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1. บทสรุปผูบริหาร

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร
เพื่อสันติ (คณะกรรมการ พ.น.ส.) ไดรวมกับหนวยงานทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 โดย
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของ
ประเทศ ไดมีการจัดประชุมครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 15 กันยายน 2563 โดยท่ีประชุมมีมติใหจัดทํา
รายละเอียดแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมอบหมายให ปส. ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทํารายละเอียดโครงการ 
เพ่ือรวบรวมและจัดทําแผนปฏิบัติการในการจัดทําคําของบประมาณประจําป พ.ศ. 2565 ตอไป ปส. ในฐานะ
ฝายเลขานุการคณะกรรมการ พ.น.ส. ไดขอความอนุเคราะหจากหนวยงานท่ีเก่ียวของใหดําเนินการจัดทําขอมูล
โครงการสําคัญ (flagship project) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และโครงการท่ีดําเนินงานภายใต
แผนปฏิบัติการนโยบายและแผนยุทธศาสตรฯ ท่ีขอรับจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
ไดรายงานผลการดําเนินงานนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙  

ในการประชุมคณะกรรมการ พ.น.ส. ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โดยมี
นายดอน ปรมัตถวินัย รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานในท่ีประชุม โดยศาสตราจารยพิเศษ ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ในฐานะรองประธาน 
ไดกลาวถึงความสําคัญของแผนปฏิบัติการภายใตนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียร
ของประเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซ่ึงเห็นควรท่ีจะเสนอของบประมาณผานกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม ซ่ึงมีเงินทุนท่ีสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดังกลาวได  

แผนปฏิบัติการภายใตนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบดวยโครงการจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ จํานวนท้ังสิ้น 68 โครงการ 
เปนโครงการ Flagship Project จํานวน 10 โครงการ และโครงการภายใตแผนปฏิบัติการ จํานวน 58 โครงการ 
งบประมาณรวมท้ังสิ้น 1,001.7306 ลานบาท ไดนําเสนอ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เห็นชอบในหลักการแลวเม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2563 และ
มอบหมายหนวยงานทางดานนโยบายและงบประมาณท่ีเก่ียวของ (สอวช. และ สกสว.) พิจารณาใหการ
สนับสนุนเพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาว ตอไป 

โดยสรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการนโยบายและแผนยุทธศาสตรดานพลังงานนิวเคลียรของ
ประเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตาราง 
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ประเภทโครงการ ยุทธศาสตร/กลยุทธ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

รวมท้ังส้ิน 68 1,001.7306 
โครงการสําคัญ 
(flagship project)  

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ความรวมมือระหวางประเทศดาน
พลังงานนิวเคลียร 

2 7.0000 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การกํากับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียร 

2 78.1165 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การผลิตและพัฒนากําลังคนและ
โครงสรางพ้ืนฐานดานพลังงานนิวเคลียร 

3 364.4853 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การใชพลังงานนิวเคลยีรเพ่ือการพัฒนา
ประเทศ 

3 67.2865 

รวม 10 516.8883 
โครงการภายใต
แผนปฏิบัติการของ
หนวยงาน 
(Fundamental Fund) 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ความรวมมือระหวางประเทศดาน
พลังงานนิวเคลียร 

2 5.8000 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การกํากับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียร 

6 16.3500 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การผลิตและพัฒนากําลังคนและ
โครงสรางพ้ืนฐานดานพลังงานนิวเคลียร 

19 29.0732 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การใชพลังงานนิวเคลยีรเพ่ือการพัฒนา
ประเทศ 

31 433.6191 

รวม 58 484.8423 
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2. แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มติคณะร ัฐมนตรีเห ็นชอบ “นโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพล ัง ง าน
นิวเคลียรของประเทศ พ .ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙” เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงนโยบายดังกลาวจะใชเปนกรอบ
ในการขับเคลื่อนกิจการดานพลังงานนิวเคลียรของหนวยงานที่เกี ่ยวของ เพื่อใหการพัฒนาดานพลังงาน
นิวเคลียรของประเทศมีศักยภาพและสมรรถนะในการแขงขันกับนานาประเทศ โดยมีวิสัยทัศน “ประเทศไทย
มีการพัฒนาพลังงานนิวเคลียรแบบบูรณาการอยางปลอดภัยและมีศักยภาพการแขงขันในระดับนําของ
กลุมประเทศอาเซียน”  

คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติไดตระหนักถึงความจําเปนของการแปลงยุทธศาสตรสู
การปฏิบัติของหนวยงานท่ีเก่ียวของ จึงใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการของยุทธศาสตรนี้ โดยกําหนดกรอบเวลา
ของแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ป และไดดําเนินการจัดทํา “แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔”  (ระยะ 5 ป)  

