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 ค าน า 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ 
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการด าเนินการต่อไป โดยนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ใช้ใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในด้านพลังงานนิวเคลียร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถด าเนินการได้อย่าง
ยั่งยืน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

จากนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติได้ตระหนักถึง
ความจ าเป็นของการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการของ
ยุทธศาสตร์นี้ โดยก าหนดกรอบเวลาของแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี และให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติในฐานะ
เลขานุการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงาน โดยแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569  โดยมีรองเลขาธิการ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติเป็นประธาน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องเป็นคณะอนุกรรมการ มีหน้าที่ในการจัดท าร่างแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี ให้สอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ จัดล าดับความส าคัญ
ของแผนงาน/โครงการในระยะต่างๆ ให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเสนอแนะแนวทาง             
การบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้เห็นถึงความส าคัญของเล่มแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งได้มีการด าเนินงาน
และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
เพ่ือเป็นการวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศ และเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็น
ประเทศที่มั่นคง และยั่งยืน จึงจ าเป็นต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจแผนปฏิบัติการฯ ในการประชุมครั้งนี้                    
มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 100 คน ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์การจัดประชุม เพ่ือท าความเข้าใจแผนปฏิบัติการฯ การติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2561 โครงการที่จะ
ด าเนินการในปี พ.ศ. 2562 และการระดมความคิดเห็นในการทบทวนแผนงาน/โครงการ เพ่ือเตรียมจัดท าค าขอ
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 – 2564 ในรูปแบบของโครงการเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
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ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบและให้ประกาศใช้นโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 เพ่ือให้เป็นกรอบในการ
ขับเคลื่อนและบูรณาการกิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถพัฒนางานด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศให้มีศักยภาพและสมรรถนะในการแข่งขันกับนานาประเทศ 

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 
ก าหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
เป็นกรอบการขับเคลื่อนกิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 10 ปี 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างชัดเจน จึงได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560  – 2564 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
ตามเป้าหมายหลักที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นผู้น าในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ของ
ภูมิภาคอาเซียน และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
ในด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และการศึกษาวิจัย รวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านก ากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานนิวเคลียร์ของภูมิภาค โดยประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน มีแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการ
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี จ านวน  170 โครงการ วงเงินประมาณ 4,50๐ ล้านบาท ซึ่งแผนปฏิบัติการฯ นี้ ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ พ.น.ส. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 

  การประชุมในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องแคทลียา 1 
ตึก Rama wing โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้แผนปฏิบัติการ 5 ปี 
ระยะที่หนึ่ง เกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถน าไปใช้ในการจัดท าแผนงาน/โครงการของแต่ละหน่วยงาน ให้สอดคล้อง
และเชื่อมโยงแผนระดับชาติอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากทุกท่านจะน าไปใช้ในการ
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่สอง พ.ศ. 2565 – 2569 เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีการพัฒนา
พลังงานนิวเคลียร์แบบบูรณาการอย่างปลอดภัยและมีศักยภาพการแข่งขันในระดับน าของกลุ่มประเทศอาเซียน” 
ต่อไป 

 
 

 
 
 

ที่มา หลัการ และความส าคัญของโครงการ 

ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
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ประโยชน์ที่จะได้รับ 

วัตถุประสงค ์ 
 

  
1. เพ่ือท าความเข้าใจรูปแบบของแผนปฏิบัติการฯ และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน            

ที่เก่ียวข้องในปี พ.ศ. 2560 – 2561 
 2. เพื่อรายงานโครงการที่จะด าเนินการในปี พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. เพ่ือทบทวนโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2563 – 2564  (โครงการ Quick win 
และโครงการของหน่วยงาน) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน  
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รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏบิัติการ “การสร้างความรู้ความเขา้ใจแผนปฏิบตัิการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียรข์องประเทศ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔” 

 

 
 

“การสร้างความรู้ความเข้าใจแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564” 

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องแคทลียา ตึก Rama wing โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ 

 
 

กิจกรรม 
 

การด าเนินงาน 
 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
 

รองเลขาธิการส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวเปิด
ประชุมและมอบนโยบาย
แ ล ะ แ น ว ท า ง ใ น การ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ของน โ ยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
พลั งงานนิว เคลียร์ของ
ประเทศ ระยะ 5 ปี  
พ.ศ. 2560 – 2564 

นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการ
ส านักงานปรมาณ ูได้กล่าวเปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการและได้มอบนโยบายและ
แนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ 
เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวาง
แผนการด าเนินงานในชว่งป ีพ.ศ. 2562 – 2564 
และต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับ
เป้าหมายทั้งในระยะสั้น และระยะยาวด้วย 
ทั้งนี้  ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ     
จะเกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมนั้น ขึ้นอยู่
กับปัจจัยส าคัญ 7 อย่าง  
1. การสนับสนุนทางด้านงบประมาณ  
2. การบริหารจัดการจากผู้บริหารของ
ประเทศ  
3 .การ ได้ รั บ จั ดส ร ร งบประมา ณแล ะ
ทรัพยากรที่เพียงพอ  
4. การท างานอย่างสม่ าเสมอ ความร่วมมือ
ในการท างาน มีการติดตามผลการด าเนินงาน
และปรับปรุง 
5. การประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนัก
ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม 
6. การสร้างเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านการวิจัย   
7. การสร้างเชื่อมั่นต่อนานาประเทศถึง
บทบาทการพัฒนาด้านนิวเคลียร์และรังสีใน
ระดับสากล 
 

ผู้ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได้
รับทราบนโยบายและแนวทางในการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือน า
แผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

วิธีการด าเนินงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏบิัติการ “การสร้างความรู้ความเขา้ใจแผนปฏิบตัิการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียรข์องประเทศ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔” 

 

 

กิจกรรม 
 

การด าเนินงาน 
 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
 

แนวทางการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร       
ของน โ ยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน
นิ ว เคลี ยร์ ของประ เทศ
ประจ าป ีพ.ศ. 2560 – 2561 

นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ หัวหน้ากลุ่ม
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ได้เสนอที่มา 
และความส าคัญ ดังนี้ 
1. แนวทางการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 
(ระยะท่ี 1 พ.ศ. 2560 - 2561) 
2. โครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ 2562 
3. การระดมความคิดเห็นในการจัดท า
แผนปฏิบัติ การของนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ พ.ศ. 2563 – 2564 
 

ผู้ เ ข้ าร่ วมประชุม เชิ งปฏิบั ติ การ        
มีความเข้าใจ แนวคิด รายละเอียด
การด าเนินงาน เพ่ือเป็นแนวทางการ
ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน/โครงการที่จะด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการ
จัดท าแผนปฏิบัติการของนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
พล ัง งานน ิว เคล ียร ์ของประเทศ 
พ.ศ. 2563 – 2564 

การระดมความคิดเห็นใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ของน โ ยบายและแผน
ยุทธศาสตร์  การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศ พ.ศ. 2563 – 2564 

ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได้ระดมความ
คิดเห็นร่วมกนัตามกลุ่ม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน 
ดังนี้ 
- ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
- ด้านการเกษตร อาหารและโภชนาการ 
- ด้านอุตสาหกรรม/พลังงาน/เทคโนโลยี
นิวเคลียร์ในอนาคต 
- ด้านการก ากับดูแลความปลอดภัย 
ซึ่งแต่ละกลุ่มได้แสดงความคิดเห็น/ประเด็น
ส าคัญ/เป้าหมายแนวทางการด าเนินงาน 
เพ่ือก าหนดทิศทางของงานแต่ละด้าน 
 

ผู้ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได้
ระดมความคิดเห็นก าหนดประเด็น
ส าคัญ/ เป้ าหมาย/แนวทางการ
ด าเนินงาน เพ่ือก าหนดรายละเอียด
โ ค ร ง ก า ร ที่ จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 
(เร่งด่วน/นโยบาย/บูรณาการ) 

สรุปผลการระดมความ
คิดเห็น 

ผู้แทนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการระดมความ
คิดเห็นในแต่ละประเด็น 
- เป้าหมาย 
- ประเด็น/แนวโน้ม 
- โครงการ/กิจกรรม 

สามารถสรุปผลจากการระดมความ
คิดเห็นและหารือร่วมกัน แล้วน ามา
ก าหนดประเด็นส าคัญ/เป้าหมาย/
แนวทางการด าเนินงาน เพ่ือสรุปเป็น
โครงการ/กิจกรรม 
 

 
 



 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปรายละเอียดโครงการ/แผนงานภายใตน้โยบาย 
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 

