนวิเคลยีร์ระหว่างหน่วยงาน
ทั้งในและต่างประเทศ
สร้างความรูค้วามเข้าใจนโยบายและยทุธศาสตร์ 
การพฒันาด้านพลงังานนวิเคลยีร์ของประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงพลังงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย
สถาบันการศึกษา
สถาบันการวิจัย

๑.

๒.
๓.
๔.
๕.

๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

๑๑.

๑๒.

๑๓.

๑๔.

๑.

๒.
๓.
๔.
๕.

๖.

๗.
๘.

๙.
๑๐.

๓.๑

๓.๒

๓.๓

๓.๔

๔.๑

๔.๒

๔.๓

๔.๔

๔.๕
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ตารางที่ ๒ กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะสั้น ๑ - ๒ ปี

 ระยะสัน้ ๑ - ๒ ปี

ยุทธศาสตร์ กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้าน
พลังงานนิวเคลียร์

เสริมสร้างเครือข่ายและสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
ทบทวนและพัฒนาความร ่วมมือระหว ่าง
ประเทศ เพื่อให้มีการด�าเนินการสอดคล้อง
กับแผนการพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศ
พัฒนากระบวนการจัดท�าข้อเสนอโครงการ
ความร่วมมอืเชงิวชิาการของทบวงการพลงังาน
ปรมาณรูะหว่างประเทศของแต่ละรอบปี ทัง้ใน
ระดับประเทศ และภมูภิาค ทีส่่งเสรมิบรูณาการ 
ระหว่างหน่วยงานและสะท้อนความต้องการ
ของประ เทศ  ตลอดจนสอดคล ้ อ ง กับ 
แผนยุทธศาสตร์ของประเทศ
เร ่ ง รั ดและ ติดตามการด� า เนิ น งานตาม 
สนธิสัญญาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ผลกัดันให้เกดิการถ่ายทอดเทคโนโลยนีวิเคลยีร์
ชั้นสูง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ  
ผ่านกลไกความร่วมมอืทัง้ในระดบัทวภิาค ีและ
ระดับพหุภาคี
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อยกระดับเป็น
หัวหน้าโครงการความร่วมมือในระดับภูมิภาค 
ภายใต้การด�าเนินงานของทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ
เข้าร่วมน�าเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับ
นานาชาติ
พัฒนากฎหมาย และด�าเนินการเพื่อน�าไปสู่
การให้สัตยาบัน และภาคยานุวัติในตราสาร 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น  

• สนธสิญัญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวธุ
นิวเคลียร์โดยสมบูรณ์

• อนุสัญญาว ่าด ้วยการปราบปราม 
การก่อการร้ายทางนิวเคลียร์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวงการต่างประเทศ

๑.

๒.

๑.๑

๑.๒

๑.๓

๑.๔

๑.๕

๑.๖

๑.๗

๑.๘
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ยุทธศาสตร์ กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• อนุสัญญาว ่ าด ้ วยความปลอดภัย 
ใ นก า ร จั ด ก า ร เ ชื้ อ เ พลิ ง ใ ช ้ แ ล ้ ว 
และความปลอดภัยในการจัดการ 
กากกัมมันตรังสี 

• อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การก�ากับดูแล
ความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียร์

บังคับใช้กฎหมายเสมอภาคเท่าเทียมทั่วถึง
อย่างเป็นธรรม
มาตรการและแนวทางในการอนุญาตสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร ์และรังสีตาม 
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
พ.ศ. ๒๕๕๙
จัดท�าเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยทางรังส ี
ในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เสนอต่อ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
เ ก่ียวกับการก� ากับดูแลความปลอดภัย 
จากพลังงานนิวเคลียร์
พฒันาระบบเฝ้าระวงัภยัและเตรยีมการรองรบั
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเฝ้าระวัง 
ติดตาม ตรวจวดักมัมนัตภาพรงัสใีนสิง่แวดล้อม
แก่ประเทศในภมิูภาคอาเซยีน และเอเซยี-แปซฟิิก
พัฒนาเครือข่ายด้านการเฝ้าระวังภัยทางรังส ี
ในสิง่แวดล้อม และเป็นศนูย์กลางด้านมาตรวทิยารังสี 
ในภูมิภาคอาเซียน
เสริมสร้างศักยภาพของศูนย์ปรมาณูภูมิภาค 
เพื่ อการก� ากับ ดูแลความปลอดภัยตาม
มาตรฐาน
การซ้อมและจัดท�าแนวทางการด�าเนินการ
งานตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีและประเมิน 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน 
ในกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
ก�ากับและติดตามการด�าเนินงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย
ส�านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ
ส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
กระทรวงพลังงาน
ภาค เอกชนที่ มี ก า ร ใ ช ้
พลังงานนิวเคลียร์
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ยุทธศาสตร์ กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การผลิตและพัฒนา 
ก�าลังคนและโครงสร้าง 
พื้นฐานด้านพลังงาน
นิวเคลียร์

จัดท�าแผนพฒันาบคุลากรด้านการใช้ประโยชน์
และก�ากับดูแลความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนิวเคลียร์และ
รังสีให้มีขีดความสามารถตามมาตรฐานสากล
ผลักดันและส่งเสริมให ้มีการแลกเปลี่ยน
บุคลากรทางด ้านนิวเคลียร ์และรัง สีกับ 
นานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
จัดท�าแผนวิ จัยและพัฒนาด ้านพลังงาน
นิวเคลียร์ และระบบจัดสรรงบประมาณท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ผลักดันการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี
นิวเคลียร ์ในสาขาที่มีศักยภาพเพื่อสร ้าง 
องค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศ
การขอการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
ISO 17025 ของห้องปฏิบัติการตรวจวัด
กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม
โครงการหน่วยงานรับรองด้านการตรวจสอบ
โดยไม่ท�าลาย
โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตผล
การเกษตรเพือ่การส่งออกด้วยเครือ่งเร่งอนภุาค 
อิเล็กตรอน
โครงการพัฒนาระบบคุณภาพตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิตยา (เภสัชรังสี)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงพลังงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย
ส�านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ
ส�านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 
ภาคเอกชนที่มีการใช้
พลังงานนิวเคลียร์
สถาบันการวิจัย
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ยุทธศาสตร์ กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การใช้พลังงานนิวเคลียร์ 
เพ่ือการพัฒนาประเทศ

