
 

 
รายงานสรุปผลการการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

“เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์  
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569”  

ในวันจันทร์ท่ี 21 และวันพุธท่ี 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น.  
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร ์
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
สิงหาคม 2560 

 



ค าน า 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (วท.) เสนอ ซึ่งนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ฉบับนี้ ได้จัดท าข้ึนมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
โมเดล “ประเทศไทย 4.0” และให้ความส าคัญต่อการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดท านโยบาย เพ่ือให้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์นี้ครอบคลุมเกิดประโยชน์ต่อประเทศและ
ประชาชนอย่างแท้จริง  

  การจัดท าแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569 ได้ มีการด าเนินการตามข้ันตอนต่างๆ ตั้งแต่การจัดประชุมสัมมนา
เชิง ปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการฯ โดยผ่านการระดมความคิดเห็นเพื่อก าหนดประเด็นส าคัญ ในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งการประชุมกลุ่มย่อย และการประชุมคณะอนุกรรมการและคณะท างานที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ ได้มี การจัด
ประชุม เชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

  ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560  
  ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560  

  ดังนั้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้แทน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และอนุกรรมการเฉพาะกิจฯที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ในการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ จะเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ ซ่ึงจะช่วยให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติสามารถ
จัดท าแผนปฏิบัติการได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ มีประสิทธิผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศไทย ต่อไป 
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  วิธีการด าเนินงานและผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 
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ที่มา หลักการ และความส าคัญของโครงการ 

 

ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (วท.) เสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการด าเนินการต่อไป 

 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันต่อสังคมนานาชาติส าหรับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย 
เพ่ือก่อให้เกิดความม่ันคงปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในภาวะปกติและให้มีมาตรการ
เผชิญภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคน
และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพ่ือส่งเสริมให้สังคมไทยมีองค์ความรู้และเชื่อม่ัน
ในความปลอดภัยด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ โดยมี 4 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กรผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ 

 จากมติดังกล่าว เพื่อ ให้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ปส. ได้มีการ จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569 ขึ้น โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยภาครัฐ ภาคเอกชน และ
อนุกรรมการเฉพาะกิจฯ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี และนโยบาย  “ประเทศไทย 4.0”  เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้อย่างบูรณาการ
และเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานสรุปผลการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569”      2 

 

วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 -2569 ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 2. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ ( Action Plan) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 -2569  
 3. เพ่ือให้การพัฒนาด้านนิวเคลียร์และรังสี เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี และนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ไปสู่การปฏิบัติ 

 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน นิวเคลียร์และรังสีด าเนินการจัดแผนปฏิบัติการภายใต้ นโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 และสามารถน านโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันส่งผลถึงการพัฒนา
ประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้านอกจากนี้ จะมีการต่อยอดให้กลุ่มเปูาหมายเป็นเครือข่ายแหล่งเรียนรู้
ในระดับท้องถิ่น  สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องสู่ภาคประชาชนได้อย่างแท้จริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานสรุปผลการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569”      3 

วิธีการด าเนินงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ 

“การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 “ 

วันที่ 21 และ 23 สิงหาคม 2560 
 

กิจกรรม การด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติกล่าวเปิดประชุมและมอบ
นโยบายและแนวทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
พ.ศ. 2560 – 2569 

ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ 
เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติได้กล่าวเปิดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการและได้มอบนโยบาย
เปูาหมายและทิศทางของการ
จัดท าแผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณการด้าน
นิวเคลียร์และรังสีไปในทิศทาง
เดี่ยวกัน เพื่อให้สอดรับ นโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ ฯ ให้กับ
ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ
นโยบายและทิศทางการด าเนินงาน
เพ่ือสู่เปูาหมายในการจัดท า
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ และ
แผนการด าเนินงานร่วมกันเพื่อ
บูรณการการด าเนินงาน 

การสร้างความรู้ความเข้าใจและทิศ
ทางการด าเนินงานภายใต้ นโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
พ.ศ. 2560 – 2569 

นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหาร
จัดการด้านพลังงานปรมาณู ได้
น าเสนอ ที่มา ความส าคัญ 
รายละเอียด และ แนวทางการ
ด าเนินงาน ระยะเร่งด่วน ระยะสั้น 
ระยะกลาง และ ระยะยาวของ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 

ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมี
ความเข้าใจ แนวคิด รายละเอียด
และแผนการด าเนินงานแต่ละ
ระยะเพ่ือมาจัดท าแผนปฏิบัติการ
ภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 

ประเด็นส าคัญ/เปูาหมาย/แนว
ทางการด าเนินงาน ภายใต้นโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
พ.ศ. 2560 – 2569 

ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได้
ระดมความคิดเห็นร่วมกันตามราย
สาขาโดยแบ่งออกเป็น 4 สาขา
หลัก ได้แก่ 
- ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
- ด้านการเกษตร 
- ด้านพลังงาน 
-ด้านอุตสาหกรรม 
- ด้านการประชาสัมพันธ์ 
ซ่ึงแต่ละกลุ่มจะแสดงความคิดเห็น
เพ่ือหาประเด็นส าคัญ/ เปูาหมาย/

ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได้
ระดมความคิดเห็น ก าหนดประเด็น
ส าคัญ/เปูาหมาย/แนวทางการ
ด าเนินงานเพื่อน าไปเสนอโครงการ
และจัดล าดับความส าคัญของการ
ด าเนินงานให้สามารถทันต่อ
สถานการณ์ และยังสามารถแบ่งกลุ่ม
การด าเนินงานและบูรณาการ
ร่วมกันได้อย่างครบถ้วน 
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กิจกรรม การด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
แนวทางการด าเนินงาน  เพื่อ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ
แต่ละด้านและเพ่ิมเติมรายละเอียด
ของโครงการที่จะด าเนินการภายใต้
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ 

สรุปผลการระดมความคิดเห็น ผู้แทนเข้าร่วมประชุมแต่ละกลุ่ม
น าเสนอผลการ แสดงความคิดเห็น
ในแต่ละประเด็นได้แก่  
- ประเด็นส าคัญ 
- เปูาหมายการด าเนินงาน 
- โครงการ/กิจกรรม 

สามารถสรุปผลจากการระดม
ความคิดเห็นและหารือร่วมกัน
น ามาก าหนดประเด็นส าคัญและ
แนวโน้มในการด าเนินการร่วมทั้ง
จัดล าดับความส าคัญได้และ
หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมน าเสนอ
โครงการ/กิจกรรมที่สามารถ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ได้อย่าง
ครบถ้วนทั้งระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว 

 

  



 

 

 
  สรุปนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ  พ.ศ. 2560 – 2569
ไปสู่การปฏิบัติ 

  สรุปรายละเอียดโครงการ/แผนงานของ ภายใต้นโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569
และข้อคิดเห็นจากที่ประชุม 

 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

 ด้านการเกษตรอาหารและโภชนาการ 

 ด้านอุตสาหกรรม 

 ด้านพลังงาน 

 ด้านการประชาสัมพันธ์ 
 
 

 

 

ส่วนที่ 2 
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สรุปนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 ไปสู่การปฏิบัต ิ

 

ดร. อัจฉรา  วงศ์แสงจันทร์  เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

 ลปส. ได้กล่าวให้นโยบายและทิศทางการด าเนินงานเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. 2560 - 2569 โดยมุ่งเน้นในเรื่องต่อไปนี้  

  1. เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 เป็นฉบับแรกของประเทศไทย ปส. ใช้เวลา
หลายปีในด าเนินการจัดท านโยบายและแผนฯ ฉบับนี้ ซึ่งต้องผ่าน ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ดูรายละเอียดนโยบายและแผนฯ โดยตรง 
และให้ด าเนินการจัดท านโยบายและแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ประสบผลส าเร็จตามเปูาหมาย 
และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
  2. นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569
มียุทธศาสตร์ ทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท านโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 จะเน้น ยุทธศาสตร์ที่ 3 และยุทธศาสตร์ที่ 4 
นอกจากนี้ ในส่วนของ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งอยู่ภายใต้
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ปส. เป็นสมาชิกของ  IAEA มานานกว่า 50 ปี  ซึ่งมี
หลาย หน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมกับ ปส. ในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพและการผลักดันการได้รับประโยชน์
จากการเป็นสมาชิกของ  IAEA โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น และยุทธศาสตร์ที่ 2 การก ากับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ ในยุทธศาสตร์นี้ มี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ เกี่ยวข้องกับ ปส. 
เกือบ ทั้งหมด แต่ยังมีหน่วยงาน ที่ต้องเข้ามาอยู่ภายใต้กฎหมายในการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร์ โดยหน่วยงานเหล่านี้จะ เป็นก าลังส าคัญที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ของการก ากับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์  
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  3. เพ่ือให้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ มีแผนปฏิบัติ การที่เป็นรูปธรรม มากขึ้น  
ปส. ได้ด าเนินการขอความอนุเคราะห์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 100 หน่วยงาน 
มีหน่วยงานที่ตอบรับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ จ านวน 50 หน่วยงาน  จากนั้น
คณะท างานได้ ด าเนินการกลั่นกลองรายละเอียด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ เพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติการฯ  แล้วให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาแผนปฏิบัติการฯ เพื่อ ปรับปรุง และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ทั้งนี้เพ่ือให้การเสนอของบประมาณจากส านักงบประมาณง่ายขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องด าเนินการระบุ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ให้ชัดเจนว่าภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ 
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ไหน จากนั้น ปส. จะรวบรวมรายละเอียดแผนปฏิบัติการเพ่ือเข้าสู่การ
พิจารณาการกลั่นกลอง วิเคราะห์ และสรุป จากคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ เพื่อที่จะน าเสนอเข้าสู่ ครม. 
ต่อไป 