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนชวงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรประเทศ ในระดับตางๆ ให
สอดคลองกันกับแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
แผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน รวมถึงแผนระดับ 3 ตางๆ ใหมีชวงระยะเวลา 5 ป (เชน พ.ศ. 2561 – 
2565, พ.ศ. 2566 – 2570 เปนตน) จึงทําใหสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) ในฐานะท่ีเปนหนวยงาน
ผูรับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตรฯ ดังกลาว ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขแผนปฏิบัติการ
ภายใตนโยบายและแผนยุทธศาสตรดังกลาว ซ่ึงมีระยะเวลาดําเนินการตั้งแต พ.ศ. 2560 - 2564 ใหมีชวง
ระยะเวลาและแผนการดําเนินงานท่ีสอดคลองตอแผนระดับชาติตางๆ จึงไดขยายขอบเขตระยะเวลาการ
ดําเนินงานของแผนปฏิบัติการ เพ่ิมข้ึนอีก 1 ป (พ.ศ. 2565) รวมถึงกําหนดเปาหมาย แผนการดําเนินงาน 
และผลสําเร็จของแผนงาน/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาว ใหมีความสอดคลองและสามารถ
ตอบสนองตอแผนพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (แผน ววน.) ของประเทศไดอยางมีประสิทธภิาพ ซ่ึง
จะตองอาศัยการผลักดันท้ังในระดับของผูกําหนดนโยบาย (คณะกรรมการ พ.น.ส. และสํานักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.)) รวมถึงการบูรณาการการทํางานรวมกัน
ระหวางหนวยงานท่ีมีสวนเก่ียวของกับการพัฒนาทางดานนิวเคลียรและรังสีท่ัวทุกภาคสวนของประเทศ เพ่ือให
การขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศประสบความสําเร็จ
อยางเปนรูปธรรม 

 ดวยเหตุดังกลาว ปส. จึงไดประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดทําขอเสนอแผนงาน/โครงการ ท่ี
มีลักษณะเปนโครงการสําคัญของแตละยุทธศาสตร และโครงการท่ีดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติการของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ท่ีขอรับจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกลไกในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ดังนี้  
 1. ปส. ขอความอนุเคราะหจากหนวยงานจัดทําขอมูลโครงการสําคัญ (flagship project) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และโครงการท่ีดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติการนโยบายและแผนยุทธศาสตร
ฯ ท่ีขอรับจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 2. ปส. ไดกําหนดการจัดประชุมการจัดทําแผนงาน/โครงการรายยุทธศาสตร ท่ีมีลักษณะเปน 
Flagship Project ของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ สําหรับ
เสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
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1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนงาน/โครงการ Flagship Project ยุทธศาสตรท่ี 3 
การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสรางพ้ืนฐานดานพลังงานนิวเคลียร และยุทธศาสตรท่ี 4 การใชพลังงาน
นิวเคลียรเพ่ือการพัฒนาประเทศ ในวันท่ี 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หองทิวลิป 
โรงแรมรามาการเดน กรุงเทพฯ 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนงาน/โครงการ Flagship Project ยุทธศาสตรท่ี 1 
ความรวมมือระหวางประเทศดานพลังงานนิวเคลียร ในวันท่ี 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 – 16.30 น. 
ณ หองประชุมใหญ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนงาน/โครงการ Flagship Project ยุทธศาสตรท่ี 2 
การกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร ในวันท่ี 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 – 16.30 น.   
ณ หองประชุมชั้น 2 อาคาร 10 ปส.  

 โครงการท่ีไดจากการประชุมจัดทําแผนงาน/โครงการรายยุทธศาสตรตามนโยบายและแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ สําหรับเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 มีโครงการสําคัญ (flagship project) จํานวน 10 โครงการ งบประมาณ 516.8883 ลานบาท 
และโครงการท่ีดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท่ีขอรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 58 
โครงการ งบประมาณ 484.8423 ลานบาท รวมโครงการท้ังสิ้น 68 โครงการ และมีงบประมาณจํานวนรวม
ท้ังสิ้น 1,001.7306 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
2.1 การดําเนินงานของโครงการสําคัญ (Flagship Project)  

การดําเนินงานของโครงการสําคัญ (Flagship Project) เปนโครงการท่ีมีความสําคัญและจําเปน
ในการดําเนินงานและสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป และนโยบายตางๆท่ีเก่ียวของ รวมท้ังได
ดําเนินการบูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆ โดยมีโครงการดําเนินการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานนิวเคลียรของประเทศ จํานวน 10 โครงการ จํานวนงบประมาณ 516.8883 ลานบาท สามารถ
สรุปแตละยุทธศาสตรไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ 
จํานวนเงิน  
(ลานบาท) 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ความรวมมือระหวางประเทศดานพลังงานนิวเคลียร 7.0000   

กลยุทธท่ี 1.1 : สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือดานพลังงานนิวเคลียรใน
ภูมิภาคอาเซียน นานาประเทศและองคการระหวางประเทศ 

5.0000   

1. โครงการพัฒนาการดําเนนิงานดานพันธกรณีระหวางประเทศเพ่ือแสดงการใช
ประโยชนดานพลังงานนิวเคลียรในทางสันติ 

5.0000 ปส.  