ส่งเสรมิและสนบัสนนุการใช้พลงังานนวิเคลยีร์
ในด้านการเกษตร การแพทย์ อุตสาหกรรม  
สิ่งแวดล้อม การศึกษาวิจัย และอื่นๆ 
สนับสนุนการศึกษา วิ จั ย  และพัฒนา  
ความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และ
การพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) 
ภายในประเทศ
ส่งเสรมิและสนบัสนนุการใช้พลงังานนวิเคลยีร์
จากเครือ่งปฏกิรณ์นวิเคลยีร์วจิยั เพือ่การพัฒนา
ประเทศ   
ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับมาตรฐาน
ระบบคุณภาพในการใช้พลังงานนิวเคลียร ์
ในทางการแพทย์ เกษตร อุตสาหกรรม และ
การศึกษาวิจัย
การพัฒนาเครื่องตรวจวัดชี้บ ่ งแนวโน ้ม 
แผ่นดินไหว
แผนงานตรวจวิเคราะห์ความเป็นพิษทาง
นิวเคลียร์และรังสี (Toxicity)
สร้างความตระหนักและถ่ายทอดความรู  ้
เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ให้แก่ประชาชน
จัดท�าแผนประชาสัมพันธ ์ในสถานการณ์ 
ฉุก เฉินหรือภาวะ วิกฤตภัยความมั่ นคง 
ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์
ส่งเสรมิและสนบัสนนุการสร้างช่องทางการสือ่สาร 
ประชาสัมพันธ ์ด ้ านพลังงานนิว เคลียร ์ 
ผ่านสือ่สมยัใหม่ รวมถงึเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถศึกษา 
เรียนรู้ และหาข้อมูลด้านพลังงานนิวเคลียร์
พฒันารปูแบบการสือ่สารสาธารณะเชงิสร้างสรรค์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงพลังงาน
การไฟฟ้าฝ ่ายผลิตแห ่ง
ประเทศไทย
ส�านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ
ภ าค เ อกชนที่ มี ก า ร ใ ช ้
พลังงานนิวเคลียร์
สถาบันการวิจัย
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ตารางที่ ๓ กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะกลาง ๓ - ๕ ปี

ระยะกลาง ๓ - ๕ ปี

ยุทธศาสตร์ กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศ 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์

เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายและแสดง
ศักยภาพการเป็นผู้น�าด้านพลังงานนิวเคลียร์
โครงการสร้างเครือข่ายการใช้ประโยชน์ 
จากโครงสร้างพืน้ฐานงานวจัิยทางนวิเคลยีร์ใน
ภูมิภาคอาเซียน
กิจกรรมการผลักดันให้เข ้าร ่วมโครงการ 
ความร ่วมมือทางวิชาการ/กิจกรรมของ
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
ในกรอบต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวงการต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การก�ากับดูแล
ความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียร์

ควบคุม ป้องกัน ให้มีการใช้พลังงานนิวเคลียร์
ในทางสันติ
การบูรณาการกับหน ่วยงานท่ีเ ก่ียวข ้อง  
ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
พัฒนามาตรฐานการก�ากับดูแลเป็นท่ียอมรับ
ในภูมิภาคอาเซียน
จัดท�ามาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ 
วัฒนธรรมความปลอดภัยส�าหรับเจ้าหน้าท่ี 
และผู้รับใบอนุญาต
ก�าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบตัด้ิานการวจิยั 
และพัฒนาเกี่ ยวกับความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียร์และรังสีอย่างเป็นระบบ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพือ่การก�ากบัดูแลความปลอดภยัจากพลงังาน
นิวเคลียร์
การจัดท�าสารอ้างอิง (Reference Material)  
ส�าหรบัการทดสอบความช�านาญในการวเิคราะห์ 
กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับ
ประเทศและภูมิภาค

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย
ส�านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ
ส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
กระทรวงพลังงาน
ภาคเอกชนที่มีการใช้
พลังงานนิวเคลียร์
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ยุทธศาสตร์ กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การผลิตและพัฒนา 
ก�าลังคนและโครงสร้าง 
พื้นฐานด้านพลังงาน
นิวเคลียร์

ส่งเสริมและสนบัสนนุหน่วยงานและมหาวทิยาลยั 
ที่เก่ียวข้องในการผลิตและพัฒนาบุคลากร 
สายวิชาการและสายวิชาชีพด้านพลังงาน
นิวเคลียร์
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศไทย  
ณ ห้องปฏิบตักิารของทบวงการพลงังานปรมาณู 
ระหว่างประเทศ หรอืหน่วยงานทีเ่ป็นทีย่อมรบั
ในระดับนานาชาติ
พัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เพ่ือผลิต
บุคลากรรองรับการใช้พลังงานนิวเคลียร ์ 
เพื่อพัฒนาประเทศ
เสรมิสร้างศกัยภาพประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนาบุคลากรทางด้านนิวเคลียร์และ
รังสีในระดับภูมิภาคอาเซียน
ส ่ ง เส ริมและส นับสนุนการพัฒนาและ
ใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของชาติ  
(National Quality Infrastructure : NQI)
พัฒนาห้องปฏิบัติการท่ีเก่ียวข้องกับพลังงาน
นิวเคลียร ์  ทั้ งด ้านการใช ้ประโยชน์และ 
การก�ากับดูแลความปลอดภัย
โครงการวิ ศวกรรมส� าหรับ  Nuc lea r  
Technology และ Nuclear Instrument
โครงการศูนย์ไซโคลตรอนเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตเภสัชรังสี
โครงการจดัตัง้ศนูย์ Isotope Hydrology และ 
Radiometric Dating
โครงการจัดต้ังห้องปฏบิตักิารบรกิารสอบเทยีบ
เครื่องวัดรังสี ตามระบบ ISO/IEC 17025
พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านพลังงานนิวเคลียร์
อย่างเป็นระบบและเข้าถึงง่าย
การจัดตั้งและให้การรับรองห้องปฏิบัติการ 
ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมใน
ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงพลังงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย
ส�านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ
ส�านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 
ภาคเอกชนที่มีการใช้
พลังงานนิวเคลียร์
สถาบันการวิจัย
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ยุทธศาสตร์ กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วจิยัและพฒันาเทคนคิการตรวจวดักัมมนัตภาพรงัส ี
ในสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางรังสีต ่อ 
สิง่แวดล้อมและประชาชนไทยร่วมกบัเครือข่าย 
ความร ่ วมมือทั้ ง ในระดับประ เทศและ
นานาชาติทั้งในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การใช้พลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อการ
พัฒนาประเทศ