  4. การจัดท าแผนปฏิบัติการในครั้งนี้ ปส. ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสารณสุข และ
โรงพยาบาลต่างๆ ค่อนข้างดี เนื่องจากหน่วยงานได้ส่ง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มาค่อนข้างเยอะ 
มีโครงการที่น่าสนใจหลายโครงการ เช่น โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาการใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์และรังส ีเป็นต้น 
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการแพทย์ โดย ปส. ได้มีการพัฒนา และปรับปรุงองค์กรให้ทันต่อเทคโนโลยี 
ซ่ึง ในอนาคตหวัง เป็นอย่างยิ่ง ว่า ประชาชน จะได้ รับประโยชน์จาก ปส. มากขึ้น  เช่น ปส. มีโครงการ
สร้าง ห้องปฏิบัติการทางด้านมาตรรังสีเพื่อใช้ตรวจเทียบเครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ ที่ประเทศไทยลงทุนเองหรือ
ได้รับการสนับสนุนจากทบวงการ สหภาพยุโรป เป็นต้น 

  5. เนื่องจาก ปส. และ สทน. เป็นหน่วยงานที่เปิดกว้างในเรื่องการให้ความร่วมมือทางด้าน
นิวเคลียร์ส าหรับอนาคต และการใช้ประโยชน์เรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ 
ที่มีความสนใจสามารถในการจัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ เสนอ แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมเพื่อเข้ามาบูรณาการร่วมกับ ปส. และ สทน. ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรที่มีศักยภาพและ มี
ความรู้ความสามารถทางด้านนิวเคลียร์ มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สทน. 
มีการพัฒนาไปค่อนข้างเยอะ และมีเครื่องมือค่อนข้างเยอะ ซึ่งในอนาคตอาจจะมีเทคโนโลยีฟิว ช์ชั่น 
เครื่อง ไซโครตรอน และเครื่องเร่งอนุภาค เป็นต้น  ดังนั้น  

  6. ในเรื่องของกฎหมายพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 2559 นั้น ปส . มีกฎหมายฉบับใหม่
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี  คือ พระราชบัญญัตินิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งขณะนี้ ปส. ด าเนินการจัดท าร่างกฎกระทรวง คาดว่าภายในต้นปี 
พ.ศ. 2561 จะมีผลบังคับใช้ และคงทราบดีว่าการท างานเรื่องนิวเคลียร์และรังรังสีจะต้องมีความระมัดระวัง
เป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจะไม่มีหน่วยส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติอยู่จะต้องมีการก ากับดูแลเพื่อให้มีความปลอดภัย
เพ่ือใหก้ารด าเนินงานมีความสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของชาติ และกฎหมายที่เทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล  เนื่องจากเป็นการอ้าง อิงกฎหมาย มาจากมาตรฐานของทบวงการ  โดยจะเป็นประโยชน์กับ
หน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างยิ่งท่ีจะด าเนินการจัดท า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมขึ้นมา 
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สรุปรายละเอียดโครงการ/แผนงานของ ภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 

และข้อคิดเห็นจากที่ประชุม 
 
จากการระดมความคิดเห็นในการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ และข้อคิดเห็นจากที่ประชุมสามารถ

แบ่งได้ทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

เป้าหมาย:  

 1. ระยะกลาง (พ.ศ. 2562 - 2564) การท างานของกลุ่มได้รับการยอมรับเป็น Resource Hub Thailand  
 2. ระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2569) ได้รับการยอมรับเป็น Resource Hub ASEAN 

แนวทางการด าเนินงาน 

  แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 มิติ ดังนี้ 

  มิติที่1 การคัดกรองและการรักษาโรค (Nuclear technology & Non Communicable Diseases) 
ด้าน Radiation Medicine โดยจะแบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ  
   1. ด้านรังสีวินิจฉัย (Diagnostic Radiology) 
   2. ด้านรังสีรักษา (Radio Therapy)  

   3. ด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear Medicine) ซ่ึงด้าน Radiation Medicine จะครอบคลุมทั้ง 3  กลุ่มย่อย  

  ภารกิจ  
  1. มีการด าเนินงานที่ครอบคลุมหน่วยงานทางด้านสถานพยาบาลตั้งแต่การวินิจฉัยรักษา การให้ความรู้
กับบุคลากรและประชาชนทั่วไป 
  2. จัดท า Quality Management และ Radiation Protection  
  3. วิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆ โดยความร่วมมือทางสถาบันวิจัยและหน่วยงานทางมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง 

 การด าเนินงาน 

  1. น าความรู้ความเชี่ยวชาญมาบูรณาการร่วมกับโครงการสร้างพ้ืนฐานในลักษณะของการสร้าง
เครือข่ายที่เป็นเลิศ (Networks of excellence) เช่น ด้าน Radio Isotope Production and Cyclotron 
ด้าน Radionuclide and Targeted Therapy หรือ Radio Therapy เป็นต้น โดยสามารถบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆภายในประเทศ โดยการกระจายความรู้และทรัพยากรทั้งหมดรวมถึงส่งเสริมการวิจัย 

  2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
    2.1 ด้าน Radiation Medicine ทั้งในส่วนของความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพและ
ความเชี่ยวชาญใน ด้านการวิจัย เช่น นักรังสีเทคนิค นักฟิสิกส์การแพทย์ เภสัชรังสี รังสีแพทย์ พยาบาลด้านรังสี 
วิศวกรด้านอิเล็คทรอนิคส ์วิศวกรนิวเคลียร์ และบุคลากรอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ให้สามารถใช้อุปกรณ์ท่ีใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการท างานด้านรังสีรักษาและรังสีวินิจฉัย 
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 2.2 ด้าน Radiation safety and protection ให้เพียงพอกับการพัฒนาของประเทศ
ในระยะ 10 ป ี
    - การผลิตและพัฒนานักฟิสิกส์รังสีให้มีความเพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ และมี
ต าแหน่งรองรับตามมาตรฐานของ ก.พ. และมีใบประกอบวิชาชีพ เพื่อใช้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลและ
ควบคุมเรื่องงานคุณภาพและความปลอดภัยทางรังสี ในฐานะ RSO ระดับกลางถึงสูง  
   - การพัฒนาระบบวัด ติดตาม และรายงาน Radiation exposure ในงานด้านรังสีวินิจฉัย
(DiagnosticRadiology) ด้านรังสีรักษา (Radio Therapy) และ ด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear Medicine)
โดย ปส. เป็นหน่วยงานกลางในการเป็นที่ปรึกษา 

 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ 
   3.1 พัฒนาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ /เครื่องมือที่มีอยู่ให้สามารถใช้ประโยชน์
ได้สูงสุดหรือสามารถพัฒนาให้ใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้น 
   3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญใหม่ให้สอดรับและสนับสนุนการสร้างเครือข่าย
ที่เป็นเลิศ (Networks of excellence) เช่น Ion Therapy, MRI Intervention, PET MRI Scan, MRI Linac, 
Semiconductor SPECT รวมถึงศูนย์ผลิต Radiopharmaceutical 

   4. ส่งเสริมการวิจัย 

   จัดเตรียมงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (Approve) แล้วเพ่ือใช้ในการพัฒนาในด้าน
รังสี วินิจฉัย (Diagnostic Radiology) ด้านรังสีรักษา (Radio Therapy) และด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
(Nuclear Medicine) รวมถึงด้าน Health Physic และ Radiation Protection ส าหรับการพัฒนาเทคนิค
ใหม่ๆ (Development Techniques covering) ซึ่งเป็นกลุ่มงานวิจัยที่ส าคัญ 

  มิติที่ 2 การเข้าสู่ช่วงสูงอายุ (Healthy Aging) 

  ภารกิจ 

   1. การมีอายุไขเพ่ิมข้ึน 2 ปี ตามเปูาหมายรัฐบาล 
   2. มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   3. ลดภาระโรค 
   4. พัฒนาศักยภาพประชากรไทย 4.0  

  การด าเนินงาน 

  1. การปูองกันโรคหรือลดความเสี่ยงของโรค (Prevention of Diseases or Risk Reduction)  
    1.1 ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านที่เก่ียวข้องกับการลดความเสี่ยงของโรค 
(การคัด กรองเบื้องต้น ) ด้าน Nuclear Technology Radiation Screening detection/Early ได้แก่ การท า 
Cheat X-ray, Mammogram, DEXA (การวัดมวลกระดูก )เป็นต้น ในทางโภชนาการจะใช้วิธีการวัดในด้าน 
Stable Isotope ตรวจคุณภาพน้ านมแม่ส าหรับทารกตั้งแต่แรกเกิด การวัดมวลร่างกาย เช่น ไขมัน กล้ามเนื้อ 
สัดส่วนร่างกายที่เหมาะสมเพื่อปูองกันโรคอ้วนและโรคติดต่อไม่เรื้อรัง ตลอดจนการวัดการใช้พลังงานใน
ชีวิตประจ าวันของแต่ละบุคคล 
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  2. การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion)  

   2.1 การจัดท าคู่มือ (Guide line) การปฏิบัติตัวของผู้ปุวยและการโภชนาการ  
(Recommendation)  
    2.2 การศึกษาเรียนรู้ (Education) Communication  
    2.3 พัฒนาศักยภาพนักวิชาการทางด้านเทคนิคเพ่ือโภชนาการ 
    2.4 ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้าง /เครื่องมือ เดิมที่มีอยู่เพื่อให้สามารถ
ใช้ ประโยชน์ได้สูงสุด 
   2.5 ส่งเสริมงานวิจัย 
    - Energy Expenditure/Requirement 
    - Nutrients Recommendation & Food Based  
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สรุปโครงการในภาพรวมด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 39 โครงการ 

เป้าหมาย 

1. ระยะกลาง (พ.ศ. 2562 - 2564) การท างานของกลุ่มได้รับการยอมรับเป็น Resource Hub Thailand  
2. ระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2569) ได้รับการยอมรับเป็น Resource Hub ASEAN 

มิติที่ 1 การคัดกรองและการรักษาโรค (Nuclear technology & Non Communication Diseases) 

การด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 
1. การบูรณาการความรู้และโครงสร้าง
พ้ืนฐานในลักษณะของการสร้างเครือข่าย 
ที่เป็นเลิศ (Network of Excellent) 
(6 โครงการ) 