พ.ศ. 2560 – 2569  และข้อคิดเห็นจากที่ประชุม 
 

สรุปนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ  

พ.ศ. 2560 – 2569 ไปสู่การปฏิบัต ิ
 
 

 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข     
 ด้านการเกษตร อาหารและโภชนาการ 
 ด้านอุตสาหกรรม/พลังงาน/เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอนาคต 
 ด้านก ากับดูแลความปลอดภัย 
 

 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจ การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้
ความเข้าใจแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 

พ.ศ. 2560 – 2569  และข้อคิดเห็นจากที่ประชุม 
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รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏบิัติการ “การสร้างความรู้ความเขา้ใจแผนปฏิบตัิการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียรข์องประเทศ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔” 

 

 

 
 

นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 
 

รอง ลปส.  ได้กล่าวนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมุ่งเน้นในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 

1. ที่มาของการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ 
คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (คณะกรรมการ พ.น.ส.) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

เฉพาะกิจขึ้น ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 เพ่ือท าหน้าที่จัดท าแผนปฏิบัติการฯ และได้มีการประชุมหารือร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกันจัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมีการก าหนดค่าเป้าหมาย
และตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ ซึ่งในท่ีสุดแผนปฏิบัติการดังกล่าวก็ได้แล้วเสร็จพร้อมขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ  

ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดังกล่าวนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ค านึงถึง 
ความสอดคล้องตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ โดยมีวิสัยทัศน์ คือ ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงาน
นิวเคลียร์แบบบูรณาการอย่างปลอดภัยและมีศักยภาพการแข่งขันในระดับน าของกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมี
เป้าหมาย 3 ด้าน ดังนี้ 
 1. ประเทศไทยเป็นผู้น าในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ของภูมิภาคอาเซียน 
  2. ยกระดับความสามารถการแข่งขันของประเทศในการใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์ 
การเกษตร อุตสาหกรรม และการศึกษาวิจัย  
  3. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ของ
ภูมิภาคตามมาตรฐานสากล 

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการดังกล่าว เป็นแผนระยะสั้นถึงระยะปานกลาง ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จะต้องก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว 10 ปี (พ.ศ. 2560 – 2569)  
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามที่ได้ตั้งไว้ ในส่วนของตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการนั้น ฝ่ายเลขานุการของ
คณะอนุกรรมการฯ ได้ด าเนินการปรับแก้ไขตัวชี้วัดเป้าหมายระยะ 5 ปี ตามมติของที่ประชุมแล้ว 

2. ภาพรวมงบประมาณและโครงการในช่วงระยะเวลา 5 ปี  
     มีโครงการรวมจ านวนทั้งสิ้น 170 โครงการ และใช้งบประมาณรวม ประมาณ 4,538 ล้านบาท  

ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ จะมุ่งเน้นไปที่     
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านนิวเคลียร์และรังสีและระบบสนับสนุนการวิจัยต่างๆ นั้น มีงบประมาณรวม
ทั้งสิ้น ประมาณ 2,477 ล้านบาท มีโครงการรวมทั้งสิ้น 69 โครงการ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ 

สรุปนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของนโยบายและ                 
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ  

ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 
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รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏบิัติการ “การสร้างความรู้ความเขา้ใจแผนปฏิบตัิการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียรข์องประเทศ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔” 

 

รวมทั้งมีงบประมาณกระจายตัวในช่วงปี พ.ศ. 2562 - 2564 เป็นจ านวนมาก แต่ในระยะยาว แผนการด าเนินงาน
ควรมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการน าพลังงานนิวเคลียร์และรังสีมาใช้ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งอยู่ใน
ส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจะต้องมี
การวางแผนการด าเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2562 – 2564 เพ่ิมเติม โดยมุ่งเน้นที่ยุทธศาสตร์ที่ 4 ให้มากขึ้น และต้องค านึงถึง
ความสอดคล้องกับเป้าหมายทั้งในระยะสั้น และระยะยาวด้วย ในส่วนของรายละเอียดของแต่ละยุทธศาสตร์ นั้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ ประกอบไปด้วย 7 โครงการ          
จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี และการเพ่ิมศักยภาพ           
ของประเทศไทยให้เข้าไปมีบทบาทในทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ คือ มุ่งให้เกิดการสร้างและใช้ประโยชน์
จากความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ ประกอบไปด้วย 37 โครงการ      
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี   
ของประเทศ โดยมีการด าเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั่วประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการการวางกฎ 
ระเบียบ มาตรฐานการก ากับดูแล ไปจนถึงการเพ่ิมศักยภาพของประเทศในการเฝ้าระวังภัยและระงับเหตุฉุกเฉิน           
ทางนิวเคลียร์และรังสี โดยมีโครงการต่างๆ เช่น  

1. โครงการพัฒนาและสร้างความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแกส่ถานประกอบการ  
2. โครงการประกาศใช้กฎหมายที่อนุวัติการตามสนธิสัญญาและอนุสัญญาระหว่างประเทศ  
3. โครงการตรวจวัดและประเมินผลกระทบทางรังสีบริเวณชายฝั่งทะเลเนื่องจากการผลิตน้ ามันในอ่าวไทย  
4. โครงการสถานีเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีทางอากาศ ประจ าศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอน   

จับยึดนิวตรอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ ประกอบไปด้วย             

69 โครงการ เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์               
รวมทั้งด าเนินการวิจัยและพัฒนาด้านนิวเคลียร์และรังสี โดยมีหน่วยงานร่วมด าเนินการเป็นจ านวนมาก เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญ
ในการวางรากฐานการพัฒนาด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ ทั้งก าลังคน องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม          
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศด้วยพลังงานนิวเคลียร์และรังสีอย่างยั่งยืนต่อไป  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ ประกอบไปด้วยโครงการทั้งหมด 57 โครงการ 
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งสนับสนุนและผลักดันให้มีการน าพลังงานนิวเคลียร์และรังสีมาใช้ประโยชน์และพัฒนาประเทศ     
ในภาคส่วนต่างๆ ทั ้งทางตรงและทางอ้อม ตั ้งแต่การส่งเสริมให้เกิดกา รใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม สาธารณสุข การศึกษาวิจัย ไปจนถึงการสร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ด้าน พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีแก่ประชาชนทั่วไป เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้พลังงานนิวเคลียร์
และรังสีเพ่ือการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ควรจะต้องมีการวางแผนงานในระยะยาว โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นจ านวนมาก ทั้งภาครัฐและเอกชน ตัวอย่างโครงการ เช่น โครงการวัดรังสีที่เลนส์ตา ส าหรับบุคลากรด้านเวชศาสตร์
นิวเคลียร์, โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้โดยการใช้แมลงที่เป็นหมันด้วยรังสี เป็นต้น 

ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญ 7 อย่าง 
ตั ้งแต่ระดับผู้บริหารประเทศ คือ การสนับสนุนทางด้านงบประมาณ การบริหารจัดการ จากผู้บริหารประเทศ        
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รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏบิัติการ “การสร้างความรู้ความเขา้ใจแผนปฏิบตัิการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียรข์องประเทศ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔” 

 

การได้รับจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่เพียงพอ ความร่วมมือในการท างาน มีการติดตามผลการด าเนินงานและ
ปรับปรุงการท างานอย่างสม่ าเสมอ การประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตระหนักและปฏิบัติตาม การสร้าง
เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านการวิจัย และการสร้างความเชื่อมั่นต่อนานาประเทศถึงบทบาท
การพัฒนาด้านนิวเคลียร์และรังสีในระดับสากล 

3. ส าหรับกระบวนการในการติดตามและประเมินผล มีข้ันตอนการด าเนินการต่างๆ ดังนี้ 
1.  ปส. มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ ทุกสิ้นปี ในส่วนของ

งบประมาณ ผลการด าเนินงานผลผลิต และผลลัพธ์ 
2. คณะท างานฯ มีการวิเคราะห์ ประเมินผล เทียบกับเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการฯ 
3. มีการรายงาน/ข้อเสนอแนะ และเสนอต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลฯ 
4. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลฯ น าเสนอผลการด าเนินงานต่อ

คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติและคณะรัฐมนตรี 
5. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
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รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏบิัติการ “การสร้างความรู้ความเขา้ใจแผนปฏิบตัิการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียรข์องประเทศ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔” 

 

 

 
จากการระดมความคิดเห็นในการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ และข้อคิดเห็นจากที่ประชุมสามารถแบ่งได้ทั้งหมด             