กลยุทธท่ี 1.2 : สงเสริมใหประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหวางประเทศ 

2.0000   

1. โครงการศึกษาความเปนไปไดในการสงเสริมประเทศไทยมีบทบาทดานกํากับ
ดูแลความปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัยและการพิทักษความม่ันคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียรในองคกรระหวางประเทศ 

2.0000 ปส./กพ./กต. 



 
 

๕ 
 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ 
จํานวนเงิน  
(ลานบาท) 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร 78.1165   

กลยุทธท่ี 2.1 : บังคับใชกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ แนวทาง โครงสราง 
หลักการบริหารและมาตรฐานการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงาน
นิวเคลียรอยางมีประสิทธิผล 

23.5121   

1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการจัดการกากกัมมันตรังสีเพ่ือรองรับการ
ใหบริการภาคอุตสาหกรรม 

20.5121 
ปส./สทน./กรม
ศุลกากร/สมช. 

โครงการยอยท่ี 1.1 โครงการวิจัยการจัดการกากฝุนเหล็กปนเปอนรังสีจากโรงงาน
อุตสาหกรรม  

3.0000 สทน. 

กลยุทธท่ี 2.2 : พัฒนาศักยภาพกํากับดูแลความปลอดภัยและระบบเฝาระวังภัย
ดานนิวเคลียรและรังสีตามมาตรฐานสากล 

54.6044   

1. โครงการเตรียมความพรอมรับมือเหตุดานความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร 
และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 

32.0044 ปส. 

โครงการยอยท่ี 1.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศจัดตั้งศูนย Data Center สราง
เครือขายรวมเพ่ือรวบรวมขอมูลแลกเปลี่ยนขาวสาร และพัฒนาประโยชนจาก
เครือขายทางดานนิวเคลียรและรังส ีกับสวนราชการและภาคเอกชน  

0.1000 วศ.ทบ. 

โครงการยอยท่ี 1.2 โครงการเฝาระวังภัยดานนิวเคลียรและรังสีในสนามบิน ทอ. 
อยางเปนระบบและโดยใชเทคโนโลยี 5 G  

6.0000 สพ.ทอ. 

โครงการยอยท่ี 1.3 โครงการเตรียมการรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี  0.3000 
รพ. มะเร็ง
อุดรธาน ี

โครงการยอยท่ี 1.4 โครงการเตรียมความพรอมและรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร
และรังสี  

5.7000 สทน. 

โครงการยอยท่ี 1.5 โครงการเฝาระวังกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอม  2.5000 สทน. 

โครงการยอยท่ี 1.6 โครงการวิเคราะหและจัดเตรียมสถานท่ี การบริหารจัดการกาก
กัมมันตรังสีในอนาคต 

8.0000 สทน. 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสรางพ้ืนฐานดานพลังงาน
นิวเคลียร 

364.4853   

กลยุทธท่ี 3.1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานพลังงานนิวเคลียร 2.2405   

1. โครงการ Data Center ดานรังสีทางการแพทยของประเทศ 
(ดําเนินงาน ป 2566 - 2569) 

2.2405 

คณะอนุกรรมการ
การใชประโยชน

จากพลังงาน
นิวเคลียรทางดาน

การแพทย 
กลยุทธท่ี 3.2 : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
กิจการดานพลังงานนิวเคลียร 

362.2448   



 
 

๖ 
 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ 
จํานวนเงิน  
(ลานบาท) 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1. โครงการศูนย Service and Maintenace เครื่องมือรังสีแพทยและนิวเคลียร 
(ดําเนินงาน ป 2565 - 2569) 

  

โครงการยอยท่ี 1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพกํากับดูแลความปลอดภัยและระบบ
ระวังภัยหองปฏิบัติงานทางรังส ีโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี  

0.5000 กรมการแพทย 

โครงการยอยท่ี 1.2 โครงการจัดซ้ือเครื่องตรวจวัดความหนาแนนของกระดูก  6.1000 กกพ. 

โครงการยอยท่ี 1.3 การเปลี่ยนสารกัมมันตรังสีโคบอลต-60 สําหรับสอบเทียบหัววัด
รังสีรักษา  

15.0000 วพ. 

2. โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการวิจัยดานนิวเคลียรและรังสีของประเทศ   

โครงการยอยท่ี 2.1  โครงการสรางหองปฏิบัติการเพ่ือพิสูจนทราบและเก็บรักษาวัตถุ
ท่ีเก่ียวของกับกัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียร  

5.0000 สพ.ทอ. 

โครงการยอยท่ี 2.2 การสรางมาตรฐานสําหรับหองปฏิบัติการฝกอบรมเจาหนาท่ี
ความปลอดภัยทางรังสี  

2.5000 จฬ. 