  1. โครงการจัดตั้งศูนย์ Cyclotron(ภาควิชารังสี คณะ
แพทยศาสตร์ : รพ.จุฬาลงกรณ)์ 
  2. โครงการ Cyclotron (30 MeV) (สทน.) 
  3. โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการเตรียมสารเภสัชเพ่ือใช้ในการ
ตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์  (ภาควิชารังสี : คณะแพทยศาสตร์ 
รพ.จุฬาลงกรณ)์ 
  4. โครงการศูนย์ Cyclotron เพ่ือการพัฒนาศักยภาพการผลิตเภสัชรังสี 
(อยู่ในเล่มนโยบายและแผนฯ) 
  5. โครงการจัดตั้งหน่วยงาน/คณะกรรมการด้านความปลอดภัย
ทางรังสี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (ศูนย์รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วม
รักษา : รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ) 
  6. โครงการพัฒนาสถาบันทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ให้เป็น
ศูนย์กลางการฝึกอบรมการตรวจสมองทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
(ภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ : รพ.จุฬาลงกรณ)์ 
 

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในด้าน (Radiation Medicine) 
(14 โครงการ) 

  1. โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านรังสีรักษา
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  (ศูนย์รังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยา : รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ) 

2. โครงการเพิ่มศักยภาพการบริการด้านรังสีร่วมรักษา  (ศูนย์
รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา : รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ) 
  3. โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ใช้รังสีทางทันตกรรมให้มีความรู้ใน
ระดับมาตรฐานสากล (คณบดี/หน.ภาควิชารังสีวิทยา) 
  4. โครงการสร้างความตระหนักและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
พลังงานนิวเคลียร์ทางการแพทย์ให้แก่ประชาชน (กิจกรรม 4.7 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ระยะสั้น ) (ปส., งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
กลุ่มงานรังสีวิทยา : รพ.ราชวิถ)ี 
  5. โครงการจัดท าคู่มือแผนจัดการฉุกเฉินทางการแพทย์ด้านรังสี
ของโรงพยาบาลราชวิถี (ปส., ราชวิถ)ี 
  6. โครงการเฝูาระวังการลักลอบน าวัสดุกัมมันตรังสีออกนอก
พ้ืนที่ควบคุมของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์
รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา : รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ) 
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การด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 
  7. โครงการอบรมความรู้ด้านการปูองกันอันตรายจากรังสีให้กับ
บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลราชวิถี (ปส., ราชวิถ)ี 
  8. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ผ่านสื่อสมัยใหม่รวมถึงเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหา
ข้อมูล ด้านพลังงานนิวเคลียร์(อยู่ในเล่มนโยบายและแผนฯ) 
  9. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกับการก ากับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ (อยู่ในเล่มนโยบายและแผนฯ) 
 10. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสี
ภายใต้การถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ขั้นสูง เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาประเทศ (กิจกรรม 1.5 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 
กิจกรรม 3.2 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ระยะสั้น 1-2 ปี ) (ปส.,งาน
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ กลุ่มงานรังสีวิทยา : รพ.ราชวิถ)ี 
 11. โครงการพัฒนาก าลังคนด้านฟิสิกส์การแพทย์ ระยะที่ 1  
(ศูนย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา : รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ) 
 12. โครงการพัฒนาก าลังคนด้านฟิสิกส์การแพทย์ ระยะที่ 2  
(ศูนย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา : รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ) 
 13. โครงการเข้ารับการอบรมการปูองกันอันตรายจากรังสีระดับ 2 
(รพ.มะเร็งอุดรธานี) 
 14. โครงการเตรียมการรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
(รพ.มะเร็งอุดรธานี) 
 

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ 
(16 โครงการ) 

1.  โครงการ IAEA Coordinated Research Project E 35010, 
entitled Applications of Biological DosimetryMedthods 
in Radiation Oncology Nuclear Medicineand Diagnostic 
and Interventional Radiology (MEDBIODOSE) (ม.เกษตรศาสตร์) 
  2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลียร์ด้าน
การแพทย์ในการให้บริการรักษาโรคไทรอยด์เป็นพิษด้วย I-131 
ในถิ่นห่างไกล (ปส., งานเวชศาสตร์นิเวชศาสตร์นิวเคลียร์กลุ่มงาน
รังสีวิทยา : รพ.ราชวิถ)ี 
  3. โครงการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาความปลอดภัย ความ
มั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
ภายในประเทศ (กิจกรรม 4.2 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ระยะสั้น ) 
(ปส., งานเวชศาสตร์นิเวชศาสตร์นิวเคลียร์กลุ่มงานรังสีวิทยา : รพ.
ราชวิถ,ี งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ : กระทรวงสาธารณสุข)  
  4. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยทางเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ (ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ : รพ.จุฬาลงกรณ)์ 
  5. โครงการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์ (สทน.) 



 

รายงานสรุปผลการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569”     12 

การด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 
  6. โครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทางด้านรังสีรักษา (รพ.มะเร็งอุดรธานี) 
  7. โครงการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีเอกซ์จากเครื่องเอกซเรย์
ส าหรับการถ่ายภาพเต้านม (ส านักรังสีและเครื่องมือการแพทย์ : 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
  8. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ
ผลิตยา (เภสัชรังส)ี (อยู่ในเล่มนโยบายและแผนฯ) 
  9. โครงการพัฒนาต้นแบบห้องผู้ปุวยในเพื่อความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียร์ส าหรับผู้ปุวยมะเร็งไทรอยด์ (อยู่ในเล่มนโยบาย
และแผนฯ) 
 10. โครงการวัดรังสีที่เลนส์ตาส าหรับบุคลากรด้านเวชศาสตร์
นิวเคลียร์(ปส.,สทน.) 
 11. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทางสาธารณสุขด้านการ
เตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินด้านอุบัติภัยทางรังสีตาม
มาตรฐาน IHR 2005 (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม : กรมควบคุมโรค) 
 12. โครงการพัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความปลอดภัยและระบบ
ระวังภัย ห้องปฏิบัติงานทางรังสีโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี(รพ.
มะเร็งอุดรธานี) 
 13. โครงการพัฒนาสถาบันทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ให้เป็น
ศูนย์กลางการฝึกอบรมการตรวจสมองทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
(ภาควิชารังสี : คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์) 
 14. โครงการพัฒนามาตรฐานการปูองกันอันตรายจากรังสีของ
บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปุวยและประชาชน (กิจกรรม 4.1 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ระยะสั้น) (อยู่ในเล่มนโยบายและแผนฯ) 
 15. โครงการพัฒนาด้าน Physics Health & Therapy and lon 
Beam Applications(อยู่ในเล่มนโยบายและแผนฯ) 
 16. โครงการพัฒนามาตรฐานการก ากับดูแลการใช้รังสีทาง 
ทันตกรรมให้ได้มาตรฐานสากล(คณบดี/หน.ภาควิชารังสีวิทยา) 
 

4. การส่งเสริมการวิจัย (3 โครงการ)  1. โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนาภัณฑ์จาก 
ฟลาโวนอยด์ในพืชสมุนไพรเพื่อลดพิษทางรังสีในผู้ที่ได้รับรังสีรักษา
(ม.เกษตรศาสตร์) 
 2. โครงการพัฒนาโปรแกรมวางแผนการรักษาด้วยอนุภาคโปรตอน
เพ่ือการศึกษาวิจัย (สทน., รพ. ที่ร่วมด าเนินการ) 
3. โครงการพัฒนาการจัดการสารเคมีแห่งชาติ (รพ.นพรัตนราชธาน)ี 
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2. ด้านการเกษตรอาหารและโภชนาการ 
 การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทางด้านการเกษตร เนื่องจากปัจจุบันประชากรเพ่ิมจ านวนมากขึ้น
ส่งผลให้ความต้องการอาหารและปัจจัยในด้านอื่นๆ โดยเฉพาะปัจจัยทางด้านเกษตร เช่น การเพาะปลูกพืช 
มีความต้องการพันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตสูง ต้านทานโรคและแมลง โดยการน าเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ 
เช่น การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการใช้รังสี การควบคุมและก าจัดแมลงวันผลไม้โดยเทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมัน  
และยังมีการน ารังสีไปใช้ประโยชน์ในด้านอาหาร เช่น การฉายรังสีเพื่อให้อาหารมีความปลอดภัย การฉายรังสี
ผักผลไม้ให้ปลอดโรคและแมลงเพื่อการส่งออก การตรวจสอบอาหารปนเปื้อนโดยใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์ 
และยังใช้นิวเคลียร์ในการสอบกลับแหล่งผลิตอาหาร เพ่ือพิสูจน์และติดตามหาแหล่งผลิตวัตถุดิบต่างๆ ได้ ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ การน าเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์
ทางการเกษตร อาหารและโภชนาการมีเปูาหมายและแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
เป้าหมาย 

1. ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และมีความยั่งยืน
ภายใต้เปูาหมายการพัฒนาที่ยังยืน ( Sustainable Development Goal: SDG )การขจัดความหิวโหย 
บรรลุความมั่นคงทางอาหาร สนับสนุนเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน (Zero Hunger) 

2. ยกระดับรายได้ของเกษตรกรการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่า เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
และการลดต้นทุนในการผลิต  

3. นวัตกรรมอาหาร (Food Innovation) เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและมาตรฐานของอาหาร  

แนวทางการด าเนินงานเป้าหมายที่ 1 ความม่ันคงทางอาหารและโภชนาการ 

1. ส่งเสริม Smart Agriculture  
- Smart Officer 
- Smart Researcher 
- Smart Farmer 

2. สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา (EX. การน าเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาสนับสนุนและพัฒนา) รวมถึงการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ มีแหล่งเข้าถึงข้อมูลงานวิจัย มีการประชาสัมพันธ์ มีฐานข้อมูลการวิจัย) 

- การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
- เกษตรเข้าถึงการวิจัยเทคโนโลยีและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ เช่น การท าหมันแมลง การฉายรังสี

ผลไม้ (ทั้งเกษตรกรและผู้ใช้ประโยชน์ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี) 

3. พัฒนาบุคลากร เพิ่มเติมความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสีให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาหลักสูตร 
เช่น นักวิชาการเกษตร 

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมืออุปกรณ์ 

- พัฒนาห้องปฏิบัติการให้ครบวงจร food safety chain 
- การทวนสอบเพื่อให้เกิดความม่ันใจในคุณภาพของสินค้า 
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แนวทางการด าเนินงานเป้าหมายที่ 2 ยกระดับรายได้ของเกษตรกร 

1. เพ่ิมมูลค่าของสินค้าเกษตร 
2. ยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
3. ลดต้นทุนในการผลิต 

แนวทางการด าเนินงานเป้าหมายที่ 3 นวัตกรรมอาหาร (Food Innovation) 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณ์ 
2. การเข้าถึงงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับอาหาร  (Production/ quality /safety) 
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

สรุปภาพรวมด้านเกษตรกรรม 3 เป้าหมายรวมทั้งสิ้น 24 โครงการ 

เปูาหมายที่ 1 รวม 18 โครงการ (โครงการเดิม 15 โครงการ และโครงการใหม่ 3 โครงการ) 
เปูาหมายที่ 2 รวม 3 โครงการ (โครงการใหม่ 3 โครงการ) 
เปูาหมายที่ 3 รวม 3 โครงการ (โครงการเดิม 1 โครงการ และโครงการใหม่ 2 โครงการ) 

เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ 
1. ความมั่นคงทางอาหารและ

โภชนาการ 
1. โครงการกระบวนการฉายรังสีเพื่อพัฒนาด้านการเกษตร 
2. โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยการใช้แมลงที่เป็นหมันด้วยรังสี 
3. โครงการปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารสัตว์โดยการชักน าให้กลายพันธุ์ 
4. โครงการการใช้ล าอิเล็คตรอนเป็นวิธีการทางกักกันพืชก าจัดแมลงวันผลไม้

ในผลลองกองเพ่ือการส่งออก 
5. การประเมินและคัดเลือกพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูง 
6. โครงการวิจัยและพัฒนาการปูองกันก าจัดโรคใบขาวอ้อย การทดลองผล

ของการแผ่รังสีแกมมาต่อการแสดงอาการใบขาวและการเปลี่ยนแปลงทาง
ชีวเคมีในอ้อยที่ติดเชื้อโรคใบขาว 

7. โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์อ้อยส าหรับเขตดินทราย ทรายร่วน และ
ร่วนทราย สภาพน้ าฝนการทดลอง การปรับปรุงพันธุ์อ้อยให้ออกดอกช้า
โดยการฉายรังสีแกมมา 

8. โครงการวิจัยและพัฒนาแมลงวันผลไม้ชนิด BactroceradorsalisHendel 
แถบหลังสีขาวที่แยกเพศได้ด้วยพันธุกรรมในระยะดักแด้ (Development 
of Genetic-sexing Strains of White-
thoraxedBactroceradorsalisHendel) 

9. โครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องเร่งอนุภาคเพ่ือการศึกษาและวิจัยเพ่ือเฉลิม   
พระเกียรติ 60 พรรษา ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูา
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

10. โครงการจัดตั้งศูนย์การปรับปรุงคุณภาพพันธุ์พืชและฟังไจด้วยเทคโนโลยี
ไอออนอิมพลานเตชั่น 

11. โครงการการปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาชลประทานให้ผลผลิตสูง ต้านทานเพลี้ย
กระโดดสีน้ าตาล และทนต่อสภาพอากาศร้อนกิจกรรมการสร้าง
ประชากรโดยการชักน าให้เกิดการกลายพันธุ์ 



 

รายงานสรุปผลการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569”     15 

เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ 
12. โครงการ: การปรับปรุงพันธุ์ข้าวทนน้ าท่วมฉับพลันกิจกรรม การปรับปรุง

พันธุ์ข้าวให้ทนน้ าท่วมฉับพลันโดยใช้วิธีการกลายพันธุ์ 
13. โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วย

เครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอน** 
14. การขยายการใช้ประโยชน์เทคนิคการท าหมันแมลงด้วยรังสี** 
15. แผนงาน Radiation Processing (Food, Material)** 
โครงการใหม่เพิ่มเติม (กรมหม่อนไหม) 
16. โครงการปรับปรุงพันธุ์หม่อนพันธุ์ไหมด้วยรังสี 
17. โครงการควบคุมโรคและแมลงศัตรูในหม่อนไหมด้วยรังสี 
18. โครงการยืดอายุการเก็บรักษาหม่อนผลสดด้วยการฉายรังสี 

2. ยกระดับรายได้เกษตรกร โครงการใหม่เพิ่มเติม 
1. การยกระดับมาตรฐานและการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตด้วยเทคโนโลยี 
STT ร่วมกับ IPM (การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน) (กรมส่งเสริมการเกษตร) 
2. โครงการปรับโครงสร้างเส้นไหมด้วยรังสีเพื่อสร้างความแข็งแรงคงทน และ
เพ่ิมความสามารถในการย้อมติดสีธรรมชาติ(กรมหม่อนไหม) 
3. โครงการใช้รังสีในการปรับปรุงประสิทธิภาพเวชส าอางค์และเวชภัณฑ์ด้าน
หม่อนไหม (กรมหม่อนไหม) 

3. นวัตกรรมอาหาร 
(Food Innovation) 

1. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และอาหาร
ปนเปื้อนรังสี และผ่านการฉายรังสี เพ่ือสนับสนุนธุรกิจส่งออกและน าเข้าสินค้า 
โครงการใหม่เพิ่มเติม 
2. โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนภัณฑ์จากฟลาโวนอยด์ในพืช
สมุนไพรเพื่อลดพิษทางรังสีในผู้ที่ได้รับรังสีรักษา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
3. การขอรับรองห้องปฏิบัติการฉายรังสีรองรับระบบห้องปฏิบัติการ ISO 
17025 (กรมส่งเสริมการเกษตร) 

หมายเหตุ ** โครงการที่ยังไม่ระบุผู้รับผิดชอบ 
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ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
1. ควรน าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าเกี่ยวข้องใน

ยุทธศาสตร์ใด มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร  
2. ควรจัดท ากรอบเปูาหมายของกลุ่มเกษตรระยะเร่งด่วน/สั้น/กลาง/ยาว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เสนอโครงการที่ตอบสนองเปูาหมาย 

ผู้ประสานงาน 

1. นายชัชวาล รัตนสุภา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร 
e-mail :chatchawala@yahoo.com0848238588 

2. นายชานนท์ มณีรัตน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร 
e-mail :chanon_attu18@hotmail.com 

3. นางสาวอุษากร ข าวิไล นักวิชาการเกษตรช านาญการกรมหม่อนไหม 
e-mail :yam_555@hotmail.com 
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3. ด้านอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 4.1 : ส่งเสริมใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
เปูาประสงค์ : เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน จากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการ

พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มีศักยภาพและสมรรถนะในระดับน าในกลุ่มประเทศอาเซียน 
และเป็นการสร้างความมั่งค่ังของไทยในอนาคต โดยการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์
พัฒนาประเทศ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยใหม่ซึ่ง
เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งทางด้านเกษตร การแพทย์ อุตสาหกรรม 
และการศึกษาวิจัย 

ตัวชี้วัดที่ 1 : มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพิ่มข้ึน 
กลุ่มเปูาหมาย : อุตสาหกรรม 

========================== 

เป้าหมาย : ระยะสั้น 
  1. การใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อตอบสนอง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมายตามนโยบาย 

Thailand 4.0 
  2. ประเทศไทยมีการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึน 
  3. ศึกษาและเสนอแนะการเตรียมความพร้อมการก่อสร้าง New Research Reactor 
  4. สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านนิวเคลียร์ระหว่างหน่วยงาน

ทั้งใน/ต่างประเทศ 
  ระยะกลาง 
  1. การพัฒนาการใช้ประโยชน์ของ Rare Earth 
  2. สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในกิจการอุตสาหกรรมเพ่ือยกระดับ

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

แนวทางการด าเนินงาน 

การด าเนินงาน 
ล าดับการด าเนินงาน 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 
1. การแลกเปลี่ยนความรู้ รับฟังความคิดเห็น เพื่อส ารวจความ
ต้องการด้านนิวเคลียร์และรังสีของผู้ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรม 
     - การจัดเวทีรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ
เพ่ือวิเคราะห์หาความต้องการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีใน
ภาคอุตสาหกรรมและวิเคราะห์แนวโน้มการใช้พลังงานนิวเคลียร์
และรังสีของแต่ละสาขาอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยมี
ทิศทางและสามารถวางแผนการพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ได้ 
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การด าเนินงาน 
ล าดับการด าเนินงาน 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 
2. การจัดท าฐานข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานนิวเคลียร์และ
รังสีในภาคอุตสาหกรรม 
     - จัดท าฐานข้อมูลด้านการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีใน
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ เช่น จ านวนสถานประกอบการ
ทางอุตสาหกรรม ประเภทของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ใช้ ประเภท
ของอุตสาหกรรม ฯลฯ 

   

3. การถ่ายทอดองค์ความรู้ส าหรับผู้ประกอบการ ทั้งองค์
ความรู้ทั่วไป และองค์ความรู้เฉพาะทาง 
     - ถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีใน
ภาคอุตสาหกรรมให้กับผู้ประกอบการและบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
โดยจ าแนกองค์ความรู้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ องค์ความรู้
ทั่วไปทางนิวเคลียร์ และองค์ความรู้เฉพาะด้าน 

   

4. มาตรการการบังคับใช้กฎหมาย 
     - จัดท ากฎกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
พ.ศ. 2559 ให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ 

   

     - จัดท ากฎหมายเพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานนิวเคลียร์
ในภาคอุตสาหกรรม 