โครงการสร้างเครือข่ายการวจิยัความปลอดภยั
ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน
การพัฒนาการใช้ประโยชน์ของ Rare Earth
การขยายการใช้ประโยชน์เทคนิคการท�าหมัน
แมลงด้วยรังสี
โครงการพฒันาด้าน Physics-Health & Therapy 
and Ion Beam Applications
แผนงาน Radiation-induced Mutation & 
Bio-effect Analysis
การพัฒนาการผลิตไอโซโทปรังสีชนิดใหม่
สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร ์
ใน กิจการอุ ตสาหกรรม เพื่ อยกระดับ 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ ์ เพื่อสร ้างความรู ้  
ความเข้าใจ ตลอดจนการป้องกัน และแก้ไข 
ปัญหาเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ
สร ้างความตระหนักให้แก ่ประชาชนเพื่อ 
เตรียมการรองรับการป้องกันเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงพลังงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย
สถาบันการศึกษา
สถาบันการวิจัย
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ตารางที่ ๔  กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาว ๖ - ๑๐ ปี

ระยะยาว ๖ - ๑๐ ปี

ยุทธศาสตร์ กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศ 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์

ประเทศไทยเข้าไปมีส่วนร่วมในการบรหิารงาน
ของทบวงการพลงังานปรมาณรูะหว่างประเทศ
ผู ้แทนประเทศไทยมีบทบาทในการประชุม
นานาชาติเชิงนโยบาย เช่น การประชุมใหญ่
สมัยสามัญของทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ (IAEA General Conference)  
การประ ชุมผู ้ แทนประ เทศตามกรอบ 
ความตกลงความร ่วมมือเชิงวิชาการใน
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (RCA National  
Representative Meeting and RCA  
General Conference) เป็นต้น

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวงการต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การก�ากับดูแล
ความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียร์

พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด ้านก�ากับดูแล 
ความปลอดภยัจากพลงังานนวิเคลยีร์ในระดบั
ภูมิภาค
พัฒนาเครือข่ายการก�ากับดูแลด้านพลังงาน
นิวเคลียร์สู่ระดับนานาชาติ
สร้างมาตรฐานวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่
บุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์
พฒันาและปรบัปรงุกฎหมายให้ได้มาตรฐานสากล  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย
ส�านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ
ส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
กระทรวงพลังงาน
ภาคเอกชนที่มีการใช้
พลังงานนิวเคลียร์
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ยุทธศาสตร์ กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
การผลิตและ
พัฒนาก�าลังคน
และโครงสร้างพื้น
ฐานด้านพลังงาน
นิวเคลียร์

จัดท�าแผนการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ทั้งการใช้ประโยชน์และการก�ากับ
ดูแลอย่างเป็นระบบ
การเตรียมความพร ้อมของบุคลากรเพ่ือ 
การเป็น Technical Support Organization  
ด ้านเทคโนโลยี นิวเคลียร ์และโรงไฟฟ ้า
นิวเคลียร์
พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้าน
พลงังานนวิเคลียร์ ให้มคีวามเป็นมอือาชพี และ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ผลักดันให้มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆ  
ด้านพลังงานนิวเคลียร ์ให ้มีคุณภาพและ 
มาตรฐานตามระบบคณุภาพแห่งชาต ิ(National 
Quality Infrastructure Regime)
โครงการการพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน  
ด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม การวิจัยพัฒนา 
และนวตักรรม ด้วยเครือ่งปฏกิรณ์นวิเคลยีร์วจัิย
ศนูย์การศกึษาและวจิยั Fusion Technology
พฒันาระบบการวจัิยและพฒันาให้มปีระสทิธิภาพ 
ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
จัดต้ังกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงพลังงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  
แห่งประเทศไทย
ส�านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ
ส�านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 
ภาคเอกชนที่มีการใช้
พลังงานนิวเคลียร์
สถาบันการวิจัย
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ยุทธศาสตร์ กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การใช้พลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อ 
การพัฒนาประเทศ

ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ เพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้า
วิ จัยและพัฒนาด ้านปฏิกิริยาฟ ิวชั่นเพื่อ 
การพัฒนาประเทศ
แผนงาน Radiation Processing (Food, 
Material)
การบริหารจัดการกาก กัมมันตรั งสี ท่ี มี
ประสิทธิภาพ
ส่งเสรมิและสนบัสนุนให้เกิดการมส่ีวนร่วมจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยระดมความคิดเห็น 
เพ่ือให้เกดิการสือ่สารสองทางกับกลุม่เป้าหมาย   
บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้
ด้านพลังงานนิวเคลียร์
พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงพลังงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย
สถาบันการศึกษา
สถาบันการวิจัย
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๑   ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์

สาระส�าคัญของแนวทางการด�าเนินงาน

กลยุทธ์ที่ ๑.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน นานาประเทศ
          และองค์การระหว่างประเทศ

ตารางที่ ๑ แสดงแนวทางการด�าเนินงาน กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดของกลยุทธ์ที่ ๑.๑ 

หัวข้อ รายละเอียด

ผลลัพธ์ ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือต่างๆ ในการพัฒนาด้านนิวเคลียร์

ผลผลิต ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
นานาประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาประเทศโดยใช้พลังงานนิวเคลียร์

แนวทาง 
การด�าเนินงาน

เสริมสร้างเครือข่ายและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
ปฏบิตัติามพนัธกรณรีะหว่างประเทศของไทยด้านการใช้พลงังานนวิเคลยีร์ให้ครบถ้วน
ทบทวนและพฒันาความร่วมมอืระหว่างประเทศ เพือ่ให้มกีารด�าเนนิการสอดคล้องกบั
แผนการพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
เพิ่มความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์

กิจกรรมหลัก การมีความร่วมมือระหว่างประเทศในสาขาวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร ์
ในภูมิภาคอาเซียนและนานาประเทศ

ดัชนีชี้วัด
กลยุทธ์

มีโครงการร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนและนานาประเทศเพิ่มขึ้น
ได้รบัการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การระหว่างประเทศและนานาประเทศเพ่ิมข้ึน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงการต่างประเทศ

การใช้จ่าย 
งบประมาณ

อัตราก�าลังคน / พัฒนาบุคลากร / การบริหารงานทั่วไป (ตามความจ�าเป็น)

ภาคผนวก ข

๑.
๒.