4 ด้าน ดังนี้ 
 

1. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
 

เป้าหมาย:  
 1. เพ่ือเตรียมความพร้อม และรับมือด้านการแพทย์และสาธารณสุข เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  
 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข และผู้ที่เก่ียวข้อง 
 3. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากนิวเคลียร์
และรังสี 
 

 ประเด็น/แนวโน้มในการด าเนินงาน 
 ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้น าเสนอประเด็นและการด าเนินงานที่ส าคัญที่ผ่านมาของหน่วยงานในช่วง
ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ และจะด าเนินการต่อในช่วงระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕6๔ 
ดังนี้ 
 

 1. ผู้แทนจาก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี (นพ.กิตติพงษ์  พนมพงศ์) 
   โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี มีความร่วมมือด้านรังสีกับ ปส. และหน่วยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
เตรียมความพร้อมและรักษาผู้ป่วยที่ได้รับรังสีในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเครือข่ายควรขยายการ
เสริมสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ิมมากขึ้น เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO) ผ่านเครือข่าย Radiation 
Injury Treatment Network (RITN) เพ่ือเสริมสร้างความพร้อมศักยภาพของบุคคลการทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข และถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
    - หน่วยงานทางการแพทย์ที่ดูแลเมื่อเกิดกรณีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  
    - การเตรียมความพร้อม และรับมือทางการแพทย์กับผู้ป่วยที่ได้รับสารรังสี 
    - ผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ วิธีการ ระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข  
    - ปัญหาสุขภาพ และผลกระทบของผู้ป่วยที่เกิดจากการรับสารรังสี 
 

  ปัญหาที่พบ 
   1) บุคลากรทางการแพทย์ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงานร่วมกัน  
   2) การถ่ายทอดความรู้มีอยู่ในเฉพาะกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 

สรุปรายละเอียดโครงการ/แผนงานภายใต้นโยบาย 
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 

พ.ศ. 2560 – 2569  และข้อคิดเห็นจากท่ีประชุม 
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การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียรข์องประเทศ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔” 

 

 

 2. ผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (ผศ.ดร.วันวิสา สุดประสริฐ) 
   โครงการมาตรวัดรังสีทางชีวภาพ (Biological dosimetry) มีการด าเนินการที่ส าคัญดังนี้ 
    - ด าเนินโครงการวิจัยร่วมกับ IAEA ภายใต้ CRP (E35010 Applications of Biological 
Dosimetry Methods in Radiation Oncology, Nuclear Medicine, and Diagnostic and Interventional 
Radiology (MEDBIODOSE)) 
    - เป็นโครงการที่ต่อยอดมาโครงการ E35008 Improvement of current techniques 
and intensification of collaboration and networking among the different institutes 
    - เป็นโครงการ เพ่ือจะหาวิธีในการใช้ biological dosimetry ในด้านรังสีรักษา มะเร็ง
วิทยา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ รังสีวินิจฉัย และรังสีร่วมรักษา 
    - พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
    - ค านึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน 
    - ควรมีการสื่อสารให้ประชาชนเข้าถึงการใช้ประโยชน์จาก Biological dosimetry  
 

  ปัญหาที่พบ 
1) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน เนื่องจากได้รับการสนับสนุนด้านผู้เชี่ยวชาญจาก 

IAEA แต่ไม่ได้รับงบประมาณใด ๆ เพิ่มเติม 
 
 3. ผู้แทนจากโรงพยาบาลรามาธิบดี (ดร.กฤศณัฏฐ์ เชื่อมสามัคคี) 
   ๑) การพัฒนาหลักสูตร Medical Physics ระดับปริญญาโท 
    - เป็นการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่น ผู้เรียนสามารถเก็บ
หน่วยกิตแต่ละรายวิชา เพ่ือใช้ในการยื่นขอท าวิทยานิพนธ์ โดยที่ยังไม่ต้องลงทะเบียนเป็นรายปีได้ 
   ๒) การรักษาแบบมุ่งเป้า (Targeted radiotherapy) 
    - ด า เนิ น โ คร งการวิ จั ย ร่ ว มกั บ  IAEA ภาย ใต้  TC 2020 – 2021 (THA 2018001 
Establishment of the standard protocols and guidelines of theranostic radiopharmaceuticals in 
nuclear medicine) 
    - เป็นความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ
โรงพยาบาลราชวิถี 
    - มีการใช้เครื่องมือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกลุ่มโรงพยาบาลที่ใช้สาร ( share 
facility)  
 

 ปัญหาที่พบ 
   1) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน  
 
 4. ผู้แทนจากโรงพยาบาลราชวิถี  
   โครงการพัฒนาหอผู้ป่วย (วอร์ด)     
    - การสร้างห้องผู้ป่วยที่ได้รับรังสีที่มีมาตรฐาน 
    - ขอทบทวนโครงการเดิมกับทางทีมงาน 
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 ปัญหาที่พบ 
   1) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน / การวางแผนหางบประมาณสนับสนุน 
 
 4. ผู้แทนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
   โครงการจัดตั้งเครื่อง Proton therapy 
    - เป็นโครงการใหม่ ยังไม่มีในประเทศไทย  
    - จ าเป็นต้องมีบุลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
    - อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
 
 5. ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 
   โครงการจัดตั้งเครื่อง Cyclotron 30 MeV 
    - ส าหรับเร่งอนุภาค เพ่ือผลิตไอโซโทป ค่าครึ่งชีวิตยาว ที่รองรับเทคนิคการรักษาข้ันสูง 
    - ไม่ซ้ าซ้อนกับ Cyclotron ของโรงพยาบาลที่ผลิตไอโซโทป ค่าครึ่งชีวิตสั้น 
    - อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
 
มิติที่ 1 : แผนแม่บทในการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม ระงับและฟ้ืนฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  
   พ.ศ. 2561 – 2565 
 

โครงการ การด าเนินงาน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1. การเสริมสร้าง
เครือข่ายร่วมกับ
องค์การอนามัยโลก : 
Radiation Injury 
Treatment Network 
(RITN) 

1. ถ่ายทอดความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมและ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางรังสีให้กับหน่วยงาน
เครือข่ายสาธารณสุข 
2. พัฒนาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ 
ด้านภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสี
ให้มีขีดความสามารถตามมาตรฐาน 
4. ผลักดันและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้
ของบุคลากร ทางด้านนิวเคลียร์และรังสีระหว่าง
เครือข่ายสาธารณสุข 
5. พัฒนาการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยที่ได้รับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
 

ปส. 
ร.พ.อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

ร.พ.นพรัตนราช
ธานี 

2. มาตราวัดรังสีทาง
ชีวภาพ (Biological 
dosimetry) 

1. ผลักดันการวิจัยและพัฒนาให้มีศักยภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
2. พัฒนาอุปกรณ์วัดรังสี (Microfluidic chip) : 
Quick screening test 
 

ปส. มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
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มิติที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้อง 
 

โครงการ การด าเนินงาน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1. การพัฒนา
หลักสูตร Medical 
Physics ระดับ
ปริญญาโท  

หมายเหตุ : ร.พ.
รามา/จุฬาลงกรณ์/ศิริ
ราช/ราชวิถี เป็นการ
รักษาแบบมุ่งเป้า ที่
ต้องการผู้เชี่ยวชาญ
เช่นกัน  
 

1. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศมาถ่ายทอด
ความรู้ 
2. ผลิตคู่มือ (guideline) ฉบับภาษาไทย ส าหรับใช้
ในการเรียนการสอน 
3. ปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตร บทเรียน การ
ถ่ายทอดความรู้ ให้ได้มาตราฐาน 
4. สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษา
ระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
 

ร.พ.จุฬาลงกรณ ์
ร.พ.ศิริราช 
ร.พ.ราชวิถ ี

ร.พ.รามา 

2. การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
ด้าน Proton 
therapy 

1. ต้องการผู้เชี่ยวชาญ เพราะเป็นเรื่องใหม่  
2. ส่งสริมและสนับสนุนหน่วยงาน ในการผลิตและ
พัฒนาบคุลากรสายวิชาการและสายวิชาชีพ 
3. พัฒนาความรู้ ความสามารถ ให้กับบุคลากร 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. จัดส่งบุคลากรที่มีศักยภาพ เข้าศึกษาต่อใน
สถาบันที่เปิดสอนทั้งในและต่างประเทศ 
 