   

5. การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการ/
ผู้ประกอบการ เกิดความสะดวกสบาย รวดเร็ว และลดข้ันตอน
ในการด าเนินธุรกรรมกับหน่วยงาน 
     - พัฒนากระบวนการท างานและการอ านวยความสะดวก
ให้กับผู้ประกอบการผู้มารับบริการ 

   

6. การสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ใน
ภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น 
     - ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ใน
ภาคอุตสาหกรรมผ่านนโยบายต่างๆ เช่น มาตรการทางภาษี เป็นต้น 

   

7. การบริหารจัดการเครื่องมือ 
     - จัดท ามาตรการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการ
น าเข้าเครื่องมือ การใช้เครื่องมือ รวมถึงการบริการดูแลรักษา
เครื่องมือ 

   

     - พัฒนาความสามารถและศักยภาพให้ประเทศไทยสามารถ
ผลิตเครื่องมือด้านนิวเคลียร์และรังสีที่ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม
ได้ด้วยตนเอง 
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การด าเนินงาน 
ล าดับการด าเนินงาน 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 
8. การวิจัยและพัฒนาด้านนิวเคลียร์ที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ประกอบการ 
 
     - วิจัยและพัฒนาด้านนิวเคลียร์และรังสีในภาคอุตสาหกรรม
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการ โดยดูจาก
ฐานข้อมูลความต้องการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของ
ผู้ประกอบการในข้อ 1 และ 2 

   

 
ข้อเสนอแนะ:  

 1. ผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถก าหนดเปูาหมายภายใต้กลยุทธ์ที่ 4.1 ได้ รวมทั้งไม่สามาร ถ
จ าแนกแผนงานตามประเภทของอุตสาหกรรมได้ เนื่องจากว่าผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ ไม่ใช่ผู้ประกอบการ
โดยตรง จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่สามารถก าหนดความต้องการด้านพลังงานนิวเคลียร์ของภาคอุตสาหกรรม
ได้โดยตรง 
 2. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าในการจัดท าเปูาหมายและแนวทางการด าเนินงาน นั้น 
ควรน าเปูาหมายตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
(พ.ศ.  2560 - 2569) ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.1 มายึดเป็นกรอบในการคิด ไม่ควรคิดเปูาหมายและ
แนวทางการด าเนินงานขึ้นใหม่ เพราะจะไม่ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์และเป็นการท างานซ้ าซ้อน 
 3. การส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น มีองค์ประกอบ
ที่คล้ายคลึงกัน เช่น องค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ เป็นต้น จึงไม่จ าเป็นจะต้องจ าแนก
เปูาหมายการด าเนินงานตามกลุ่มอุตสาหกรรมแต่ละประเภท ทั้งนี้ส าหรับองค์ความรู้และเครื่องมือที่เป็นเรื่อง
เฉพาะด้านนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นผู้ด าเนินการก าหนดแนวทางการด าเนินงานเอง 
 4. ปส. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรวบรวมแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ (พ.ศ. 2560 - 2569) มีข้อเสนอแนะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับภาคอุตสาหกรรม ควรร่วมกันจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพ่ือส ารวจความ
ต้องการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และวิเคราะห์แนวโน้มการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีในภาคอุตสาหกรรม
ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนงานต่างๆ เพื่อพัฒนาการใช้พลังงานนิวเคลียร์
และรังสีในภาคอุตสาหกรรมได้ เช่น การวิจัยและพัฒนา การก าหนดมาตรการทางกฎหมาย การสร้างแรงจูงใจ
แก่ผู้ประกอบการ เป็นต้น 
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4. ด้านพลังงาน 

 การพัฒนาการใช้พลังงานนิวเคลียร์ด้านพลังงานสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ การพัฒนาการใช้
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อผลิตกระแสไฟฟูา และการพัฒนาการศึกษาวิจัยด้านพลังงานนิวเคลียร์โดยจุดเริ่มต้นของ
การพิจารณาจัดท าแผนปฏิบัติการในครั้งนี้ เริ่มจากเทคโนโลยีที่ใช้ ดังนี้  

- การมีโรงไฟฟูานิวเคลียร์  
- การมีเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยตัวใหม่  
- การใช้ประโยชน์จาก Tokamak   
- การใช้ประโยชน์จาก Cyclotron   
- การใช้ประโยชน์จาก Electron Beam 

เพ่ือต่อยอดไปสู่การศึกษาวิจัยและการใช้ประโยชน์ในด้านพลังงาน ซึ่งสอดคล้องกับ กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมใช้
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนบัสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมีเปูาหมายและแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

เป้าหมายที่ 1 ระยะ 5 ปี 

  1. การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์ของ ปส. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปเป็นมาตรการ แนวทาง ข้อบังคับในการด าเนินการของสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์ 

  2. การมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อมส าหรับการวิจัย และการใช้ประโยชน์ ( NQI , 
Tokamak , NRR , Cyclotron , Electron Beam) 

  3. สร้างการยอมรับ และเชื่อม่ันของประชาชนในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ของสถานประกอบการ
ในทุกภาคส่วน 

  4. มีก าลังคนที่เพียงพอส าหรับทุกหน่วยงาน โดยจัดท าเครือข่ายข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัย 
ภาครัฐ และเอกชนทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

 

แนวทางการด าเนินงาน 

แนวทางการด าเนินงานของการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระยะ 5 ปี ที่จะมีการเตรียมความพร้อมในด้าน
ต่างๆ ดังนี้ 

 1. พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. 2559 
และเชื่อมโยงมาเป็นมาตรการ แนวทาง ข้อบังคับในการด าเนินการของสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์ รวมทั้ง
การให้สิทธิบัติ/ผลประโยชน์กับชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ด าเนินการ 

 2. การศึกษาวิจัยด้านนิวเคลียร์และรังสี  เพื่อน าไปสู่การน าไปใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจที่
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยต่อไป 

 3. การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการใช้งานโครงสร้างพื้นฐาน (อุปกรณ์ เครื่องมือ 
ห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์) ทั้งทางด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พลังงาน และอ่ืนๆ  

 4. กฟผ. ได้เตรียมก าลังคนเพ่ือรองรับการมีโรงไฟฟูานิวเคลียร์ไว้ และยื่นขอรับการอนุญาต
สถานที่ก่อตั้งโรงไฟฟูานิวเคลียร์แล้ว (Sitting Permit) 

 6. การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ทุกด้าน 
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 7. ส ารวจความต้องการก าลังคนด้านนิวเคลียร์ในแต่ละด้าน (การแพทย์ เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม พลังงาน และอ่ืนๆ)  เพ่ือน าข้อมูลไปประกอบการผลิตและพัฒนาก าลังของมหาวิทยาลัย 
ผ่านมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่มีการเรียนการสอนด้านนิวเคลียร์และรังสีต่อไป 

 8. ศึกษาวิจัยความเสี่ยงในทุกมิติของโรงไฟฟู านิวเคลียร์ในประเทศเพ่ือนบ้านที่อยู่โดยรอบ
ประเทศไทย 

เป้าหมายที่ 2  ระยะ 10 ปี 
  1. มีความพร้อมในการก่อตั้งโรงไฟฟูานิวเคลียร์เกิดขึ้นภายในปี พ.ศ. 2578 
  2. มีเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยตัวใหม่ 
  3. มีการศึกษาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ใหม่ๆ จนสามารถพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีได้เอง 

แนวทางการด าเนินงาน 
  1. กฟผ. ได้รับการรับรองสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟูานิวเคลียร์และการท าการศึกษาถึงผลกระทบ
ของสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental Impact Assessment : EHIA) รวมทั้งการประเมินในด้านอ่ืนๆ 
ทั้งหมด 
  2. การส่งบุคลากรไปอบรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ในต่างประเทศ และน ามาถ่ายทอดภายในประเทศ 
เช่น เทคนิคพลาสม่า เทคนิคฟิวชั่น 
  3. มีการจัดซื้อเทคโนโลยีในการผลิตพลังงานจากต่างประเทศ รวมทั้งการจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน
ที่จ าเป็นต่อการผลิตพลังงาน (เครื่องมือ เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง) 

สรุปโครงการภาพรวมของเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 61 โครงการ 

เปูาหมายที่ 1 รวม 51 โครงการ (โครงการเดิม 47 โครงการ และโครงการใหม่ 4 โครงการ) 
เปูาหมายที่ 2 รวม 10 โครงการ (โครงการเดิม 10 โครงการ และโครงการใหม่ 0 โครงการ) 

เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ 
1. การมีโครงสร้างพื้นฐานความ
พร้อมส าหรับการวิจัย และการใช้
ประโยชน์ 