โครงการยอยท่ี 2.3 โครงการพัฒนาเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรฟวชันแบบโทคาแมคของ
ประเทศไทย  

50.0000 สทน. 

โครงการยอยท่ี 2.4 โครงการพัฒนาเครื่องกําเนิดพลาสมาพลังงานสูงและความ
หนาแนนสูงเพ่ือใชในการทดสอบวัสดุทนความรอนสูงในเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรฟวชัน  

15.0000 สทน. 

โครงการยอยท่ี 2.5 โครงการพัฒนาพลาสมาโฟกัสพลังงานเพ่ือเปนแหลงกําเนิดรังสี
เอ็กซและอนุภาคนิวตรอน  

12.5000 สทน. 

โครงการยอยท่ี 2.6 โครงการจัดตั้งหองปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีแกมมา
พลังงานสูงและรังสีนิวตรอน  

0.5000 สทน. 

โครงการยอยท่ี 2.7 โครงการการพัฒนาระบบการฉายรังสีน้ํายางดวยเครื่อง
อิเล็กตรอนบีม  

1.0000 สทน. 

โครงการยอยท่ี 2.8 โครงการจัดตั้งหองปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีบีตา 7.0000 สทน. 

โครงการยอยท่ี 2.9 โครงการพัฒนาเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรฟวชันแบบโทคาแมคของ
ประเทศไทย  

13.0000 สทน. 

โครงการยอยท่ี 2.10 การพัฒนาระบบวัดคุณสมบัติของพลาสมาข้ันพ้ืนฐานสําหรับ
เครื่อง Thailand Tokamak 1 (TT1)  

53.5497 สทน. 

โครงการยอยท่ี 2.11 การพัฒนาระบบควบคุมและเก็บขอมูลของเครื่องโทคาแมค 
(TT1) เพ่ือใชในการพัฒนาเทคโนโลยีฟวชั่นของไทย  

53.3492 สทน. 

โครงการยอยท่ี 2.12 การพัฒนาระบบสุญญากาศของเครื่องโทคาแมคของประเทศ
ไทย (TT1)  

30.1609 สทน. 

โครงการยอยท่ี 2.13 การวิจัยและพัฒนาระบบจายไฟฟาแรงสูงของเครื่องโทคาแมค
ของประเทศไทย (TT1)  

96.0850 สทน. 



 
 

๗ 
 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ 
จํานวนเงิน  
(ลานบาท) 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

โครงการยอยท่ี 2.14 โครงการพัฒนาองคความรูดานนวัตกรรมพลังงานนิวเคลียรของ 
Nuclear-Renewable Hybrid Energy System (NRHES) และ Small Modular 
Reactor (SMR) 

1.0000 สทน. 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การใชพลังงานนิวเคลียรเพ่ือการพัฒนาประเทศ 65.2865   

กลยุทธท่ี 4.1 : สงเสริมใชพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยาง
ย่ังยืน 

65.2865   

1. โครงการ Radiation Safety Management (National Program 
Establishment) 

2.5547 

คณะอนุกรรมการ
การใชประโยชน

จากพลังงาน
นิวเคลียรทางดาน

การแพทย 

2. โครงการการใชเทคโนโลยีนิวเคลียรเพ่ือยกระดับคุณภาพสินคาเกษตร 8.0600 

คณะอนุกรรมการ
การใชประโยชน

จากพลังงาน
นิวเคลียรทางดาน
การเกษตรและ

โภชนาการ 

โครงการยอยท่ี 2.1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร กิจกรรม
สงเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

3.5600 กสก. 

โครงการยอยท่ี 2.2 โครงการควบคุมแมลงวันผลไมโดยการใชแมลงท่ีเปนหมันดวย
รังสี (โครงการลดการใชสารเคมีดวยการควบคุมแมลงวันผลไมดวยเทคนิคแมลงวันเปน
หมัน ในพ้ืนท่ีผลิตผลไมสงออก ในพ้ืนท่ี จ. จันทบุรี - เฟสการยกระดับเพ่ือการสงออก)  

2.1392 สทน. 

โครงการยอยท่ี 2.3 โครงการควบคุมแมลงวันผลไมโดยการใชแมลงท่ีเปนหมันดวย
รังสี (การลดการใชสารเคมีดวยการควบคุมแมลงวันผลไมดวยเทคนิคแมลงวันเปนหมัน 
ในพ้ืนท่ี จ. นครนายก)  

2.0000 สทน. 

โครงการยอยท่ี 2.4 โครงการวิจัยและพัฒนาแมลงวันผลไมชนิด Bactrocera 
dorsalis hendel แถบหลังสีขาวท่ีแยกเพศไดดวยพันธุกรรมในระยะดักแด 
(Development of Genetic sexing Strains of White throaxed 
Bactroceradorsalis Hendel)  

5.0000 สทน. 

3. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและสรางนวัตกรรมดานเกษตร 
อาหาร และโภชนาการดวยเทคโนโลยีนิวเคลียรเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจอยางย่ังยืน 

21.9863 

คณะอนุกรรมการ
การใชประโยชน

จากพลังงาน
นิวเคลียรทางดาน
การเกษตรและ

โภชนาการ 



 
 

๘ 
 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ 
จํานวนเงิน  
(ลานบาท) 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

โครงการยอยท่ี 3.1 กิจกรรมการพัฒนาพันธุขาวท่ีทนทานตอสภาวะน้ํากรอยใหมี
ลักษณะทรงตนท่ีดีและไมไวตอชวงแสงดวยวิธีการชักนําใหเกิดการกลายพันธุและนํา
เครื่องหมายโมเลกุลมาประยุกตใช  

0.2500 กข. 

โครงการยอยท่ี 3.2  โครงการนํารองการจัดตั้งหองปฏิบัติการตรวจสอบการเปน
เกษตรอินทรียในพืชผัก  

21.2363 สทน. 

โครงการยอยท่ี 3.3  การใชรังสีแกมมาเหนี่ยวนําใหหญามูลาโต II มีคาการยอยไดของ
ผนังเซลลเพ่ิมข้ึน  

0.5000 ปศ. 

รวมท้ังส้ิน 516.8883   

 
2.2 โครงการท่ีดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติการนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงาน
นิวเคลียรของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 โครงการท่ีดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติการนโยบายและแผนยุทธศาสตรฯ ท่ีขอรับจัดสรรงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนโครงการท่ีหนวยงานตางๆ ดําเนินงานตามภารกิจและพัฒนาการ
ดําเนินงานดานนิวเคลียรและรังสี ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานนิวเคลียรของประเทศ 
จํานวน 58 โครงการ จํานวนงบประมาณ 484.8423 ลานบาท สามารถสรุปแตละยุทธศาสตรไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ 
จํานวนเงิน  
(ลานบาท) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ความรวมมือระหวางประเทศดานพลังงานนิวเคลียร 5.8000   

กลยุทธท่ี 1.1 : สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือดานพลังงานนิวเคลียร
ในภูมิภาคอาเซียน นานาประเทศและองคการระหวางประเทศ 

3.8000   

1. การเสริมสรางเครือขายและสรางความรวมมือ (MOU) ระหวางประเทศของ
หนวยงานตางๆ 

3.8000 สทน. 

กลยุทธท่ี 1.2 : สงเสริมใหประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในทบวง
การพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ 

2.0000   

1. โครงการผลักดันบุคลากรใหมีบทบาทเปนผูนําในโครงการความรวมมือทาง
วิชาการ/กิจกรรมของบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ 

2.0000 สทน. 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร 16.2500   

กลยุทธท่ี 2.1 : บังคับใชกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ แนวทาง โครงสราง 
หลักการบริหารและมาตรฐานการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใช
พลังงานนิวเคลียรอยางมีประสิทธิผล 

1.0000   

1. โครงการสนามบิน ทอ. ปลอดกัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียร 1.0000 สพ.ทอ. 

กลยุทธท่ี 2.2 : พัฒนาศักยภาพกํากับดูแลความปลอดภัยและระบบเฝา
ระวังภัยดานนิวเคลียรและรังสีตามมาตรฐานสากล 

15.2500   



๙ 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ 
จํานวนเงิน  
(ลานบาท) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

1. การจัดทําขอมูลพ้ืนฐานคุณภาพภาพถายรังสีวินิจฉัยของเครื่องเอกซเรย
ท่ัวประเทศไทย 

3.5000 วพ. 

2. พัฒนาสมรรถนะชองทางเขาออกระหวางประเทศและจังหวัดชายแดน
เพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

1.1000 กคร. 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพกํากับดูแลความปลอดภัยและระบบระวังภัย
หองปฏิบัติงานทางรังสี โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 

0.1000  รพ.มะเร็งอุดรธานี 

4. โครงการการประเมินตนเองดานวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองคกร 8.0000 สทน. 

5. โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการเฝาระวัง เตรียมความพรอม และระงับ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังส ีและการเฝาระวังผลกระทบทางรังสีตอ
สุขภาพประชาชนและสิ่งแวดลอม 

2.6500 ปส. 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสรางพ้ืนฐานดาน
พลังงานนิวเคลียร 

24.0732 

กลยุทธท่ี 3.1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานพลังงานนิวเคลียร 21.3092 

1. โครงการเขารับการอบรมการปองกันอันตรายจากรังสี ระดับ 2 จาก สทน. 1.0000 สทน. 

2. โครงการผลิตนักวิจัยเพ่ือยกระดับการปองกันประเทศจากนิวเคลียรและรังสี 3.0000 สพ.ทอ. 

3. การสรางมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรนิวเคลียรและรังสีระดับประเทศ
ท่ีสอดคลองตามระดับนานาชาต ิ

0.5000 จฬ. 

4. พัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตรเพ่ือการรับรองตามมาตรฐานของ
สภาวิศวกรและองคกรนานาชาต ิ

0.5000 จฬ. 