ร.พ.อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

ร.พ.จุฬาลงกรณ ์
 

3. การพัฒนาบุคลากร 
ด้าน Cyclotron 30 
MeV 

1. การพัฒนาบุคลากรคู่ขนานกับการสร้าง 
Cyclotron 
2. ปส. เป็นหนว่ยงานที่ประสาน ด้าน nuclear 
medicine ที่ ปส. มี เพื่อขยายการเข้าถึงของ
เทคโนโลยี Cyclotron ทั้งด้านการบ าบัดรักษา และ
การวิจัย  
3. พัฒนา pocket dose แบบ real time 
4. ส่งสริมและสนับสนุนหน่วยงาน ในการผลิตและ
พัฒนาบคุลากรสายวิชาการและสายวิชาชีพ 
5. จัดส่งบุคลากรที่มีศักยภาพ เข้าศึกษาต่อใน
สถาบันที่เปิดสอนทั้งในและต่างประเทศ 
 

ปส. สทน. 
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มิติที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
 

โครงการ การด าเนินงาน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1. โครงการพัฒนาหอ
ผู้ป่วย (วอร์ด)  

1. พัฒนามาตรฐาน การก ากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ในห้องผู้ป่วยใน 
(วอร์ดผู้ป่วย บ่อพักท้ิง บ่อเก็บน้ าเสีย บ่อบ าบัดน้ า
เสีย) 
 

ปส. ร.พ.ศิริราช 
 

2. การติดตั้งเครื่อง 
Proton therapy 

1. คาดการว่าจะติดตั้งเครื่องใน ปี พ.ศ. 2562 
2. ในการติดตั้ง อุปกรณ์ติดตั้งเครื่องบางรายการถูก 
activated มาจากต่างประเทศ มีไอโซโทปบาง
ประเภทเป็นส่วนประกอบ ต้องขออนุญาตจาก ปส. 
หรือไม่ จ าเป็นต้องหารือร่วมกัน 
3. ค านึงถึงความคุ้มทุน 
4. ศึกษารายละเอียด วิธีการรักษา ด้วยอนุภาค
โปรตรอน 
 

ปส. 
ร.พ.อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

ร.พ.จุฬาลงกรณ ์
 

3. การติดตั้งเครื่อง 
Cyclotron 30 MeV 

1. คาดการว่าจะติดตั้งเครื่องภายใน ปี พ.ศ. 2564 
2. ก่อสร้างอาคาร สถานที่ และจัดซื้อติดตั้งเครื่อง  
Cyclotron 30 MeV 
3. ศึกษาคุณลักษณะเฉพาะ วิธีการสอบเทียบ
เครื่องมือทางรังสี (Alpha, Gamma, Beta, 
Neutron)  
 

ปส. สทน. 
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 ๒. ด้านเกษตร อาหารและโภชนาการ 
 

1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเป้าหมายในการด าเนินงานด้านเกษตร อาหารและโภชนาการ ดังนี้ 

1. เพื่อให้เกิดความม่ันคงทางอาหาร 
ความมั่นคงทางอาหารถือเป็นปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่หลายประเทศทั่วโลกก าลังเผชิญและ

พยายามแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ในด้านการเกษตรมีเป้าหมายส าคัญในการส่งเสริมการผลิตเพ่ือให้
ผลผลิตมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพ  
  1.1 คุณค่าทางโภชนาการ 
  1.2 คุณค่าความปลอดภัย โดยการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในเกือบทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต 
ได้แก่ การพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้พืชพันธุ์ดี มีผลผลิตสูง การก าจัดแมลงศัตรูพืชโดยไม่มีสารเคมีตกค้าง การยืดอายุ
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้วให้เก็บได้นานและสามารถขนส่งได้ในระยะไกล และการฆ่าเชื้อโรคเพ่ือถนอมอาหารให้มี
คุณภาพดี สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น รวมถึงการน าเทคนิคการติดตามด้วยรังสี 
(tracer technology) มาใช้ในการควบคุมคุณภาพการให้ผลผลิตมีความปลอดภัยในทุกขั้นตอน 
 

2. ยกระดับรายได้ของเกษตรกร  
2.1 ลดต้นทุนการผลิต ด้วยความจ าเป็นที่จะใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง หรือปุ๋ยน้อยลง หรือไม่ใช้เลย 
2.2 เพ่ิมผลผลิต เพ่ือให้มีความต้านทานโรค/ทนแมลง /ลดแมลง และมีความทนต่อสภาพ

ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ท าให้ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณที่สูงขึ้น 
 

3. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
3.1 การแปรรูปอาหาร 
3.2 การยืดอายุการเก็บรักษา (long shelf life)  
3.3 นวัตกรรมที่ส่งเสริมการเกษตร เช่น ผักตบชวา ใยสับปะรด 
 

4. การใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์เพื่อการเกษตร โภชนาการและสิ่งแวดล้อม 
4.1 การตรวจพิสูจน์มาตรฐานต่างๆ 

  - การระบุอัตลักษณ์ของอาหาร (food authentication) เพ่ือตรวจพิสูจน์การปลอมปนในอาหาร  
- การตรวจสอบแหล่งก าเนิดของผลิตภัณฑ์ (control of origin) เพ่ือตรวจสอบว่า

ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติครบถ้วนและทราบแหล่งก าเนิด หากมีการตรวจพบความผิดปกติ ใช้ในการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น การยืนยันว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากวิธีเกษตรอินทรีย์ (organic verification) แหล่งผลิต ข้าว 
พริก และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  

4.2 การบริหารจัดการดินและน้ า ฯลฯ 
4.3 การพัฒนาเทคโนโลยี (technology development) เป็นการน าเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วไป

ประยุกตใ์ช้ในด้านต่างๆ  
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2. ประเด็นและแนวโน้ม 
1. ภาคการผลิต (Ending of hunger and malnutrition by 2030) ที่ประชุมร่วมกันแสดงความ

คิดเห็นว่าในด้านการเกษตรมีความโดดเด่นในเรื่องใดบ้าง ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียด ดังนี้ 
1.1 แหล่งโปรตีน (protein resource)  

1.1.1 โปรตีนที่ได้จากพืช เช่น พืชตระกูลถั่ว 
1.1.2 โปรตีนที่ได้จากสัตว์ โดยเฉพาะโปรตีนจากแมลงที่มีแนวโน้มจะเป็นแหล่งโปรตีนใน

อนาคต และเป็นที่สนใจในภาคการผลิตเป็นอย่างมาก 
1.2 การผลิตให้ผลผลิตมีคุณภาพสูงและมีปริมาณที่เพียงพอ เช่น ข้าว พืชตระกูลถั่ว (legume) 

และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  
1.2.1 ผลผลิตสูง (high yield)  
1.2.2 การผสมพันธุ์พืช (plant breeding) เพ่ือให้ผลผลิตมีสารอาหารครบถ้วนประกอบด้วย 

สารอาหารหลัก (macronutrient) และสารอาหารรอง (micronutrient) 
1.3 พืชและผลผลิตมีความต้านทานโรค แมลง และสิ่งแวดล้อม (resistance) 

1.3.1 ความต้านทานต่อสภาพความเครียดจากสิ่งมีชีวิต (biotic stress)  ที่เกิดจาก เชื้อโรค 
แมลงศัตรูพืช  รวมถึงพืชข้างเคียงปล่อยสารอันตราย ทนโรค ทนแมลง 

1.3.2 ความต้านทานต่อสภาพความเครียดจากสิ่งไม่มีชีวิต (abiotic stress) ที่เกิดจากน้ า 
(ขาดน้ า/น้ าท่วม) อุณหภูมิสูง-ต่ า แสง และสารเคมี (มลพิษทางอากาศ/สารก าจัดศัตรูพืช) ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์
ข้าวทนน้ าท่วมฉับพลัน (กข.31) ข้าวทนแล้ง 

 

2. ภาคเทคโนโลยี (Technology) 
2.1 การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการตรวจสอบอัตลักษณ์ของอาหาร ( food authentication) เช่น 

การตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ (organic agricultural standard) 
2.2 การจัดท าดัชนีทางธรณีวิทยา (geology index) ตัวอย่างเช่น การน าเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้

ในการวิเคราะห์ดิน เพ่ือจ าแนกพ้ืนที่เพาะปลูก ท าให้ทราบพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืชชนิดใด  
2.3 การใช้เทคนิคติดตามด้วยไอโซโทปรังสี (tracer technology) เช่น การศึกษาโภชนาการธาตุ

อาหาร การศึกษาสรีระวิทยาของพืช (plant nutrition and physiology) ด้านปฐพีวิทยา (soil science) ตลอดจน
สภาวะสิ่งแวดล้อม (environment) ที่เก่ียวข้องทางด้านเกษตร 

2.4 การพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และอาหารปนเปื้อนรังสี ให้ได้รับมาตรฐาน 
ISO 17025 เพ่ือให้มีห้องปฏิบัติการเฉพาะทางที่ใช้ในการตรวจวัดปริมาณรังสีและการผลิต การตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์และอาหารปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีและอาหารที่ผ่านการฉายรังสี เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย 
รวมถึงช่วยในการสนับสนุนธุรกิจส่งออกและน าเข้าสินค้าอีกด้วย 