ด้านเทคโนโลยี 
1. โครงการการใช้ประโยน์จาก Research Reactor เครื่องเก่าและใหม่ (สทน.) 
2. โครงการใช้ประโยน์จากTokamak (สทน.) 
3. โครงการใช้ประโยน์จากCyclotron (สทน.) 
4. โครงการใช้ประโยน์จากElectron Beam (สทน.) 
5. โครงการพัฒนาโลหะผสมนาโนทังสเตนที่มีความเสถียรที่อุณหภูมิสูงส าหรับ
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สทน. สจน. ม. นครพนม) 
6. โครงการการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อเพ่ิมมูลค่าเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรม
ด้านรังสี ( สทน./ภาคเอกชน ภาครัฐที่มีความสนใจ) 
7. โครงการพัฒนาพลาสมาโฟกัสพลังงานเพื่อเป็นแหล่งก าเนิดรังสีเอ็กซ์และ
อนุภาคนิวตรอน (สทน ม.วลัยลักษณ์ ม.เชียงใหม่ ม.มหิดล จุฬา มจธ  สจล มธ) 
8. โครงการพัฒนาแหล่งก าเนิดอนุภาคนิวตรอนขนาดเล็ก (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
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เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ 
9. โครงการพัฒนาเครื่องก าเนิดพลาสม่าพลังงานสูงและความหนาแน่นสูงเพ่ือ
ใช้ในการทดสอบวัสดุทนความร้อนสูงในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน (สทน. 
ม. วลัยลักษณ์ ม.เชียงใหม่ ม.มหิดล จุฬาฯ มจธ. สจล. มธ.) 
10. การพัฒนานวัตกรรมด้านการออกแบบวัสดุขั้นสูงส าหรับเทคโนโลยี
พลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน (สทน. สจธ. ม. นครพนม ม. มหิดล ม. มหาสารคาม) 
11. โครงการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันแบบโทคาแมคของประเทศไทย 
(สทน ม.วลัยลักษณ์ ม.เชียงใหม่ ม.มหิดล จุฬา มจธ  สจล มธ ม.มหาสารคาม 
ม.ทักษิน ม.นครพนม ม.บูรพา) 
12. การพัฒนาสมบัติพ้ืนฐานของวัสดุโดยงการอาบรังสีจากเครื่องปฏิกรณ์
ปรมาณูวิจัย (คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
13. การออกแบบตัวท าขนานล านิวตรอนและเครื่องก าบังรังสีจากเครื่อง
ปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย(อยู่ในเล่มนโยบายและแผนฯ) 
14. การพัฒนาการใช้ประโยชน์ของ Rare Earth (อยู่ในเล่มนโยบายและแผนฯ) 
15. แผนงาน Radiation-induced Mutation & Bio -effect Analysis (อยู่ในเล่มนโยบายและแผนฯ) 
16. การพัฒนาการผลิตไอโซโทปรังสีชนิดใหม่ (อยู่ในเล่มนโยบายและแผนฯ) 
17. วิจัยและพัฒนาด้านปฏิกิริยาฟิวชั่นเพื่อการพัฒนาประเทศ (อยู่ในเล่มนโยบายและแผนฯ)
18. ศูนย์การศึกษาและวิจัย Fusion Technology (อยู่ในเล่มนโยบายและแผนฯ) 
19. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน (Boron 
Neutron Capture Therapy : BNCT) (อยู่ในเล่มนโยบายและแผนฯ) 
20. ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์ เพ่ือผลิตกระแสไฟฟูา (อยู่ในเล่มนโยบายและแผนฯ) 
ด้านความร่วมมือ 
21. โครงการความร่วมมือทางวิชการกับ National Institute for Fusion 
Science ประเทศญี่ปุุน (รศ.ดร.ธีรวรรณ  บุญญวรรณ ม.เชียงใหม่) 
22. โครงการความร่วมมือทางวิชการกับ GSI Helmholtzzentrum für 
Schwerionenforschung and the future FAIR (Facility for Antiproton 
and Ion Research) accelerator center ประเทศเยอรมัน (รศ.ดร.ธีรวรรณ  
บุญญวรรณ  ม. เชียงใหม่) 
23. โครงการความร่วมมือกับ Deutsches Elektronen-Synchrotron 
(DESY) on the Photo Injector Test facility at DESY, Zeuthen site 
(PITZ) collaboration ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ผศ.ดร.สาคร   
ริมแจ่ม ม. เชียงใหม่) 
24. โครงการความร่วมมือกับ High Energy Accelerator Research Organization 
(KEK) ประเทศญี่ปุุน (ผศ.ดร.อุดมรัตน์  ทิพวรรณ ม. เชียงใหม่) 
25. โครงการความร่วมมือกับ National Synchrotron Radiation Research 
center (NSRRC), Taiwan Photon Source Project  ประเทศไต้หวัน  
(ผศ.ดร.จิตรลดา  ทองใบ ม.เชียงใหม่) 
26. โครงการความร่วมมือกับ Sweden, France and Japan : Light-Ion 
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เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ 
Production Studies with Medley at the NFS facility, SPRIAL 2 
project at GANIL, Caen, France (ผศ.ดร.อุดมรัตน์  ทิพวรรณ ม.เชียงใหม่) 
27. โครงการความร่วมมือกับ IAEA : Technical cooperation (2018-2019), 
Strengthening Capacities for a Multipurpose Radiation Technology 
in Materials Science and Applications (ผศ.ดร.อุดมรัตน์  ทิพวรรณ ม. เชียงใหม่) 
28. โครงการความร่วมมือกับ IAEA : Coordinated Research projects, 
Development of Heavy-Ion PIXE Analysis for Establishment of 
MeV-SIMS-PIXE Molecular Mapping Technique (F11019)  
(ผศ.ดร.อุดมรัตน์  ทิพวรรณ ม. เชียงใหม่) 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
29. โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีแกมมาพลังงาน
สูง รังสีเอกซ์ รังสีนิวตรอน รังสีบีตา และเครื่องส ารวจความเปรอะเปื้อนทางรังสี (สทน.) 
30. โครงการปรับปรุงเครื่องจักรกลเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีขั้นสูง (หวศ./ศป.) 
31. โครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเครื่องใหม่ (สทน. ปส.) 
32. โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานในการวิเคราะห์พื้นผิวระดับนาโน
ด้วยเทคโนโลยีออนบีม (ม.เชียงใหม่) 
33. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในสาขาต่างๆ (SHINE) (สทน.) 
34. โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีแกมมาพลังงานสูง
และรังสีนิวตรอน (สทน.) 
35. โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีบีตา (สทน.) 
36. โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องตรวจสอบความปลอดภัย
เครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์ (สทน.) 
37. โครงการศูนย์กลางด้านมาตรวิทยารังสีในภูมิภาคเหนือ (ผศ.ดร.อุดมรัตน์  
ทิพวรรณ ม. เชียงใหม่) 
38. โครงการบูรณาการการตรวจวัดรังสีนิวตรอน และประเมินความปลอดภัยทางรังสี (สทน./ปส.) 
39. โครงการการพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน ด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม การ
วิจัยพัฒนา และนวัตกรรม ด้วยเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย (อยู่ในเล่มนโยบายและแผนฯ) 
40.จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ (อยู่ในเล่ม
นโยบายและแผนฯ) 
41. จัดท าแผนวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ และระบบจัดสรร
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ (อยู่ในเล่มนโยบายและแผนฯ) 
42. ผลักดันการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในสาขาท่ีมีศักยภาพ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศ (อยู่ในเล่มนโยบายและแผนฯ) 
43. โครงการหน่วยงานรับรองด้านการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย (อยู่ในเล่มนโยบายและแผนฯ) 
44. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของชาติ 
(National Quality Infrastructure : NQI) (อยู่ในเล่มนโยบายและแผนฯ) 
45. พัฒนาห้องปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์ ทั้งด้านการใช้
ประโยชน์และการก ากับดูแลความปลอดภัย (อยู่ในเล่มนโยบายและแผนฯ) 
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เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ 
46. โครงการวิศวกรรมส าหรับ Nuclear Technology และ Nuclear 
Instrument (อยู่ในเล่มนโยบายและแผนฯ) 
47. โครงการจัดตั้งศูนย์ Isotope Hydrology และ Radiometric Dating 
(อยู่ในเล่มนโยบายและแผนฯ) 
48. โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการบริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี ตามระบบ 
ISO/IEC 17025 (อยู่ในเล่มนโยบายและแผนฯ) 
49. โครงการสร้างเครือข่ายการวิจัยความปลอดภัยของโรงไฟฟูานิวเคลียร์ใน
ภูมิภาคอาเซียน (อยู่ในเล่มนโยบายและแผนฯ) 
50. ผลักดันให้มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆ ด้านพลังงานนิวเคลียร์ให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามระบบคุณภาพแห่งชาติ ( National Quality 
Infrastructure Regime) (อยู่ในเล่มนโยบายและแผนฯ) 
51. พัฒนาระบบการวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประเทศ (อยู่ในเล่มนโยบายและแผนฯ) 
52. พัฒนามาตรฐานการปูองกันอันตรายจากรังสีของบุคลากรทางการแพทย์ 
ผู้ปุวย และประชาชน (อยู่ในเล่มนโยบายและแผนฯ) 
53. ศึกษาและเสนอแนะการเตรียมความพร้อมการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์
ปรมาณูวิจัยตัวใหม่ในประเทศไทย (อยู่ในเล่มนโยบายและแผนฯ) 
54. สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัยทางด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ (อยู่ในเล่มนโยบายและแผนฯ) 
55. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในด้านการเกษตร การแพทย์ 
อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การศึกษาวิจัย และอ่ืนๆ (อยู่ในเล่มนโยบายและแผนฯ) 
56. สนับสนุนการศึกษา วิจัย และพัฒนา ความปลอดภัย  ความมั่นคงปลอดภัย 
และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) ภายในประเทศ (อยู่ในเล่ม
นโยบายและแผนฯ) 
57. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลียร์จากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย 
เพ่ือการพัฒนาประเทศ (อยู่ในเล่มนโยบายและแผนฯ) 
58. ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานระบบคุณภาพในการใช้
พลังงานนิวเคลียร์ในทางการแพทย์ เกษตร อุตสาหกรรม และการศึกษาวิจัย
(อยู่ในเล่มนโยบายและแผนฯ) 
69. โครงการการสร้างเครือข่ายการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานงานวิจัย
ทางนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน (อยู่ในเล่มนโยบายและแผนฯ) 
60. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์
(อยู่ในเล่มนโยบายและแผนฯ) 

2. มีการก่อตั้งโรงไฟฟูานิวเคลียร์
เกิดข้ึนภายในปี พ.ศ. 2578 

 

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม: ควรมีการระบุหน่วยงานเจ้าภาพในโครงการที่อยู่อยู่ในเล่มนโยบายและแผนฯ 
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5. ด้านการประชาสัมพันธ์ 

 การประชาสัมพันธ์ด้านนิวเคลียร์และรังสี เป็นการด าเนินการแบบบูรณาการร่วมกันของหลายๆ หน่วยงาน 
ทั้งส่วนของกฎหมายและการบังคับใช้ ประโยชน์และผลกระทบจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี การใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน อุตสาหกรรม และด้านการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้าง
ความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ให้แก่กลุ่มเปูาหมายในทุกระดับ ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือการพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์มีเปูาหมายและ
แนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