๑.
๒.

๑.๑.๑
๑.๑.๒
๑.๑.๓

๑.๑.๔
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กลยุทธ์ที่ ๑.๒  ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทส�าคัญในทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

ตารางที่ ๒ แสดงแนวทางการด�าเนินงาน กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด ของกลยุทธ์ที่ ๑.๒ 

หัวข้อ รายละเอียด

ผลลัพธ์ ประเทศไทยเป็นผู้น�าในการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์

ผลผลิต ประเทศไทยเป็นผู้ก�าหนดนโยบายด้านต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ

แนวทาง 
การด�าเนินงาน

ผลักดันให้บุคลากรของไทยเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานของทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ
เข้าร่วมกจิกรรมเพือ่สร้างเครอืข่ายและแสดงศกัยภาพการเป็นผูน้�าด้านพลงังานนวิเคลยีร์

กิจกรรมหลัก การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายของทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

ดัชนีชี้วัด
กลยุทธ์

มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศมากขึ้น

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงการต่างประเทศ

การใช้จ่าย 
งบประมาณ

อัตราก�าลังคน / พัฒนาบุคลากร / การบริหารงานทั่วไป (ตามความจ�าเป็น)

๑.
๒.

๑.๒.๑

๑.๒.๒
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กลยุทธ์ที่ ๒.๑  บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ แนวทาง โครงสร้าง หลักการบริการและมาตรฐาน
          การก�ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างมีประสิทธิผล

ตารางที่ ๓ แสดงแนวทางการด�าเนินงาน กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด ของกลยุทธ์ที่ ๒.๑ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒   การกำากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์

หัวข้อ รายละเอียด

ผลลัพธ์ ประเทศไทยมีการบังคับใช้กฎหมายที่ได้มาตรฐานสากล

ผลผลิต การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ

แนวทาง
การด�าเนินงาน

พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายให้ได้มาตรฐานสากล 
บังคับใช้กฎหมายเสมอภาคเท่าเทียมทั่วถึงอย่างเป็นธรรม
ควบคุม ป้องกัน และปราบปรามให้มีการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ

กิจกรรมหลัก พัฒนากฎหมายเพื่อการก�ากับดูแลความปลอดภัยฯ
ปรบัใช้กฎ ระเบยีบ มาตรการ แนวทาง และมาตรฐานการก�ากบัดแูลความปลอดภยัฯ ของ
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นธรรม

ดัชนีชี้วัด
กลยุทธ์

ประชาชนมีความเชื่อมั่นจากการก�ากับดูแลความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
มหีน่วยงานกระท�าผดิตามพระราชบญัญตัพิลงังานนวิเคลยีร์เพือ่สนัต ิพ.ศ. ๒๕๕๙ ลดลง

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย
ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กระทรวงพลังงาน
ภาคเอกชนที่มีการใช้พลังงานนิวเคลียร์

การใช้จ่าย 
งบประมาณ

อัตราก�าลังคน / พัฒนาบุคลากร / การบริหารงานทั่วไป (ตามความจ�าเป็น)

๑.
๒.

๓.

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

๑.
๒.

๒.๑.๑
๒.๑.๒
๒.๑.๓
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กลยุทธ์ที่ ๒.๒  พัฒนาศักยภาพก�ากับดูแลความปลอดภัยและระบบเฝ้าระวังภัยด้านนิวเคลียร์และรังสี
          ตามมาตรฐานสากล 

ตารางที่ ๔ แสดงแนวทางการด�าเนินงาน กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด ของกลยุทธ์ที่ ๒.๒ 

หัวข้อ รายละเอียด

ผลลัพธ์ ประเทศไทยมีหน่วยงานและระบบก�ากับดูแลความปลอดภัย และระบบเฝ้าระวังภัย
ด้านนิวเคลียร์และรังสีที่ได้มาตรฐานสากล

ผลผลิต มีมาตรการและแนวทางในการก�ากับดูแลความปลอดภัย และระบบเฝ้าระวังภัย
ด้านนิวเคลียร์และรังสีทั่วภูมิภาค

แนวทางการ
ด�าเนินงาน

พัฒนามาตรฐานการก�ากับดูแลเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการก�ากับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียร์
พัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยและเตรียมการรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

กิจกรรมหลัก การควบคุม ก�ากับดูแลด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีเป็นไปตาม 
มาตรฐานสากล

ดัชนีชี้วัด
กลยุทธ์

มีระบบเฝ้าระวังภัยที่ได้มาตรฐาน
เป็นศูนย์กลางด้านการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสีในภูมิภาคอาเซียน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย
ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
กระทรวงพลังงาน
ภาคเอกชนที่มีการใช้พลังงานนิวเคลียร์

การใช้จ่าย 
งบประมาณ

อัตราก�าลังคน / พัฒนาบุคลากร / การบริหารงานทั่วไป (ตามความจ�าเป็น)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

๑.
๒.

๒.๒.๑
๒.๒.๒

๒.๒.๓
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กลยุทธ์ที่ ๓.๑  ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์

ตารางที่ ๕ แสดงแนวทางการด�าเนินงาน กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด ของกลยุทธ์ที่ ๓.๑

หัวข้อ รายละเอียด

ผลลัพธ์ บุคลากรมีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศโดยใช้พลังงานนิวเคลียร์

ผลผลิต บุคลากรด้านนิวเคลียร์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

แนวทาง 
การด�าเนินงาน

ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานและมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวข้องในการผลิตและพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายวิชาชีพด้านพลังงานนิวเคลียร์
พัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านนวิเคลยีร์และรงัสใีห้มขีดีความสามารถตามมาตรฐานสากล
ผลักดันและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางด้านนิวเคลียร์และรังสีกับ 
นานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

กิจกรรมหลัก ปฏิบัติงานการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ
พัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอกในสายวิทยาศาสตร ์
และวิศวกรรมศาสตร์
ผลิตบุคลากรสายวิชาชีพสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
เพิ่มการผลิตและอัตราก�าลังบุคลากรสายวิชาชีพและสายวิชาการทุกสาขาวิชาชีพ 
ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

ดัชนีชี้วัด
กลยุทธ์

จ�านวนบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีท่ีมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ 

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงพลังงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ภาคเอกชนที่มีการใช้พลังงานนิวเคลียร์
สถาบันการวิจัย

การใช้จ่าย 
งบประมาณ

อัตราก�าลังคน / ทุนการศึกษา / ห้องปฏิบัติการ / บริหารทั่วไป
(ตามมติคณะอนุกรรมการฯ)

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓   การผลิตและพัฒนากำาลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร ์

๑.
๒.