2.5 การใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในกระบวนการฉายรังสีในผลิตผลทางการเกษตร ( radiation 
processing for agricultural product) เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษา ช่วยท าลายจุลินทรียที่ปนเปื้อนมากับผลผลิต 
ช่วยลดปริมาณจุลินทรียที่กอใหเกิดการเสื่อมเสียของอาหาร ช่วยชะลอการสุกของผลไม้ รวมทั้งช่วยท าลายหรือลด
จ านวนจุลินทรียที่กอใหเกิดโรคซึ่งปนเปื้อนมากับอาหาร ซึ่งน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการต่างๆ เช่น การใช้สาร
โพลิเมอร์ในการดูดซับ (superabsorbent polymer) การผลิตบรรจุภัณฑ์ที่รักษาคุณภาพของผลผลิตที่ผ่าน
กระบวนการทางรังสี รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะกับผลผลิตทางการเกษตร เช่น การใช้ไคโตซาน 
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(chitosan)  ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์   โปรตีนไหม (silk protein)มันส าปะหลัง (cassava) ชานอ้อย 
(sugarcane extract) 

2.6 เทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมัน (Sterile Insect Technique: SIT) เพ่ือควบคุมไม่ให้มีจ านวน
ประชากรของแมลงมากจนเป็นอันตรายต่อผลิตผลการเกษตร ซึ่งมีการน าเทคนิค SIT ใช้ในการควบคุมและก าจัด
แมลงวันผลไม ้(fruit fly) และการท าหมันยุงลาย  

2.7 โครงการวิจัย “Data on Dietary Intake Recommendation by Tracer Technology” 
เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA)  
 

3. โครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564  
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. โครงการด้าน Platform Technology สทน. 

กรมการข้าว  
กรมส่งเสริมการเกษตร 
มหาวิทยาลัย 
กรมปศุสัตว์ 

สทน.และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1.1 เทคนิคการใช้แมลงที่
เป็นหมัน (Sterile Insect 
Technique: SIT) 

ควบคุมแมลงวันผลไม้ สทน.  
กรมส่งเสริมการเกษตร 

สทน.และกรมส่งเสริม
การเกษตร 

1.2 การตรวจสอบอาหาร
(Food Authentication)  
เช่น ข้าว 

มาตรฐาน product 
การเกษตร 

สทน.  
กรมการข้าว 

กรมการข้าว 

1.3 การปรับปรุงพันธุ์พืช 
(Plant Breeding) 

ปรับปรุงพันธุ์พืชตาม
เป้าหมายต่างๆ 

สทน. 
กรมการข้าว  
กรมส่งเสริมการเกษตร 
มหาวิทยาลัย 
กรมปศุสัตว์ 

สทน. 
กรมการข้าว  
กรมส่งเสริมการเกษตร 
มหาวิทยาลัย 
กรมปศุสัตว์ 

2. โครงการด้าน Radiation Processing 
2.1 โปรแกรมประยุกต์ 

Biopolymer 
(Biopolymer Application) 

เพ่ิมผลิตผล 
ลดความเสียหายทางการ
เกษตร 

สทน.  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป) 

 
4. ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

เพ่ือให้เกิดการผลักดันเชิงนโยบายของ ปส. ควรหารือร่วมกับส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ
ส านักงบประมาณ รวมถึงด้านอ่ืนๆ สามารถเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ โดยให้คณะอนุกรรมการการใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านเกษตรและโภชนาการภายใต้คณะกรรมการพลังงานิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
(พนส.) ร่วมผลักดันให้การด าเนินงานและการจัดสรรงบประมาณมีผลอย่างเป็นรูปธรรม 
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๓. ด้านอุตสาหกรรม พลังงาน และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอนาคต 
 

 

เป้าหมาย :  
๑. พัฒนา heavy concrete พิเศษ ส าหรับป้องกันนิวตรอน/แกมมา (Nuclear grade) โดยใช้ทรัพยากร

ภายในประเทศ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้กับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่จะมีบทบาทในประเทศไทยเช่น เครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัย หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการก าบังรังสีในสถานพยาบาล 
 2. สร้างมูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมอาหาร เวชภัณฑ์ ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเคมี พลังงาน อิเล็คทรอนิกส์
และวัสดุศาสตร์ ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหลักในการพัฒนาประเทศ 
 
ประเด็น/แนวโน้มในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 : 
 1. heavy concrete ส าหรับท าเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

1.1 การพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้าง heavy concrete  
1.2 แร่แมกนีไทต์เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญในการท าคอนกรีต ซึ่งในประเทศไทยนับว่าเป็นแร่ที่

หายาก ซึ่งหากมีการน าเข้าแร่แมกนีไทต์จากต่างประเทศจะท าให้มีต้นทุนสูงขึ้น  
1.3 หาแนวทางในการใช้แร่อื่นแทนแร่แมกนีไทต์ 
1.4 บริษัทไม่รับท า heavy concrete 

2. เครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอนขนาดพลังงาน 3 Gev 
2.1 การพัฒนาเครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอนขนาดพลังงาน  3 Gev ให้สามารถใช้งานได้

หลากหลาย Application เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็น บริษัท โรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นต้น 

2.2 ยังขาดบริษัทเอกชนที่ร่วมลงทุน 

สรุปโครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 (เร่งด่วน/นโยบาย/บูรณาการ) 
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1. การพัฒนา heavy concrete - มทส.  
- สทน.  
- จุฬาฯ 

- มทส. 

2. สร้างเครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอนขนาดพลังงาน  
3 Gev 

- มทส. 
- กระทรวงทรัพยากรฯ 
- กระทรวงแรงงาน 
- สทน. 
- ปส. 

- สซ. 
- มทส. 
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- มข. 
- ภาคเอกชนที่จะเข้าร่วมทุน 

 
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม :  
 อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยเป็นแบบ Food Security และมีแนวโน้มในการแข่งขันมากขึ้น 
ซึ่งสามารถน ามาเชื่อมโยงกับกลุ่ม 3 (ด้านอุตสาหกรรม พลังงาน และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอนาคต) ได้ โดยใช้เป็น
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับอุตสาหกรรมอาหาร และมีการพัฒนาเทคนิคทางอุตสาหกรรม 
จะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับประเทศไทย 
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๔. ด้านการก ากับดูแลความปลอดภัย 
 

 

จากการประชุมของกลุ่มที่ 4 ซึ่งพิจารณาแผนงาน/โครงการ ที่เก่ียวข้องกับด้านการก ากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีนั้น มีข้อสรุปที่ได้จากการประชุมดังนี้ 

1. เป้าหมายการด าเนินงานระยะ 5 ปี : 
ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของเป้าหมายระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ด้านการก ากับ

ดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี ภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2564 โดยได้วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา
ในช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2561 และวิเคราะห์ จุดแข็ง - จุดอ่อน ในการท างาน เพ่ือน ามาประกอบการทบทวน
เป้าหมายการด าเนินงานดังกล่าว สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการการท างานร่วมกันที่ดี โดยเฉพาะในด้านการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม 

และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี การควบคุมสินค้า การแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน และการจัดการกาก
กัมมันตรังสี 

2. การพัฒนาข้อก าหนดและกฎระเบียบต่างๆ จะต้องด าเนินการผ่านคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้
กระบวนการจัดท าและประกาศใช้กฎระเบียบต่างๆ มีความน่าเชื่อถือและเป็นทางการ 

3. ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีได้ 

4. มีการด าเนินงานร่วมกันในประเด็นความมั่นคงด้านนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่อง มีการจั้ดตั้งคณะอนุกรรมการ
การท างานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี 

จุดอ่อน 
1. ขาดศักยภาพในการขับเคลื่อนแผนงาน มีโครงการอีกเป็นจ านวนมากที่ยังไม่สัมฤทธิ์ผล 
2. หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ยังขาดความรู้เชิงเทคนิคและขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทางที่จะด าเนินงาน

ด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี เช่น สขช. ที่ขาดบุคลากรเฉพาะทางทางด้าน
นิวเคลียร์และรังสี ท าให้ไม่สามารถเข้าใจงานด้านการพัฒนาอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง (Weapons of Mass 
Destruction : WMD) ได้แก่ ด้านอาวุธเคมี ด้านนิวเคลียร์ ด้านรังสี และด้านอาวุธชีวภาพ ได้อย่างลึกซึ้ง 