5. โครงการเขารับการอบรมการปองกันอันตรายจากรังสี ระดับ 2 จาก สทน. 0.0500 กกพ. 

6. โครงการสงเสริมศักยภาพบุคลากรเพ่ือการพัฒนาชุดควบคุมคาเวลาเครื่อง
ฉายรังสีเอกซมาตรฐานเพ่ือการทดสอบการตอบสนองเวลาของเครื่องสํารวจ
ปริมาณรังสี 

2.5000 วพ. 

7. โครงการพัฒนาบุคลากรดานพลังงานนิวเคลียรและเทคโนโลยีทางรังสี 7.3585 สทน. 

8. การฝกอบรมแลกเปลี่ยนความรูเพ่ิมทักษะใหกับเครือขายผูเชี่ยวชาญดาน
นิวเคลียรและรังสี 

1.0000 วศ.ทบ. 

9. การฝกซอมแผนการปฏิบัติพรอมกับเพ่ิมทักษะเจาหนาหนาท่ีปฏิบัติงานใน
การตอบโตสถานการณ ตามแผนฉุกเฉินนิวเคลียรและรังสีแหงชาติ 1.0000 วศ.ทบ. 

10. การอบรม/สัมมนาดานกฎหมาย กฎกระทรวงท่ีเก่ียวของกับนโยบายและ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงาน 

1.0000 วศ.ทบ. 

11. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรดานนิวเคลียรของประเทศ 3.3000 สทน. 

12. การพัฒนาศักยภาพการใชประโยชนจากเทคโนโลยีนิวเคลียรเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการผลิตดาน การเกษตรของประเทศไทย: การพัฒนาบุคลากรดาน
การปรับปรุงพันธุพืชโดยการเหนี่ยวนําใหกลายพันธุดวยรังสีแกมมา 

1.2230 มก. 



 
 

๑๐ 
 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ 
จํานวนเงิน  
(ลานบาท) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

13. โครงการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานกัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียรเพ่ือ
ความม่ันคงทางทหารระหวางประเทศ 

1.5000 สพ.ทอ. 

14. โครงการฝกอบรมผูปฏิบัติงานการตรวจการวัดกัมมันตภาพรังสีใน
สนามบิน ทอ. เพ่ือยกระดับมาตรฐานสูสากล 

0.5000 สพ.ทอ. 

15. โครงการเสริมสรางศักยภาพในการกํากับดูแลทางนิวเคลียรดานการ
ประเมินความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย 

0.8777 ปส. 

กลยุทธท่ี 3.2 : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนากิจการดานพลังงานนิวเคลียร 

2.7640   

1. โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยและนวัตกรรมการใชเทคโนโลยีรังสีเพ่ือการเกษตร
และอาหาร 

1.0000 สทน. 

2. โครงการศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนยายของ NORM เพ่ือการบริหาร
จัดการพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยง 

0.8596 ปส. 

3. โครงการพัฒนาระบบวัดรังสีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการตรวจวัดและการ
ประเมินรังสีในสิ่งแวดลอมสําหรับพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยง 

1.0000 ปส. 

4. โครงการกํากับดูแลความปลอดภัยในสินคาอุปโภคท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสีเปน
สวนประกอบ 

0.9044 ปส. 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การใชพลังงานนิวเคลียรเพ่ือการพัฒนาประเทศ 433.6191   

กลยุทธท่ี 4.1 : สงเสริมใชพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศอยางย่ังยืน 

351.4851   

1. โครงการศึกษาความเปนไปไดเพ่ือหาความคุมคาของยุทโธปกรณสําหรับ
การใชงานทางทหารโดยสารกัมมันตรังสี 

2.0000 สพ.ทอ. 

2. แนวทางการผลิตไอโซปรังสีชนิดใหมเพ่ือใชงานทางการแพทยในประเทศ
เพ่ิมมากข้ึน 

1.0000 จฬ. 

3. การพัฒนาวัสดุเพ่ือตรวจวัดรังส ี 1.0000 จฬ. 

4. วิจัยและพัฒนาชุดทดสอบคุณภาพภาพถายรังสีเครื่องเอกซเรยฟนแบบ
ภายในชองปาก 

1.0000 วพ. 

5. โครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัยเครื่องใหม 0.7600 สทน. 

6. โครงการพัฒนา SME พัฒนารูปแบบการใหบริการเชิงรุกโดยมีศูนยรับ/สง
สินคาสมุนไพรตามภูมิภาค เพ่ือสงมาฉายรังส ี

1.0000 สทน. 

7. โครงการการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและสรางนวัตกรรมใหมตาม
แนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG 
Economy) ดวยเทคโนโลยีนิวเคลียรและรังสีเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 

44.0165 สทน. 

8. โครงการการ TINT to University 3.0000 สทน. 

9. โครงการการดําเนินการแผนธุรกิจสูตลาดตางประเทศ 1.0000 สทน. 