๓.
๔.
๕.

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

๑.

๓.๑.๑

๓.๑.๒
๓.๑.๓
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กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์
ตารางที่ ๖ แสดงแนวทางการด�าเนินงาน กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด ของกลยุทธ์ที่ ๓.๒

หัวข้อ รายละเอียด

ผลลัพธ์ ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอต่อการสนับสนุนและพัฒนาประเทศโดยใช้
พลังงานนิวเคลียร์

ผลผลิต มีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากล

แนวทาง 
การด�าเนินงาน

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของชาติ  
(National Quality Infrastructure : NQI)
ผลักดันให้มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆ ด้านพลังงานนิวเคลียร์ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามระบอบคณุภาพแห่งชาต ิ( National Quality Infrastructure Regime)
ผลกัดนัการวจิยัและพฒันาด้านเทคโนโลยนีวิเคลยีร์ในสาขาทีม่ศีกัยภาพเพือ่สร้างองค์
ความรู้ในการพัฒนาประเทศ

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานก�ากับดูแล
ความปลอดภัยฯ ให้มีศักยภาพและสมรรถนะสูง

ดัชนีชี้วัด
กลยุทธ์

มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
จ�านวนงานวจัิยด้านเทคโนโลยนีวิเคลยีร์ท่ีสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาประเทศ
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงพลังงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ภาคเอกชนที่มีการใช้พลังงานนิวเคลียร์
สถาบันการวิจัย

การใช้จ่าย 
งบประมาณ

อัตราก�าลังคน / ทุนการศึกษา / พัฒนาบุคลากร / ห้องปฏิบัติการ / บริหารทั่วไป 
(ตามมติคณะอนุกรรมการฯ)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

๑.
๒.

๓.๒.๑

๓.๒.๒

๓.๒.๓
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กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ส่งเสริมใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตารางที่ ๗ แสดงแนวทางการด�าเนินงาน กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด ของกลยุทธ์ที่ ๔.๑

หัวข้อ รายละเอียด

ผลลัพธ์ ประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนโดยใช้พลังงานนิวเคลียร์

ผลผลิต มีการส่งเสริมและสนับสนุนพลังงานนิวเคลียร์เพื่อพัฒนาประเทศ

แนวทาง 
การด�าเนินงาน

ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในด้านการเกษตร การแพทย์ 
อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การศึกษาวิจัย และอื่นๆ
สนบัสนนุการศกึษา วจิยั และพฒันา ความปลอดภยั  ความม่ันคงปลอดภยั และการพทิกัษ์ 
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) ภายในประเทศ
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลียร์จากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย  
เพื่อการพัฒนาประเทศ
ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้า

กิจกรรมหลัก ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาการใช้พลังงานนิวเคลียร ์ในกิจการเกษตรการแพทย์ 
อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การศึกษาวิจัย และอื่นๆ
ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในกิจการอาหารและโภชนาการ
ด�าเนินการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยตัวใหม่
สนับสนุนและเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเด็นต่างๆ  
๑๙ ประเด็น ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA)

ดัชนีชี้วัด
กลยุทธ์

มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงพลังงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สถาบันการศึกษา
สถาบันการวิจัย

การใช้จ่าย 
งบประมาณ

อัตราก�าลังคน / ทุนการศึกษา / พัฒนาบุคลากร / ห้องปฏิบัติการ / วัสดุ /อุปกรณ์ / 
บริหารงานทั่วไป (ตามมติคณะอนุกรรมการฯ)

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔   การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

๑.

๒.
๓.
๔.

๔.๑.๑

๔.๑.๒

๔.๑.๓

๔.๑.๔
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กลยุทธ์ที่ ๔.๒ สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์

ตารางที่ ๘ แสดงแนวทางการด�าเนินงาน กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด ของกลยุทธ์ที่ ๔.๒

หัวข้อ รายละเอียด

ผลลัพธ์ ประชาชนสามารถเข้าถึงสื่อต่างๆ เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ได้อย่างทั่วถึง

ผลผลิต ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์มากขึ้น

แนวทาง 
การด�าเนินงาน

ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ให้แก่
ประชาชน
เพิม่โอกาสในการเข้าถงึข้อมูลและสารสนเทศด้านพลงังานนวิเคลียร์ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
และประชาชน

กิจกรรมหลัก สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์แก่ประชาชนทุกระดับ

ดัชนีชี้วัด
กลยุทธ์

ประชาชนมีความเข้าใจและตระหนักถึงความส�าคัญของพลังงานนิวเคลียร์เพิ่มมากขึ้น

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงพลังงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สถาบันการศึกษา
สถาบันการวิจัย

การใช้จ่าย 
งบประมาณ

อัตราก�าลังคน / ทุนการศึกษา / พัฒนาบุคลากร / ห้องปฏิบัติการ / วัสดุ / อุปกรณ์ / 
บริหารงานทั่วไป (ตามมติคณะอนุกรรมการฯ)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

๔.๒.๑

๔.๒.๒
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คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ คณะอนุกรรมการฯ และคณะท�างานฯ

ก) รายช่ือคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๖)

รองนายกรัฐมนตรี       ประธานกรรมการ

ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ      กรรมการ

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข      กรรมการ

ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     กรรมการ

ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม      กรรมการ

ผู้แทนส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี                            กรรมการ

ผู้แทนส�านักงบประมาณ      กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ  

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์  ทิณพงษ์)

ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ  

(นายชาตรี  สุวรรณิน)

ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ  

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช  ชิตตระการ)

ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ  

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงลักษณา  โพชนุกุล)

ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ  

(รองศาสตราจารย์ ดร.นเรศร์  จันทร์ขาว)

เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ     กรรมการและเลขานุการ  

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชัยวัฒน์  ต่อสกุลแก้ว)

หมายเหตุ: นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
ตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ภาคผนวก ค

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

๑๒.