3. การจัดท าแผนงานด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
4. กฎระเบียบและข้อก าหนดด้านการบังคับใช้ต่างๆ มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงาน 
5. การเชื่อมโยงข้อมูลในด้านการก ากับ การประสานงาน การรับและจัดส่งเอกสารหรือข้อมูลระหว่าง

หน่วยงาน มีความซ้ าซ้อนในกระบวนการ 
6. การจัดท าระเบียบ ขั้นตอน และมาตรฐานการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานิวเคลียร์และ

รังสี มีความไม่ชัดเจนและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
7. การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการด้านการก ากับดูแลความปลอดภัย ขาดบุคคลส าคัญ (Key Persons) ที่จะ

ท าหน้าที่ขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมาย 
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8. กฎกระทรวงที่ออกตามความใน พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ยังมีการจัดท าและบังคับ
ใช้ไม่ครบทุกฉบับ 

9. แผนงาน/โครงการ ไม่มีตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมยังได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อมูลแนวโน้มด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศใน
อนาคต ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดและทบทวนเป้าหมายการด าเนินงานระยะ 5 ปี ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
1. กลุ่มก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติอาจพัฒนารูปแบบการก่อเหตุด้านการใช้วัสดุนิวเคลียร์และ

กัมมันตรังสีในลักษณะ Dirty Bomb ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายในวงกว้างกว่าการใช้ก่อการร้ายในรูปแบบที่
เคยเกิดขึ้นมาก่อน 

2. ไทยมีความเสี่ยงในการถูกใช้เป็นพ้ืนที่จัดหาและล าเลียงลักลอบสินค้าที่ใช้ได้ 2 ทาง ซึ่งใช้ในการพัฒนา
อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction : WMD) ของประเทศที่อยู่ในความห่วงใย เช่น 
เกาหลีเหนือ อิหร่าน ปากีสถาน 

3. ควรพิจารณาความสอดคล้องของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการใหม่ โดยโยกย้ายโครงการไปอยู่ภายใต้
ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม เช่น ควรย้ายโครงการวิเคราะห์และจัดเตรียมสถานที่และการบริหารจัดการกากกัมมันตรังสี
ในอนาคต ให้อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์
แทน 

หลังจากได้ที่ได้วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนแล้ว ที่ประชุมได้ด าเนินการทบทวนเป้าหมายระยะ 5 ปี และ 10 ปี 
ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569 ซึ่งที่ประชุมมี
ความเห็นร่วมกันว่ายังสามารถใช้เป้าหมายเดิมได้ แต่จะต้องมีการเพ่ิมเติมรายละเอียด ค าอธิบาย และก าหนด
ขอบเขตของประโยคหรือค าศัพท์เฉพาะทางบางค าให้ชัดเจน เพ่ือให้เป้าหมายมีนิยาม ความครอบคลุม และขอบเขต
ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

เป้าหมายระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560 - 2569) : ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการก ากับดูแลความปลอดภัย
จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี ของภูมิภาคอาเซียน 

เป้าหมายระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) : การก ากับดูแลที่มีความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และ
การพิทักษ์ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) ตามแนวทางของ IAEA 

 

2. สรุปโครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 (เร่งด่วน/นโยบาย/บูรณาการ) 
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  และเป้าหมายการด าเนินงาน ระยะ 5 ปี และระยะ 10 ปี นั้น ที่ประชุมได้

ก าหนดโครงการ Flagship ด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี ที่จะต้องมีการ
ผลักดัน จ านวนทั้งสิ้น 2 โครงการ ดังนี้ 
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ชื่อโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือและความเข้าใจ เพื่อน าไปสู่
การปฏิบัติที่ถูกต้องตามการก ากับของประเทศระหว่างหน่วยงาน
ก ากับด้วยกันเอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ใช้ 
รายละเอียดการด าเนินงาน : ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระเบียบ 
ข้อบังคับ ข้อก าหนด และมาตรการด้านการก ากับดูแลความปลอดภัย 
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้มีความสอดคล้อง เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และไม่ขัดต่อกฎหมายซึ่งกันและกัน โดยจะต้องมีบูรณาการ
จัดท าและสร้างความเข้าใจร่วมกันอย่างลึกซึ้ง ทั้งระหว่างหน่วยงานผู้
บังคับใช้กฎหมายด้วยกัน และระหว่างหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง และผู้ที่ถูกก ากับดูแล 
 

หน่วยงานที่ถือครอง
กฎหมายด้านการก ากับ
ดูแล เช่น ปส. อก. กสร. 
สสปท. คพ. ศก. ปภ. 

พณ. ฯลฯ 

ปส. 

2. โครงการฝึกซ้อมรับภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสีกับประเทศ
ที่มีความเชี่ยวชาญและศักยภาพสูง 
รายละเอียดการด าเนินงาน : ด าเนินการฝึกซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสีต่างๆ ด้วยวิธีการจ าลองสถานการณ์ แบบบูรณาการ 
ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนของประเทศท่ีเกี่ยวข้อง และขยายผล
ไปสู่การวางแผนรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรืและรังสีระดับชาติ 
การจัดเตรียมเครี่องมือ การพัฒนาบุคลากร และการวางแผนด้าน 
Security และ Safeguards ของประเทศ 
 

สมช. ปภ. ปส. ฯลฯ สมช. 

3. ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของคณะผู้จัดท า 
ทางคณะผู้ด าเนินการจัดประชุม มีความเห็นว่าการก าหนด Flagship ของแผนงานด้านการก ากับดูแลทาง

นิวเคลียร์และรังสีนั้น ยังขาดประเด็นส าคัญอีก 1 ประเด็น นั่นคือประเด็นด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้าน
นิวเคลียร์และรังสีของประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีส าคัญที่จ าเป็นจะต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วนเช่นกัน 
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ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างความรู้ความเข้าใจแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564” 
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

ณ ห้องแคทลียา 1 ตึก Rama wing โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ 
------------------------------------------------------------------ 

 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
  ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 
  ตอนที่ 4 ความประสงค์ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ในระยะต่อไป 
 

 จากแบบสอบถามดังกล่าว สามารถสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1. เพศ 

 

 

 

 

2. ระดับการศึกษา 

ชาย
40%

หญิง
60%

ชาย

หญิง
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3. หน่วยงาน (กระทรวง) 

 

 

4. สาเหตุที่เข้าร่วมประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

14
11

0

20

มีความสนใจส่วนตัว มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท างาน หน่วยงานส่งรายช่ือร่วมกิจกรรม

กระทรวงการคลัง
5%

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
15%

กระทรวงศึกษาธิการ
5%

กระทรวงสาธารณสุข
5%

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

60% หน่วยงานท่ีไม่อยู่ใน
สังกัดกระทรวงใดๆ /

องค์กรอิสระ
10%

กระทรวงการคลัง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ต่ ากว่าปริญญาตรี
0% ปริญญาตรี

40%

ปริญญาโท
50%

ปริญญาเอก
10% ต่ ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก
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5. กลุ่มที่เข้าร่วมระดมความคิดเห็นในการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ปี พ.ศ. 2563 – 2564 

 

 

 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

  ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

 

 

 

ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข

30%

ด้านการเกษตรและ
โภชนาการ

25%

ด้านอุตสาหกรรม 
พลังงาน และ

เทคโนโลยีนิวเคลียร์ใน
อนาคต
20%

ด้านการก ากับดูแล
ความปลอดภัย

25%
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ด้านการเกษตรและโภชนาการ

ด้านอุตสาหกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอนาคต

ด้านการก ากับดูแลความปลอดภยั

3.95

3.80

4.00

3.95

3.85

4.10

1.05

1.2

1

1.05

1.15

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ความพึงพอใจในภาพรวม

สามารถน าเป้าหมาย กรอบแนวทาง และแผนงาน/โครงการ…

ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม

ความชัดเจนในการตอบข้อซักถาม/ให้ค าแนะน า

ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

ความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อท่ีบรรยาย
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ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 
 

ค าถาม  
1. ท่านมีข้อคิดเห็นอย่างไรต่อแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 
 ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม 
 - การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี ควรมีการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการด าเนินงานได้อย่างแท้จริง 
 - ยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้นมีความคลอบคลุมและเหมาะสม สามารถสนับสนุนการพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์   
 - กลยุทธ์และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ควรมีความชัดเจน และสามารถวัดผลได้จริง 
 - แผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
 - ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
 - ควรมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานมากขึ้น 
 

ค าถาม  
2. ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่านเกี่ยวข้องอย่างไรกับแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
 ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม 
 จากความเห็นของที่ประชุม แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ของผู้เข้าร่วมประชุมครอบคลุมทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการเกษตร อาหารและโภชนาการ 