10. โครงการเทคโนโลยีนิวเคลียรเพ่ือบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 9.7190 สทน. 



 
 

๑๑ 
 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ 
จํานวนเงิน  
(ลานบาท) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

   
11. พัฒนาสมรรถนะชองทางเขาออกระหวางประเทศและจังหวัดชายแดนเพ่ือ
รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (โครงการพัฒนาการเฝาระวังสุขภาพดานโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ)  
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 

1.1000 คร. 

12. โครงการ IAEA Coordinated Research Project E35010, entitled 
'Applications of Biological Dosimetry Methods in Radiation 
Oncology, Nuclear Medicine and Diagnostic and Interventional 
Radiology (MEDBIODOSE) 

1.5000 มก. 

13. โครงการ IAEA Coordinated Research Project G42008 
"Facilitation Experiments with Ion Beam Accelerators", Project 
entitled "Characterization of the Source of PM2.5 in Bangkok by 
Multi-Elemental Analytical Techniques" 

1.5000 มก. 

14. การพัฒนาพันธุพืชสมุนไพรวงศขิงโดยการเหนี่ยวนําใหกลายพันธุเพ่ือเพ่ิม 
ศักยภาพการผลิต 

2.4550 มก. 

15. การกอสรางสวนขยายอาคารสําหรับติดตั้งเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย
ขนาดเล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

270.0000 ปว.มทส. 

16. ศึกษารูปแบบการสะสมตัวของธาตุหายากและธาตุกัมมันตรังสีแฝงในพ้ืนท่ี
หินแกรนิต เพ่ือสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไฮเทคและการเกษตรแบบยั่งยืน  3.0270 

กรมทรัพยากรธรณี/
สทน./ปส. 

17. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและดิน  

0.5000 

กรมทรัพยากรน้ํา/กรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล/กรม

ชลประทาน 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย/

สทน./กรมทรัพยากร
ธรณี/กรมควบคุมมลพิษ/

กรมควบคุมโรค/ปส. 
18. โครงการพัฒนาศักยภาพการประเมินความปลอดภัยทางรังสีจากวัสดุ
กัมมันตรังสีตามธรรมชาติท่ีเขมขนเพ่ิมข้ึน (ทีนอรม) ท่ีตกคางจาก
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย 

2.2500 ปส. 

19. โครงการบูรณาการแกไขปญหาการปนเปอนวัสดุกัมมันตรังสีใน
อุตสาหกรรมเศษโลหะ 

0.7936 ปส. 

20. โครงการพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนความม่ันคงปลอดภัยของประเทศดาน
นิติวิทยาศาสตรนิวเคลียร 

0.6000 ปส. 

21. โครงการประเมินผลการไดรับรังสีของผูปฏิบัติงานทางนิวเคลียรและรังสีท่ี
อาจเกิดจากเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย 

1.3380 ปส. 



๑๒ 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ 
จํานวนเงิน  
(ลานบาท) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

22. โครงการพัฒนาเทคนิคการวัดหาคาปริมาณรังสีในตัวอยางสิ่งแวดลอมดวย
หัววัด ชนิด โซเดียมไอโอไดด (thallium-activated sodium iodide crystal 
: NaI (Tl) โดยการปรับเทียบกับ หัววัด HPGe (High purity Germanium) 

0.2500 ปส. 

23. โครงการสรางมาตรฐานการประเมินคาปริมาณรังสีและศึกษาผลกระทบ
ของรังสีท่ีมีตอคนไทย เพ่ือชวยตัดสินใจในการรักษาผูปวยท่ีไดรับรังสีจาก
อุบัติเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรหรือรังสี ดวยมาตรวัดรังสีทางชีวภาพ 

1.6760 ปส. 

กลยุทธท่ี 4.2 : สรางความตระหนักและเผยแพรความรูดานพลังงาน
นิวเคลียร 

82.1340 

1. โครงการประกวดนวัตกรรมดานนิรภัยอันเกิดจากการปฏิบัติเก่ียวกับ
สารกัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียร 

1.0000 สพ.ทอ. 

2. การสรางเครือขายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคความรูทางดาน
นิวเคลียรและรังสีระดับชาติ 

1.5000 จฬ. 

3. การออกแบบโปรแกรมคํานวณปริมาณรังสีท่ีผิวผูปวยสําหรับเทคนิคการ
ถายภาพทางรังสีวินิจฉัยเครื่องเอกซเรยท่ัวไป 

1.5000 วพ. 

4. โครงการสงเสริมและพัฒนาความปลอดภัยทางรังสี 9.0000 รอ. 

5. โครงการสรางความรูความเขาใจดานพลังงานนิวเคลียร
- โครงการสรางความสัมพันธในชุมชน
- โครงการเผยแพรและสรางความรูความเขาใจในการใชประโยชนทางดาน

นิวเคลียร 

 45.0000 สทน. 