๑๓.
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ข) รายช่ือคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

รองนายกรัฐมนตรี       ประธานกรรมการ

ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ      กรรมการ

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข      กรรมการ

ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     กรรมการ

ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม      กรรมการ

ผู้แทนส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี                            กรรมการ

ผู้แทนส�านักงบประมาณ      กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ  

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์  ทิณพงษ์) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ  

(นายชาตรี  สุวรรณิน) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ  

(รองศาสตราจารย์ ดร.นเรศร์  จันทร์ขาว) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ  

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช  ชิตตระการ) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ  

(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ  

(ดร.ชวินท์  ธัมมนันท์กุล) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ  

(รองศาสตราจารย์ พลตรี ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ  

(ดร.สิรินาฏ  เลาหะโรจนพันธ์) 

เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ     กรรมการและเลขานุการ  

(ดร.อัจฉรา  วงศ์แสงจันทร์)

หมายเหตุ: รองนายกรัฐมนตรีที่ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติมีดังนี้
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการพลังงานปรมาณ ู

เพือ่สันต ิตามค�าสัง่ส�านกันายกรฐัมนตร ีที ่๑๒๐/๒๕๕๗ ลงวนัที ่๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (ด�ารงต�าแหน่งระหว่าง 
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘)

2. ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ตามค�าสั่ง 
ส�านักนายกรัฐมนตร ีท่ี ๒๓๔/๒๕๕๘ ลงวันที ่๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ด�ารงต�าแหน่งระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

๑๒.

๑๓.

๑๔.

๑๕.

๑๖.
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ค) รายช่ือคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

รองนายกรัฐมนตรี       ประธานกรรมการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         รองประธานกรรมการ

ปลัดกระทรวงกลาโหม       กรรมการ

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ      กรรมการ

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    กรรมการ

ปลัดกระทรวงพลังงาน       กรรมการ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย      กรรมการ

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข      กรรมการ

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม      กรรมการ

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  กรรมการ

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ     กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ  (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์)   กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ  

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว)

ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ  

(รองศาสตราจารย์ ดร.นเรศร์ จันทน์ขาว)

ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ  

(ศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์)

ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ  

(ดร.ทรงพล สมศรี)

ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ  

(ศาสตราจารย์ ดร.อ�านาจ วงศ์บัณฑิต)

เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ          กรรมการและเลขานุการ  

(ดร.อัจฉรา  วงศ์แสงจันทร์) 

เจ้าหน้าที่ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ         ผู้ช่วยเลขานุการ  

(นางสาววิไลวรรณ  ตันจ้อย)

เจ้าหน้าที่ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ        ผู้ช่วยเลขานุการ  

(นางสาวชลาทิพย์   เกื้อกอบ)

หมายเหตุ :
1. ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์  ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ตามค�าสั่ง

ส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
2. คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งตั้งกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ จ�านวน ๖ คน เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
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ง) รายช่ือคณะอนุกรรมการจัดทำานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
   (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘)

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร  จองค�า     ผู้อ�านวยการสถาบันเทคโนโลยี  ประธานอนกุรรมการ 
       นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)     
พลโท ชัยวัฒน์  สท้อนดี      ผู้แทนกระทรวงกลาโหม   อนุกรรมการ
นางสาววาวไพลิน ช่อวิเชียร     ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ        อนุกรรมการ
นางรัชนี  สนกนก       ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    อนุกรรมการ
ดร.คุรุจิต  นาครทรรพ      ผู้แทนกระทรวงพลังงาน                  อนุกรรมการ
นางสาวคนึงนุช  พิมพ์อุบล      ผูแ้ทนกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อนุกรรมการ
นายพงษ์เทพ จารุอ�าพรพรรณ     ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม            อนุกรรมการ
นายรุ่งเรือง  สายพวรรณ์   ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
นายดนุชา  พิชยนันท์    ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ  อนุกรรมการ  
      เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ        
นางสาววิไลวรรณ  ตันจ้อย   ผู้แทนส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ     อนุกรรมการ
นายสิริพล  เชื้ออินต๊ะ    ผูแ้ทนสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชาต ิ อนุกรรมการ  
      (องค์การมหาชน)
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วนัวสิา  สุดประเสรฐิ  ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์   อนุกรรมการ  
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมรัตน์  ทิพวรรณ คณะวิทยาศาสตร์    อนุกรรมการ  
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิชชา  จันทรโยธา ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์     อนุกรรมการ   
      คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ศาสตราจารย์นายแพทย์นพดล อัศวเมธา ผู้แทนสมาคมรังสีรักษาและ      อนุกรรมการ   
      มะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย         
รองศาสตราจารย์พลตรี ดร.ชัยณรงค์  เชิดชู ผู้ทรงคุณวุฒิ       อนุกรรมการ
ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ ดร.ถริพฒัน์  วลิยัทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ       อนุกรรมการ
รองศาสตรจารย์ ดร.ธวัช  ชิตตระการ     ผู้ทรงคุณวุฒิ       อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา  การสุทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ       อนุกรรมการ
ดร.มนูญ  อร่ามรัตน์       ผู้ทรงคุณวุฒิ       อนุกรรมการ
นายวรวุฒิ  ศรีรัตน์ชัชวาลย์   ที่ปรึกษาด้านพลังงานนิวเคลียร์         อนกุรรมการและ  
      ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ      เลขานุการ 
เจ้าหน้าที่ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ          ผู้ช่วยเลขานุการ  
              ที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ          ผู้ช่วยเลขานุการ  
              ที่ได้รับมอบหมาย

๑.

๒.
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๕.
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๗.
๘.
๙.

๑๐.
๑๑.

๑๒.
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๑๔.

๑๕.

๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

๒๒.

๒๓.

หมายเหตุ : 
 ๑. เจ้าหน้าที่ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติที่ได้รับมอบหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ ได้แก่
  ๑.๑ นางสาวอัมพิกา  อภิชัยบุคคล 
  ๑.๒ ว่าที่ร้อยตรีสุรัตน์  หงษ์จันทร์
 ๒. เจ้าหน้าที่ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติที่ได้รับมอบหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ได้แก่
  ๒.๑ นางสาวสุกัญญา  จันทรมงคล 
  ๒.๒ นางญาณิษฎา  คชรัตน์ 



นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙82

จ) รายช่ือคณะอนุกรรมการพัฒนาและเสนอกลไกการกำากับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ปรมาณูของประเทศ 
   (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอปร  กฤตยากีรณ    ประธานอนุกรรมการ 
เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ     รองประธานอนุกรรมการ  
(ดร.อัจฉรา  วงศ์แสงจันทร์)
ผู้อ�านวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  รองประธานอนุกรรมการ  
(ดร.สมพร  จองค�า)
ผู้แทนกระทรวงกลาโหม      อนุกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ             อนุกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์           อนุกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงพลังงาน                         อนุกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข      อนุกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม                   อนุกรรมการ
ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  อนุกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    อนุกรรมการ
ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  อนุกรรมการ  
และนวัตกรรมแห่งชาติ
ผู้แทนส�านักงบประมาณ      อนุกรรมการ
ผู้แทนส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ     อนุกรรมการ
ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา     อนุกรรมการ  
(นายปกรณ์  นิลประพันธ์)
ผู้แทนกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  อนุกรรมการ  
(นางสาวมรกต  ศรีสวัสดิ์)
ผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด      อนุกรรมการ  
(นางสาวนารี  ตัณฑเสถียร)
ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      อนุกรรมการ  
(รองศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย  นิลสุวรรณษิต)
ผู้แทนผู้ใช้งานวิจัยด้านการแพทย์     อนุกรรมการ 
(ศาตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงลักษณา  โพชนุกูล มหาวิทยาลัยมหิดล)
ผู้แทนผู้ใช้งานวิจัยด้านการเกษตร     อนุกรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสา  สุดประเสริฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ผู้แทนผู้ใช้งานด้านอุตสาหกรรม      อนุกรรมการ  
(นายรุ่งเรือง  สายพรรณ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
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ผู้แทนผู้ใช้งานด้านพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์    อนุกรรมการ  
(นายรัตนชัย  นามวงศ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชัยวัฒน์  ต่อสกุลแก้ว    อนุกรรมการ
ดร.มนูญ  อร่ามรัตน์          อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา  การสุทธิ์     อนุกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิชชา  จันทรโยธา       อนุกรรมการ
นายกิตติศักดิ์  ชินอุดมทรัพย์      อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู   ผู้ช่วยเลขานุการ
ดร.กนกรัชต์  ตียพันธ์       ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวจิระภาพร  ไหลมา      ผู้ช่วยเลขานุการ

๒๒.

๒๓. 
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.



นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙84

ฉ) รายช่ือคณะทำางานพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
   (พ.ศ. ๒๕๕๔)

นายมนูญ  อร่ามรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะท�างาน

นางวรินภรณ์  นรเดชานนท์    ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการ ผู้ท�างาน   

 พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิชชา  จันทรโยธา ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี ผู้ท�างาน  

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผูช่้วยศาสตราจารย์นายแพทย์ นพดล  อศัวเมธา ผู้แทนสมาคมรังสีรักษาและ ผู้ท�างาน  

 มะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย  

นางรัชนี  สนกนก ผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ท�างาน

นายกิตติศักดิ์  ชินอุดมทรัพย์ ผู้แทนส�านักก�ากับดูแลความปลอดภัย     ผู้ท�างาน  

 ทางรังสี  ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ   

นางสิริชาดา  ทองตัน ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ท�างาน

นายธนธัช  จังพานิช ผู้แทนกระทรวงพลังงาน ผู้ท�างาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  การสุทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ท�างาน

นายวรวุฒิ  ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ที่ปรึกษาด้านพลังงานนิวเคลียร์ ผูท้�างานและเลขานกุาร  

  ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

นางสาวอัมพิกา  อภิชัยบุคคล ผู้แทนส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ผู้ช่วยเลขานุการ

ว่าที่ร้อยตรีสุรัตน์  หงษ์จันทร์ ผู้แทนส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ผู้ช่วยเลขานุการ

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

๑๒.
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ช) รายช่ือคณะทำางานพัฒนาและทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานปรมาณ ู

   ของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๘)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอปร  กฤตยากีรณ   ประธานคณะท�างาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร  จองค�า    รองประธานคณะท�างาน

ดร.อัจฉรา  วงศ์แสงจันทร์     รองประธานคณะท�างาน

นายกิตติศักดิ์  ชินอุดมทรัพย์     คณะท�างาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  การสุทธิ์    คณะท�างาน

ดร.สุรชัย  สถิตคุณารัตน์     คณะท�างาน

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย  นิลสุวรรณโฆษิต   คณะท�างาน

นายอลงกรณ์  เหล่างาม     คณะท�างาน

ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการ     คณะท�างาน  

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

นางสาววิไลวรรณ  ตันจ้อย     คณะท�างานและเลขานุการ

ดร.กนกรัตน์  ตียพันธ์      ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวธนวรรณ  แจ่มสุวรรณ     ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวสุภัค  วิรุฬหการุญ     ผู้ช่วยเลขานุการ

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

๑๒.

๑๓.
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รายช่ือผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
(ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ

จากการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ และทางเอกสาร
(มิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)

ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก ง

๑. กรมการข้าว

๒. กรมการค้าต่างประเทศ

๓. กรมการพลังงานทหาร

๔. กรมการอุตสาหกรรมทหาร

๕. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

๖. กรมชลประทาน

๗. กรมทรัพยากรน�้า

๘. กรมประชาสัมพันธ์

๙. กรมปศุสัตว์

๑๐. กรมป่าไม้

๑๑. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑๒. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๑๓. กรมพระธรรมนูญ

๑๔. กรมโรงงานอุตสาหกรรม

๑๕. กรมวิทยาศาสตร์บริการ

๑๖. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑๗. กรมศุลกากร

๑๘. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๑๙. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

๒๐. กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

๒๑. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๒๒. กรมอุทกศาสตร์

๒๓. กองบัญชาการกองทัพไทย

๒๔. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ผู้ที่ให้ข้อคิดเห็น

๔๘. ดร.ดนุพล  นันทจิต

๔๙. ดร.พิมพ์พร  อุทยารัตน์

๕๐. ดร.กัมปนาท  ซิลวา

๕๑. นายปฐม   แหยมเกตุ

๕๒. นายวิทิต   เกษคุปต์ 

๕๓. sampashano   <sampashano@aim.com>

๒๕. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

๒๗. มหาวิทยาลัยนเรศวร

๒๘. มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๙. ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ 

๓๐. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

๓๑. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

๓๒. สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

๓๓. ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ

๓๔. ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๓๕. ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

๓๖. ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๓๗. ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

๓๘. ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓๙. ส�านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๔๐. ส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

๔๑. ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๔๒. ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๔๓. ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

๔๔. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

๔๕. ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๔๖. ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

๔๗. ส�านักงานอัยการสูงสุด
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑. กระทรวงกลาโหม (๑๓ หน่วยงาน)

 ๑.๑ ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 ๑.๒ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