ด้านอุตสาหกรรม พลังงาน และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอนาคต และด้านการก ากับดูแลความปลอดภัย 
 

ค าถาม  
3. หากมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอย่างไร 
 ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม 
 - ควรมีการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศให้มากที่สุด 
 - ควรมีการปรับและเลือกโครงการที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด 
 - การจัดท าแผนที่น าทาง (Roadmap) ควรมีความชัดเจน และสามารถวัดผลการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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ค าถาม  
4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม 
 - ตอนท าหนังเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ควรแนบโครงการใหญ่ๆ ที่กระทรวงนั้นๆ เกี่ยวข้อง
ด้วย เพื่อจะได้เสนอหน่วยงาน/ผู้เข้าร่วมการประชุมที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมได้ตรงเป้าหมายการประชุม 
 - สามารถดูแผนปฏิบัติการฯ ทางช่องทางออนไลน์ได้ตลอด 
  - ช่วงระดมความคิดเห็นควรแยกห้องย่อยให้แต่ละกลุ่มเนื่องจากเสียงตีกัน ไม่สามารถใช้ไมโครโฟนได้
เนื่องจากท าให้รบกวนกลุ่มอ่ืน ไม่ได้ยินเสียงของผู้แสดงความคิดเห็น 
 - ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมน้อยไป เนื่องจากหัวข้อมีความส าคัญมาก จึงควรให้เวลาในการระดมความ
คิดเห็นมากกว่านี้ 
 
 
ตอนที่ 4 ความประสงค์ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการของนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ในระยะต่อไป 

มีผู้เข้าร่วมการประชุมที่แจ้งความประสงค์เข้ามามีส่วนร่วมหรือเก่ียวข้องในกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติ
การฯ ระยะต่อไป ดังนี้ 

 

ชื่อ/สกุล หน่วยงาน E-mail 
 

ผศ. ดร. ประสงค์ เกษราธิคุณ
  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

prasong_mi@hotmail.com 

นายอิศรา พงศ์มโนภาพ  ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 

issara.p@oap.go.th 

นางสาวธราทิพย์ นาราวงศ์ งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์  โรงพยาบาลราชวิถี taratipnarawong@gmail.com 
 

นายปัญญา ภาสว่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ppasawang@gmail.com 
 

นางสาวภัทรนิษฐ์ เรืองวุฒิวิทย์ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 
กรมประมง 
 

pattaranit.r@gmail.com 

นายนรินทร์ คล้ายสุบรรณ
   

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
 

Narin@tint.or.th 

 

 

mailto:issara.p@oap.go.th
mailto:taratipnarawong@gmail.com
mailto:ppasawang@gmail.com


 

  
 

รายงานสรุปผลการประชุมเชิง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติ “การสร้างความรู้ความเข้าใจ
แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านพลังงาน

นิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564” 

ประมวลภาพ การประชุมเชิงปฏิบัติ “การสร้างความรู้ความเข้าใจ
แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาดา้น
พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564” 

 
 

ส่วนที่ 3 
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ประมวลภาพ การประชุมเชิงปฏิบัติ “การสร้างความรู้ความเข้าใจแผนปฏิบัติการของ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี 

พ.ศ. 2560 – 2564” 
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  หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 

กระทรวงการคลัง 

๑. นายชวัลวิทย์  สุนทรเจริญวงศื นักวิชาการศุลกากรช านาญการ กรมศุลกากร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

๒. นางสาวจรี  กุศลวิริยะวงศ ์ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ กรมวิชาการเกษตร 
๓. นางสาวววรรณรัตน์  ชุตบิุตร นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ กรมวิชาการเกษตร 

๔. นางกาญจนา กล้าแข็ง นักวิชาการเกษตรช านาญการพเิศษ กรมการข้าว 
๕. นางสาวสิธิมา  ปั้นศิริ นักวิชาการเกษตรช านาญการ กรมการข้าว 
๖. นางสาวนัฐวรรณ คชสารมณ ี นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรมประมง 

๗. นางสาวภัทรนิษฐ์  เรืองวุฒิวิทย ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรมประมง 

๘. นางสาววีรยา  วงศ์กาฬสินธุ ์ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏบิัติการ กรมประมง 

๙. นางสาวสุสม  ชนิวนิิจกุล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี กรมส่งเสริมการเกษตร 

๑๐. นายชานนท์  มณีรัตน ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร 

๑๑. นางสาวเยาวลักษณ์  แหม่งปงั นักวิทยาศาสตร์ช านาญการปฏบิัติการ กรมปศุสัตว์ 

กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

๑๒. นางสาวกันตพิมพ์  พานิชย ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรมทรัพยากรน้ า 

๑๓. นางสาวศศิวิมล  แนวทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ 

กระทรวงพลังงาน 
๑๔. นางสาวนทีกูล  เกรียงชัยพร วิศวกร ระดับ 9 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
๑๕. นางสาวนิธิมา  ศรีพานชิ หัวหน้าแผนกเชื้อเพลิงนวิเคลียร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

กระทรวงมหาดไทย 

๑๖. นางสาวนฤมาล  ตนัสุวรรณดี นักวิเคราะห์นโยบายและยทุธศาสตรช์ านาญการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
 
 
 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติ “การสร้างความรู้ความเข้าใจแผนปฏิบัติการของนโยบายและ 
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียรข์องประเทศ  ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564”   

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องแคทลียา ตึก Rama wing โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 
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กระทรวงแรงงาน 

๑๗. นายวสิันติ เลาหอุดมโชค นักวิชาการแรงงานช านาญการพิเศษ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

๑๘. นางสาวชมัยพร เทพานวล นักวิชาการแรงงานช านาญการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

๑๙. นายนรินทร์  คลา้ยสุพรรณ ผู้จัดการศูนยป์ฏิกรณ์ สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลียร์
แห่งชาติ  (องค์การมหาชน) 

๒๐. คุณอ าไพ สุขบ าเพิง ผู้จัดการศูนยบ์ริการเทคโนโลยนีิวเคลียร์ สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลียร์
แห่งชาติ  (องค์การมหาชน) 

21. คุณนันทวนั  ยะอนนัต ์ หัวหน้าฝ่ายจดัการกากกัมมันตรงัส ี สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลียร์
แห่งชาติ  (องค์การมหาชน) 

22. นางสาววนัวิสาข์ ประสาทธัมมาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลียร์
แห่งชาติ  (องค์การมหาชน) 

23. คุณอดิศักดิ์ ปัญญานชุ หัวหน้าฝา่ยฉายรังสี ศูนย์ฉายรังส ี สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลียร์
แห่งชาติ  (องค์การมหาชน) 

24. คุณโมฬีพัณณ์ แดงประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพไอโซโทปรังสี สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลียร์
แห่งชาติ  (องค์การมหาชน) 

25. นางสาวศริญญา วงษส์นิท นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร ์ สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลียร์
แห่งชาติ  (องค์การมหาชน) 

26. นางสาวอุทัยวรรรณ จงรุจิโรจนช์ัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

27. นายเมธี โสภณ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ (บริหาร)  
และรักษาการหัวหน้าส่วนความปลอดภัย 

สถาบนัวิจัยแสงซนิโครตรอน  
(องค์การมหาชน) 

28. นางสาวศริญญา วนชิปริญญากุล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี สถาบนัวิจัยแสงซนิโครตรอน  
(องค์การมหาชน) 

29. นางสุภาพรรณ อินลักษณะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 

30. นางสาวพิริยาธร สุวรรณมาลา ผู้อ านวยการกลุ่มวจิัยและพฒันา สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลียร์
แห่งชาติ  (องค์การมหาชน) 

31. นางกนกพร บุญศิริชัย หัวหน้าฝ่ายวจิัยนิวเคลียร์ฝา่ยพฒันานวัตกรรม สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลียร์
แห่งชาติ  (องค์การมหาชน) 

32. นางสาวดษุฏี รัตนพระ นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียรช์ านาญการพิเศษ สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลียร์
แห่งชาติ  (องค์การมหาชน) 

33. นางศศิพนัธ์ คะวีรัตน ์ นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียรช์ านาญการพิเศษ สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลียร์
แห่งชาติ  (องค์การมหาชน) 

34. นายวชิัย ภูริปัญญวานชิ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลียร์
แห่งชาติ  (องค์การมหาชน) 
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กระทรวงศึกษาธิการ 

35. ดร.กฤศณัฏฐ์ เชื่อมสามัคคี อาจารย ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
36. ผศ.ดร.ประสงค์ เกษราถิคุณ อาจารย ์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
37. อ.ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ ์ หัวหน้าโครงการจัดตั้งศนูย์ปฏบิตัิการวิจัยฯ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

38. นางรัตติยา  งอนชัยภูม ิ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

39. นายพงษ์แพทย์ เพ่งวาณิชย ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

40. ผศ.ดร.วันวิสา สุดประสริฐ อาจารย ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

41. ดร.ฤทธี มีสัตย์ หัวหน้าภาควิชารังสปีระยุกต์และไอโซโทป มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

42. ผู้ช่วย ศ.ดร.ศราวุฒิ  เถ่ือนถ้ า หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

43. รศ.พญ.กาจนา  โชติเลอศักดิ์ กรรมการกลางสมาคมฯ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์

กระทรวงสาธารณสุข 

44. นายศิริ  ศรีมโนย ์ ผอ.ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
45. นางสาวนิลบุล คุณวฒัน ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สป.สธ. 