เป้าหมาย 

1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเรียนรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์  (ระยะ 1 - 5 ปี ) เน้นที่การ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับกลุ่มเปูาหมายที่เป็นประชาชนและชุมชนพื้นที่เปูาหมาย โดยจัดท าองค์ความรู้
ในแต่ละระดับให้เข้าใจง่าย มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มเปูาหมาย 

2. การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านพลังงานนิวเคลียร์  (ระยะ 5 - 10 ปี)  เน้นที่การจัดท าหลักสูตร
ด้านการศึกษาตามกลุ่มเปูาหมายในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรและ
สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรที่จะเป็นก าลังพลของชาติในรุ่นต่อไป 

แนวทางการด าเนินงานเป้าหมายที่ 1 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเรียนรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ (ระยะ 1 - 5 ปี) 

1. จัดตั้งคณะท างานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเรียนรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ โดยพิจารณา
เนื้อหาสาระองค์ความรู้ด้านนิวเคลียร์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเปูาหมาย ดังนี้ 

- ประชาชนทั่วไป สร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานในการใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านเกษตรและโภชนาการ 
การแพทย์และสาธารณสุข อุตสาหกรรม และการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้กับประชาชน โดยมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมด าเนินการ คือ การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และ กรมประชาสัมพันธ์ 

- ชุมชนพ้ืนที่เปูาหมาย สร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานทางนิวเคลียร์ทั้งประโยชน์และโทษที่จะได้รับ รวมทั้ง
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในชีวิตประจ าวันด้วย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมด าเนินการ คือ 
การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
และ กรมประชาสัมพันธ์  

- สื่อมวลชน  สร้างความรู้ความเข้าใจองค์ความรู้ด้านนิวเคลียร์ทั้งด้านการใช้ประโยชน์และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ที่มีการพัฒนาให้สามารถต่อยอดไปสู่ความเข้าใจในงานด้านนิวเคลียร์มากข้ึน 

2. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
 - หน่วยงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เอง และน าข้อมูลนี้ส่งต่อให้กรมประชาสัมพันธ์น าไปเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารต่อไป 
- หน่วยงานร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ในการผลิตสื่อและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อไป 

 3. จัดค่ายเยาวชน ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่าย  
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แนวทางการด าเนินงานเป้าหมายที่ 2การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านพลังงานนิวเคลียร์ (ระยะ 5 - 10 ปี) 

จัดตั้งคณะท างานการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านพลังงานนิวเคลียร์ โดยพิจารณาเนื้อหาสาระองค์
ความรู้ด้านนิวเคลียร์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเปูาหมาย ดังนี้ 

 - นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานด้านนิวเคลียร์ให้
เหมาะสมกับช่วงวัยของกลุ่มเปูาหมาย ในระดับประถมศึกษาอาจใช้สื่อที่เข้าใจง่าย เช่น การ์ตูน หรือ เพลง 
ส าหรับในระดับมัธยมใช้วิธีสอดแทรกเนื้อหาเข้าไปในบทเรียนของแต่ละวิชา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ร่วมด าเนินการ คือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  

 - นิสิตและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสร้างองค์ความรู้ทางนิวเคลียร์ในระดับท่ีสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการท างานในอนาคตได้ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมด าเนินการ คือ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 - บุคลากรทางการศึกษา สร้างองค์ความรู้ทางด้านนิวเคลียร์ให้ครอบคลุมหลักสูตรการเรียน
การสอนในทุกระดับ 

สรุปภาพรวมด้านการประชาสัมพันธ์ 2 เป้าหมายรวมทั้งสิ้น 7 โครงการ 

เปูาหมายที่ 1 รวม 7 โครงการ (โครงการเดิม 6 โครงการ และโครงการใหม่ 1 โครงการ) 
เปูาหมายที่ 2 รอประชุมคณะท างานฯ 

เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ 
1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การเรียนรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
(ระยะ 1-5 ปี) 

1. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
1.1 โครงการประชาสัมพันธ์ระบบก ากับดูแลความปลอดภัยที่เข้มแข็งของ
ประเทศ (ปส.) 
1.2 โครงการ Nuclear Campสร้างความรู้ทางรังสีและเทคโนโลยีเพ่ือ
เยาวชน ของภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
1.3 โครงการเสริมสร้างความเข้าใจด้านรังสีและนิวเคลียร์(ศูนย์รังสีรักษา
และมะเร็งวิทยา ม. ธรรมศาสตร์) 
1.4 โครงการชวนเด็กไทยใส่ใจพลังงาน และโครงการพลังงานไฟฟูาไทย
กับเยาวชนรุ่นใหม่ (กฟผ.) 
1.5 โครงการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน (กฟผ.) 
1.6 โครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ส าหรับ
เยาวชนและภาคประชาชน (สทน.: เพ่ิมเติมงบประมาณปี 2562 – 2569 ให้ครบถ้วน) 
1.7 โครงการเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์
ทางด้านนิวเคลียร์ (สทน.) 
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เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ 
2. โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
     2.1 โครงการสื่อสารสารสนเทศ 
           - ผลิต Info graphic เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
           - เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ (สปอตโฆษณา รายการ
สนทนา บทความ ตัวอักษรวิ่ง สารคดี แบนเนอร์ สกู๊ปข่าว เป็นต้น) 

2. การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ (ระยะ 5 - 
10 ป)ี 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอนด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ในทุกระดับ 
รอแนวทางจากคณะท างานฯ 

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

1. ควรให้กรมประชาสัมพันธ์เข้ามามีบทบาทในการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านนิวเคลียร์ให้
มากขึ้น 
2. ควรมีความชัดเจนในเรื่องของงบประมาณท่ีจะด าเนินการของกรมประชาสัมพันธ์ว่าเป็นในการ
เผยแพร่จะมีค่าใช้จ่ายในกรณีใดบ้าง และกรณีใดที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  
3. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาในภาพรวมของเปูาหมายระยะ 5 ปี เปูาหมายที่ 1 ดังนี้  
 - สสวท. (ดร. พรชัย  อินฉาย) 
 - สทน. (ดร. รพพน  พิชา) 
 - กฟผ. 
 - ปส. 
 - กปส. 
 - สกอ. (สถาบันการศึกษา) 

4. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาในภาพรวมของเปูาหมายระยะ 5 ปี เปูาหมายที่ 2 ดังนี้  

  - สพฐ. 

  - สสวท. 

  - กศน. 

  - สกอ. 

  - ปส. 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ประมวลภาพ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 “ 

  รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2560 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 
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ประมวลภาพ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 “ 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

“เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการนโยบายและแผนยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569” 

ในวันจันทร์ที่ 21 และวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. 

หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
1. กระทรวงกลาโหม 

1.1 นาวาเอกหญิงผุสดี อัมพสุธากุล รองผู้อ านวยการกองพลังงานทดแทน กรมพลังงานทหาร 

1.2 นาวาอากาศโทหญิงเยาวเรศ วีชะรังสรรค ์ หัวหน้าแผนกนิวเคลียร์กองพลังงานทดแทน กรมพลังงานทหาร 

2. กระทรวงพาณิชย ์
2.1 นางสาวธิดารัตน ์ไชยดา นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมการค้าต่างประเทศ 

2.2 นางสาวพิมพ์ชนก อัจนะรัตน ์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมการค้าต่างประเทศ 

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3.1 นางกาญจนา กล้าแข็ง นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ กรมการข้าว 

3.2 นางสาวสิริมา ปิ่นศิร ิ นักวิชาการเกษตรช านาญการ กรมการข้าว 

3.3 นางสาวชนิดา จรัญวรพรรณ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ กรมพัฒนาท่ีดิน 

3.4 นางสาวปราณ ีจอมอุ่น นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ กรมพัฒนาท่ีดิน 

3.2 นางสาววาสนา พราหมณ์น้อย นักวิทยาศาสตร ์ กรมพัฒนาท่ีดิน 

3.6 นางสาวสิริกุล หิริพรกุลทรัพย ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาท่ีดิน 

3.7 นางสาวสุจิตรา เสมอจิตต ์ นักวิชาวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมหม่อนไหม 

3.8 นางสุกัญญา กองเงิน นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ กรมหม่อนไหม 

3.9 นางสาวอุษา จักวิไล นักวิชาการเกษตรช านาญการ กรมหม่อนไหม 

3.10 นางสาวสุชสม ชินวินิจกุล ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืช 
โดยเทคโนโลยีรังส ี

กรมส่งเสริมการเกษตร 

3.11 นายชัชวาล รัตนสูภา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร 

3.12 นายชานนท์ มณีรัตน ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร 

3.13 นางสาวจิติรัตน ์ชูชาติ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร 

3.14 นางสงกรานต์ มะลิสอน นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ กรมวิชาการเกษตร 

3.15 นางสาวอมรรัตน ์ใจยะเสน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร 

3.16 นายอธิปัตย์ คลังบุญครอง นักวิชาการเกษตรช านาญการ กรมวิชาการเกษตร 

3.17 นางสาววนัชวรรณ ฮันเย็ก นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

3.18 นายมหิปพงศ ์วรวุจ นักธรณีวิทยาช านาญการพิเศษ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

3.19 คุณนิตยา ไชยสะอาด นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ 
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4. กระทรวงพลังงาน 
4.1 นางสาวนทีกุล เกรียงชัยพร หัวหน้าแผนกปฏิบัติการนิวเคลียร ์ การไฟฟูาฝุายผลิตแห่ง

ประเทศไทย 
4.2 นายรชตพล มัญชุวงศ ์ หัวหน้าแผนกปฏิบัติการนิวเคลียร ์ การไฟฟูาฝุายผลิตแห่ง

ประเทศไทย 
4.3 นางสาวนิธิมา ศรีพานิช ท าหน้าที่หัวหน้าแผนกเชื้อเพลิงนิวเคลียร ์ การไฟฟูาฝุายผลิตแห่ง