 ๑.๓ กรมพระธรรมนูญ

 ๑.๔ กรมการพลังงานทหาร

 ๑.๕  กรมการอุตสาหกรรมทหาร

 ๑.๖  กรมการสรรพก�าลังกลาโหม

 ๑.๗  กองบัญชาการกองทัพไทย

 ๑.๘  กองทัพบก

 ๑.๙ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

 ๑.๑๐ กองทัพเรือ

 ๑.๑๑ กรมอุทกศาสตร์ 

 ๑.๑๒ กองทัพอากาศ

 ๑.๑๓ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ

๒. กระทรวงการคลัง (๑ หน่วยงาน)     – กรมศุลกากร

๓. กระทรวงการต่างประเทศ (๓ หน่วยงาน)

 ๓.๑ ส�านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

 ๓.๒ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

 ๓.๓ กรมองค์การระหว่างประเทศ

๔. กระทวงเกษตรและสหกรณ ์(๑๐ หน่วยงาน)

 ๔.๑ ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ๔.๒ กรมการข้าว

 ๔.๓ กรมชลประทาน

 ๔.๔ กรมประมง

 ๔.๕ กรมปศุสัตว์

 ๔.๖ กรมพัฒนาที่ดิน

 ๔.๗ กรมวิชาการเกษตร

ภาคผนวก จ
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๕.  กระทรวงคมนาคม (๑ หน่วยงาน)    – กรมทางหลวง

๖.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๖ หน่วยงาน)

 ๖.๑ กรมควบคุมมลพิษ

 ๖.๒ กรมทรัพยากรธรณี

 ๖.๓ กรมทรัพยากรน�้า

 ๖.๔ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 ๖.๕ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 ๖.๖ กรมป่าไม้

๗.  กระทรวงพลังงาน (๖ หน่วยงาน)

 ๗.๑ ส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (ส�านักศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์)

 ๗.๒ กรมธุรกิจพลังงาน

 ๗.๓ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 ๗.๔ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

 ๗.๕ ส�านักนโยบายและแผนพลังงาน

 ๗.๖ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

๘.  กระทรวงพาณิชย์ (๒ หน่วยงาน)

 ๘.๑ กรมการค้าต่างประเทศ

 ๘.๒ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

๙.  กระทรวงมหาดไทย (๑ หน่วยงาน)    – กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑๐. กระทรวงแรงงาน (๑ หน่วยงาน)    – กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๑๑. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๗ หน่วยงาน)

 ๑๑.๑ ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ๑๑.๒ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 ๑๑.๓ ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 ๑๑.๔ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 ๑๑.๕ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

 ๑๑.๖ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 ๑๑.๗ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 ๔.๘ กรมส่งเสริมการเกษตร

 ๔.๙ ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

 ๔.๑๐ ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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๑๒. กระทรวงศึกษาธิการ (๑๕ หน่วยงาน)

 ๑๒.๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ๑๒.๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ๑๒.๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ๑๒.๔ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ๑๒.๕ มหาวิทยาลัยมหิดล

 ๑๒.๖ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 ๑๒.๗ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ๑๒.๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ลาดกระบัง, พระนครเหนือและธนบุรี)

 ๑๒.๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 ๑๒.๑๐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ๑๒.๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 ๑๒.๑๒ มหาวิทยาลัยราชมงคล

 ๑๒.๑๓ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ๑๒.๑๔ มหาวิทยานเรศวร

 ๑๒.๑๕ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

๑๓. กระทรวงสาธารณสุข (๘ หน่วยงาน)

 ๑๓.๑ ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 ๑๓.๒ กรมการแพทย์

 ๑๓.๓ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 ๑๓.๔ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 ๑๓.๕ กรมอนามัย

 ๑๓.๖ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 ๑๓.๗ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 ๑๓.๘ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

๑๔. กระทรวงอุตสาหกรรม (๔ หน่วยงาน)

 ๑๔.๑ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 ๑๔.๒ ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 ๑๔.๓ ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 ๑๔.๔ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
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๑๒. กระทรวงศึกษาธิการ (๑๕ หน่วยงาน)

 ๑๒.๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ๑๒.๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ๑๒.๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ๑๒.๔ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ๑๒.๕ มหาวิทยาลัยมหิดล

 ๑๒.๖ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 ๑๒.๗ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ๑๒.๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ลาดกระบัง, พระนครเหนือและธนบุรี)

 ๑๒.๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 ๑๒.๑๐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ๑๒.๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 ๑๒.๑๒ มหาวิทยาลัยราชมงคล

 ๑๒.๑๓ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ๑๒.๑๔ มหาวิทยานเรศวร

 ๑๒.๑๕ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

๑๓. กระทรวงสาธารณสุข (๘ หน่วยงาน)

 ๑๓.๑ ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 ๑๓.๒ กรมการแพทย์

 ๑๓.๓ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 ๑๓.๔ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 ๑๓.๕ กรมอนามัย

 ๑๓.๖ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 ๑๓.๗ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 ๑๓.๘ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

๑๔. กระทรวงอุตสาหกรรม (๔ หน่วยงาน)

 ๑๔.๑ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 ๑๔.๒ ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 ๑๔.๓ ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 ๑๔.๔ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

๑๕. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๑ หน่วยงาน)    - กรมอุตุนิยมวิทยา

๑๖. ส�านักนายกรัฐมนตรี (๗ หน่วยงาน)

 ๑๖.๑ ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

 ๑๖.๒ กรมประชาสัมพันธ์

 ๑๖.๓ ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ

 ๑๖.๔ ส�านักงบประมาณ

 ๑๖.๕ ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 ๑๖.๖ ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 ๑๖.๗ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๗. องค์กรอิสระ (๑ หน่วยงาน)    - ส�านักงานอัยการสูงสุด

๑๘. หน่วยงานที่ไม่อยู่ในสังกัดกระทรวงใดๆ หรือส�านักนายกรัฐมนตรี (๒ หน่วยงาน)

 ๑๘.๑ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

 ๑๘.๒ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

๑๙. องค์กรภาคเอกชน (๑๓ หน่วยงาน)

 ๑๙.๑ สภากาชาดไทย

 ๑๙.๒ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 ๑๙.๓ สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

 ๑๙.๔ สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย

 ๑๙.๕ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ๑๙.๖ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์

 ๑๙.๗ ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

 ๑๙.๘ สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย

 ๑๙.๙ สมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทย

 ๑๙.๑๐ สมาคมนักรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

 ๑๙.๑๑ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

 ๑๙.๑๒ สมาคมตรวจสอบโดยไม่ท�าลาย

 ๑๙.๑๓ สภาการพยาบาล
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