46. นพ. กิติพงษ์ พนมยงค ์ นายแพทยช์ านาญการพิเศษ ร.พ. นพรัตนราชธาน ี
47. นางสาวจนิดาสา  สิงหเพ็ชร ์ เภสัชกรช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
48. นางรพิศพรรณ  อินทญาต ิ เภสัชกรปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

49. นางขวัญลักษณ์ กัลหะรัตน ์ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

50. นาวาโทพิเชษฐ  ปั้วเฮงทรัพย์ หัวหน้าเครื่องมือส ารวจฯ กรมอุตุนิยมวิทยา 

51. นายเจษฏา คงูามมาก นักอุตุนิยมวิทยาช านาญการ กรมอุตุนิยมวิทยา 

ส านักนายกรัฐมนตรี 

52. นางสาวอสิดา แก้วสอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

53. นางสาววิรัญชนก  วิทิตปกรณ ์ พนักงานช่วยปฏิบัตงิาน ส านักงบประมาณ 

54. นางสาวรวงทอง  ไหวพริบ พนักงานช่วยปฏิบัตงิาน ส านักงบประมาณ 

55. นางสาวศิริลักษณ์  กล่ าฉ่ า นักการข่าวช านาญการพิเศษ ส านักข่าวกรองแห่งชาต ิ
56. นายศรันย์  ธิภวานนัท ์ นักวิชาการข่าวปฏบิัติการ ส านักข่าวกรองแห่งชาต ิ
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โรงพยาบาล/ภาคเอกชน 

57. นายปัญญา ภาสวา่ง ผู้ช านาญการพิเศษ นักรังสีการแพทย์ 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
58. นายสละ  อุบลฉาย นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 

59. นางสาวธราทิพย์  นราวงศ ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 

60. นางสาวชลิตา ทรัพย์พร เจ้าหน้าทีน่โยบายและแผน สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

61. นายณัฐพล จิตบริบูรณ ์ เจ้าหน้าทีน่โยบายและแผน สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ                                                                                                                          

62. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
ดร.ชัยวัฒน์ ต่อสกลุแก้ว 

- คณะกรรมการพลังงานนิวเคลยีร์เพื่อสันติ 
- คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
  ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 

63. นายวิทติ เกษคุปต ์   คณะอนุกรรมการก ากับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
64. รองศาสตราจารย์เอมอร อุดมเกษมาลี - คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 

  การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลยีร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569 
- ประธานคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ 

 
 ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 

ผู้บริหาร 

1. นางสาววไิลวรรณ  ตนัจ้อย รองเลขาธิการส านักงานปรมาณเูพื่อสันติ 

2. นางรัชดา  เหมปฐว ี รองเลขาธิการส านักงานปรมาณเูพื่อสันติ 

ส านักเลขานุการกรม (สลก.) 

3. นายอารักษ์ วิทิตธีรานนท ์ รก.ผชช. เฉพาะด้านการประเมินค่ากัมมันตภาพรังสี 

4. นายพสิิฏฐ์ สุนทราภัย รก.ผชช. เฉพาะด้านความปลอดภัยทางรังสี 

5. ดร. พิภัทร พฤกษาโรจนกุล รก.ผชช. ด้านพลังงานปรมาณู 
6. นางสิริวรรณ เรืองรอง นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการพิเศษ 

7. นางโมฬีพัสฐ์ ล าเจียกเทศ นักฟิสิกส์รังสชี านาญการพิเศษ 

8. นายวีระชัย  จนัลุน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

9. นางสาวสุพัตรา  บุดดาโจม นักวิชาการพัสด ุ
10. นายพนม แพทย์คุณ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
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กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี (กตส.) 

11. นายภานุพงศ์  พนิกฤษ วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ 

12. นางสุนนัทา สาวิกนัย ์ นักฟิสิกส์รังสชี านาญการพิเศษ 

13. นายกิตติศักดิ์ ชัยสรรค์ นักฟิสิกส์รังสชี านาญการ 
14. นางสาวเสาวนีย์  กรีพร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี (กอญ.) 

15. นายจรูญ  วรวาส นักฟิสิกส์รังสีช านาญการพิเศษ 
16. นายนฤพนธ์  เพ็ญศิริ นักฟิสิกส์รังสชี านาญการพิเศษ 

17. นายทศดล สนัถวไมตร ี นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการพิเศษ 

18. นายสญัญา เทศทอง นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการ 
19. นายณรงค์เวทย์ บุญเต็ม นักฟิสิกส์รังสชี านาญการ 

20. นางสาวปิยะวรรณ ศรีกงพาน นักชีววิทยารังสปีฏิบัติการ 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) 

21. นางสาวชลาทิพย์  เก้ือกอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
22. นายฐิติเดช ตุลารักษ์ วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ 

23. นางสาวกมลพร ภักด ี นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ 

24. นางสาวแทนชนก พูนชัย นักวิเทศสัมพันธป์ฏิบัติการ 

25. นายสรรเสริญ  ยานะพนัธุ ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

26. นางสาวชัชวรรณ มั่นไทรทอง นักวิเทศสัมพันธป์ฏิบัติการ 
27. นางสาวนันทภรณ์ มณีจนัทร ์ นักวิเทศสัมพันธป์ฏิบัติการ 
28. นางสาวจุรีพร เสือเดช นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 
29. นายธนัท  ประภารัตน ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
30. นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนยทุธศาสตร์ 

31. นางสาวสายสุรีย์ ปักกะทานัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

32. นางสาววรวรรณ รักษาสงัข์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

33. นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

34. นายนิรันดร บัวแย้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

35. นางสาวรัตติญา เขียวทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

36. นายปราลม จาดโห้ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

37. นางสาวสุพัฒศร แก้วมงคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

38. นายเฉลิม กลิน่ศรีสุข เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

39. นางสาวปรัชญากานต์ โหมเพ็ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
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40. นางสาวนัยนา  จรทะผา เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล 
กองพัฒนาระบบและมาตรฐานก ากับดูแลความปลอดภัย (กพม.) 

41. นางสาวอุษา กัลลประวิทย ์ นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการพิเศษ 
42. นางลฎาภา ศรีจิตตะวา นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการ 

43. ดร.ธวัชชัย อิทธิพนูธนกร นักฟิสิกส์รังสชี านาญการ 

44. ดร.อารีรักษ์ เรือนเงิน นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) 

45. นางนันต์ณภสัร์ กัลยาณเมธ ี นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
46. นางสาวนงลษัณ์ ภูวิภิรมย์ นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการ 
กลุ่มกฎหมาย (กกม.) 

47. นายอิศรา พงศ์มโนภาพ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
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รายชื่อผู้จัดท า 

 

ที่ปรึกษา 

1. ดร.อัจฉรา  วงศ์แสงจันทร์  เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
2. นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย   รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
3. นางรัชดา  เหมปฐวี   รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
4. นางสุชิน   อุดมสมพร  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
5. นางสาวอัมพิกา    อภิชัยบุคคล  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

      ด้านพลังงานปรมาณู 

คณะผู้จัดท า 

1. นางสาวธนวรรณ  แจ่มสุวรรณ  หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
2. นางสาวสายสุรีย์  ปักกะทานัง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
3. นางสาววรวรรณ  รักษาสังข์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
4. นางสาวจีระนันท์  เจียกวัฒนา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
5. นายนิรันดร  บัวแย้ม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
6. นางสาวรัตติญา  เขียวทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
7. นายปราลม  จาดโห้   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
8. นางสาวสุพัฒศร  แก้วมงคล  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
9. นายเฉลิม   กลิ่นศรีสุข  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
10.  นางสาวปรัชญากานต์   โหมเพ็ง   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
11.  นางสาวนัยนา  จรทะผา   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
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