ประเทศไทย 
4.4 นายพลกฤชฐ ์ประเสริฐวิกัย หัวหน้ากองพลังงานนิวเคลียร ์ การไฟฟูาฝุายผลิตแห่ง

ประเทศไทย 
4.5 นางสาวกาญจนา กิติด ี วิทยาศาสตร์ระดับ 6 การไฟฟูาฝุายผลิตแห่ง

ประเทศไทย 
4.6 นางสาวภัทรา ศรีสวัสดิ ์ วิศวกรระดับ 6 การไฟฟูาฝุายผลิตแห่ง

ประเทศไทย 
4.7 นางภัชราพร ผาสุกวนิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานนโยบายและแผน

พลังงาน 
5. กระทรวงแรงงาน 

5.1 นายจ าเริญ อินยา ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร ์
ความปลอดภัยในการท างาน 

กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน 

5.2 นางสาววราภรณ ์ชาญธวัชชัย นักวิชาการแรงงานช านาญการ กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน 

5.3 นางสาวดวงใจ ลิ้มพันธ์ นักวิชาการแรงงานช านาญการ กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน 

6. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6.1 นางสาวนิภาวรรณ ปรมาธิกุล รอง ผสทน. (บริการ) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

6.2 รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร ์ รอง ผสทน. (วิชาการ) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

6.3 ดร.โผพน พิชา หัวหน้าฝุายวิจัย 4 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

6.4 ดร.เธียรสิน เลี่ยมสุวรรณ นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ช านาญการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

6.5 นายกัมปนาท ซิลวา นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร ์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

6.6 คุณศศิพันธุ ์คะวีรัตน ์ นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร ์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

6.7 นายอ าไพ สุขบ าเพิง ผู้จัดการศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร ์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

6.8 นางสาวพิชญาภา ราชธรรมา นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

6.9 นางสาวนิชาภา บัวสุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

6.10 นายสมบูรณ ์ใสสะอาด นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
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6.11 นางสาวลักขณา ตระกูลทับทิมด ี พนังงานวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร ์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ

6.12 นายเมธ ี โสภณ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ (บริหาร) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
(องค์การมหาชน) 

7. กระทรวงศึกษาธิการ 
7.1 ดร.ฤทธ ีมีสัตย ์ อาจารย ์(หัวหน้าภาควิชารังสีประยุกต์ฯ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

7.2 ผศ.ดร.วันวิสา สุดประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

7.3 ดร.ไพบูลย ์เรืองพัฒนพงศ ์ อาจารย ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

7.4 อ.เดโช ทองอร่าม อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์นิวเคลียร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์นิวเคลียร์ 

7.5 อ.ดร.พรรณ ีแสงแก้ว อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์นิวเคลียร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์
นิวเคลียร ์

7.6 ผศ.ดร.บุญโชต ิเผ่าสวัสดิ์ยรรยง หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร ์

7.7 อ.อุดมรัตน์ ทิพวรรณ อาจารย ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

7.8 ผศ.ดร.ประสงค ์เกษภชิคม ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย ์ มหาวิทยาลัยทักษิณคณะ
วิทยาศาสตร ์

8. กระทรวงสาธารณสุข 
8.1 นายมนัส รัตนสุวรรณ นายช่างไฟฟูาช านาญงาน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

กองวิศวกรรมการแพทย ์
8.2 นายเกรียงศักดิ ์สุริยะปูอ วิศวกรรมเครื่องกลช านาญการ  

9. กระทรวงอุตสาหกรรม 
901 นางพัชรากร ลาภเจริญกิจ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

9.2 นางขวัญลักษณ์ กัลหะรัตน ์ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

9.3 นางสาวดุษฎี จันทราช นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

10. ส านักนายกรัฐมนตร ี
10.1 นายศุภธร หงษ์ภักด ี นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์ 

10.2 นางสาวอสิดา แก้ววังนา นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ 

11. ภาคเอกชน 
11.1 นายสละ อุบลฉาย นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย สมาคมรังสีเทคนิคแห่ง

ประเทศไทย 
11.2 คุณสหวัสส ์เตชาชาญ ผู้จัดการฝุาย บ.ไทยเอ็นดีท ี

11.3 นายธรรมรัฐ สีร้อยชมนูญ ฝุายปฏิบัติการ บ.ไทยเอ็นดีท ี

11.4 นางชัญญาวิด บุณยรัตนชัย นักวิชาการกายภาพช านาญการพิเศษ ส านักสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิล 
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12. สถานพยาบาล 
12.1 รศ.ดร.สุนันทา เชี่ยววิทย ์ หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร ์ ภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทย์

ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

12.2 อ.ดร.พุทธิพรณ์ เจริญพันธ์ อาจารย ์ ภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทย์
ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

12.3 อ.ดร.พวงเพ็ญ ตั้งบุญดวงจิต อาจารย ์ ภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทย์
ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

12.4 อ.ดร.กฤศณัฎฐ ์เชื่อมสามัคค ี อาจารย ์ ภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทย์
ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

12.5 นางสาวธราทิพย์ นาราวงศ ์ นักรังสีการแพทย ์ เวชศาสตร์นิวเคลียร ์
โรงพยาบาลราชวิถี 

12.6 นางสาววรรณะระต ีก าเนิดไพรวัน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ เวชศาสตร์นิวเคลียร ์
โรงพยาบาลราชวิถี 

12.7 พญ.อารยา บุญยะลีพรรณ น.พ. เชี่ยวชาญ เวชศาสตร์นิวเคลียร ์
โรงพยาบาลราชวิถี 

12.8 รศ.นพ.ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน ์ รองศาสตราจารย์ฯ เวชศาสตร์นิวเคลียร ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์

12.9 รศ.ดร.อัญชลี กฤษณจินดา รองศาสตราจารย์ฯ เวชศาสตร์นิวเคลียร ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์

12.10 นางสาววีนิส วิเดชแสง นักรังสีการแพทย ์ รพ. ศิริราช 

13. อนุเฉพาะกิจฯ 
13.1 คุณเอมอร อุดมเกษมาล ี ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันโภชนาการ

มหาวิทยาลัยมหิดล 

13.2 ผศ.ดร.นภาพงษ ์พงษ์นภางค ์ อาจารย ์ คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
1. คณะผู้บริหาร 

1.1 ดร.อัจฉรา  วงศ์แสงจันทร ์ เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

1.2 นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

2. ส านักผู้เชี่ยวชาญ 
2.1 นางสาวอัมพิกา  อภิชัยบุคคล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพลังงาน

ปรมาณ ู
3. กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี (กอญ.) 

3.1 นายชลกานต์ เอี่ยมส าอางค ์ วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ 

3.2 นายสรทศ ตันติธีรวิทย ์ วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ 

4. กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี (กตส.) 

4.1 นายภานุพงศ์  พินกฤษ วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ 

5. กองพัฒนาระบบและมาตรฐานก ากับดูแลความปลอดภัย (กพม.) 

5.1 นางสาวอุษา กัลลประวิทย ์ นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการพิเศษ 

5.2 นายสุขใจ  เกียรติศักดิ์วัฒนา วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ 

5.3 นางสาวหริเนตร  มุ่งพยาบาล นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการพิเศษ 

5.4 ดร. ยุทธนา ตุ้มน้อย นักชีววิทยารังสีช านาญการพิเศษ 

5.5 นางสุมาลี  นิลพฤกษ ์ นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการพิเศษ 

6. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) 
6.1 นายธงชัย สุดประเสริฐ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

6.2 นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ ์ นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการพิเศษ 
6.3 นายฐิติเดช ตุลารักษ์ วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ 

6.4 นางสาวกมลพร ภักด ี นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ 

6.5 นางสาวนุชจรีย์ สัจจา นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานสรุปผลการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569”     36 

7. คณะท างาน 
7.1 นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

7.2 นางสาวสายสุรีย ์ปักกะทานัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

7.3 นางสาวเสาวนีย ์กรีพร นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

7.4 นางสาววรวรรณ รักษาสังข ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

7.5 นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

7.6 นายนิรันดร บัวแย้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

7.7 นางสาวรัตติญา เขียวทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

7.8 นายปราลม จาดโห ้ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

7.9 นางสาวฑิญาภรณ ์มั่งคั่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

7.10 นายอภิวัฒน ์โพธิสมบัต ิ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

7.11 นางสาวสุพัฒศร แก้วมงคล เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

7.12 นางสาวนัยนา จรทะผา  เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 

7.13 นางสุพร อภัยรัตน ์  นักวิชาการเผยแพร ่

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานสรุปผลการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569”     37 

คณะผู้จัดท า 
 
 
ที่ปรึกษา 

1. ดร.อัจฉรา   วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
2. นางสาววิไลวรรณ   ตันจ้อย รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
3. นายพงศ์กฤษณ์   ศิริภิรมย์               รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
4. นายธงชัย   สุดประเสริฐ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

  
คณะผู้จัดท ารายงานสรุปผลปฏิบัติการ  

5. นางสาวธนวรรณ   แจ่มสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
6. นางสาวสายสุรีย์   ปักกะทานัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
7. นางสาวเสาวนีย์   กรีพร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
8. นางสาววรวรรณ   รักษาสังข์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
9. นายสาวจีระนันท์   เจียกวัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
10. นายนิรันดร   บัวแย้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
11. นางสาวรัตติญา   เขียวทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

12. นายปราลม   จาดโห้ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
13. นางสาวสุพัฒศร   แก้วมงคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
14. นางสาวฑิญาภรณ์   มั่งคั่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
15. นายอภิวัฒน์   โพธิสมบัติ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
16. นางสาวนัยนา   จรทะผา                 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
20.  นางสุพร   อภัยรัตน์                นักวิชาการเผยแพร่ 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู                           
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                           
เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900                                                                         
โทร. 0 2596 7600 โทรสาร. 0 2562 0128 WWW.OAP.GO.TH            

  