6. โครงการสื่อประชาสัมพันธดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ

18.6340 สทน. 
โครงการสื่อสารสารสนเทศ 
     - ผลิต Infographic เผยแพรผานสื่อสังคมออนไลน 
     - เผยแพรขาวสารเก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร (สปอตโฆษณา รายการ
สนทนา บทความ ตัวอักษรวิ่ง สารคดี แบนเนอรสกูปขาว เปนตน) 
7. โครงการการถายทอดการฉายรังสีผลิตภัณฑอาหารพ้ืนถ่ินสูชุมชน 5.0000 สทน. 

8. สรางสังคมแหงการเรียนรูดานพลังงานนิวเคลียรและรังสีท่ียั่งยืนของ
ประเทศ 

0.5000 

ปส., สทน., มหาวิทยาลัย 
(หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กรมประชาสัมพันธ สสวท.
, กรมสงเสริมการเกษตร,) 

อาจารยมหาวิทยาลัย  
(คนนอกสายสังคม/

วิทยาศาสตร) หนวยงาน
ทางการแพทย, ครูมัธยม

ตนและปลาย 

รวมท้ังส้ิน 484.8423 



3. ผังเช่ือมโยงนโยบายและแผนยุทธศาสตร

การพฒันาดานพลังงานนิวเคลยีรของ

ประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569/2570 
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ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(พ.ศ. 2561 - 2580)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

แผนแมบท
11. การพัฒนาคนตลอดชวง

ชีวิต

12. การ
พัฒนาการ

เรียนร

7. โครงสรางพื้นฐาน 
ระบบโลจิสติกส และ

ดิจิทัล
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 3. การเกษตร

4. อุตสาหกรรมและ
การบริการแหงอนาคต

9. เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

13. การเสริมสราง
ใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี

10. การปรับเปลี่ยนคานิยมและ
วัฒนธรรม

ยุทธศาสตรชาติ
ดานนิวเคลียร

เปาหมาย
ระยะ 10 ป 
(60-69/70)

กลยุทธ 1.1 สงเสริมและสนับสนุนความ
รวมมือดานพลังงานนิวเคลียรในภูมิภาค

อาเซียน นานาประเทศ และองคการระหวาง
ประเทศ

กลยุทธ 1.2 สงเสริมใหประเทศไทยมีบทบาท
สําคัญในทบวงการพลังงานปรมาณูระหวาง

ประเทศ

กลยุทธ 2.1 บังคับใชกฎหมาย ระเบียบ 
มาตรการ แนวทาง โครงสราง หลักการ

บริหารและมาตรฐานการกํากับดูแล
ความปลอดภัยจากการใชพลังงาน

นิวเคลียรอยางมีประสิทธิผล

กลยุทธ 2.2 พัฒนาศักยภาพกํากับดูแลความปลอดภัย และระบบ
เฝาระวังภัยดานนิวเคลียรและรังสีตามมาตรฐานสากล

กลยุทธ 4.2 สรางความตระหนักและ
เผยแพรความรูดานพลังงานนิวเคลียร

1.1.1 เสริมสรางเครือขายและสรางความ
รวมมือระหวางประเทศ

1.1.2 ปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศของ
ไทยดานการใชพลังงานนิวเคลียรใหครบถวน

1.1.3 ทบทวนและพัฒนาความรวมมือระหวาง
ประเทศ เพื่อใหมีการดําเนินการสอดคลองกับ

แผนการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ
1.1.4 เพิ่มความรวมมือดานการวิจัย พัฒนา 
และการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียร

1.2.1 ผลักดันใหบุคลากรของไทยเขาไปมีสวน
รวมในการบริหารงานของทบวงการพลังงาน

ปรมาณูระหวางประเทศ (IAEA)
1.2.2 เขารวมกิจกรรมเพื่อสรางเครือขายและ

แสดงศักยภาพการเปนผูนําดานพลังงานนิวเคลียร

2.1.1 พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายใหได
มาตรฐานสากล

2.1.2 บังคับใชกฎหมายเสมอภาคเทา
เทียมทั่วถึง

อยางเปนธรรม
2.1.3 ควบคุม ปองกัน และการ

ปราบปรามใหมี
การใชพลังงานนิวเคลียรในทางสันติ

2.2.1 พัฒนามาตรฐานการกํากับดูแลเปนที่ยอมรับในภูมิภาค
อาเซียน

2.2.2 สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการ
กํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร
2.2.3 พัฒนาระบบเฝาระวังภัยและเตรียมการ

รองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี

4.2.1 สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูและ
เผยแพรความรูเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร

ใหแกประชาชน
4.2.2 เพิ่มโอกาสในการเขาถึงขอมูลและ
สารสนเทศดานพลังงานนิวเคลียรของผูมี

สวนไดเสียและประชาชน

ตัวชี้วัดกลยุทธ 
ระยะ 10 ป

1. มีโครงการความรวมมือกับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนและนานาประเทศเพิ่มขึ้น
2. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

องคการระหวางประเทศและนานาประเทศ
เพิ่มขึ้น

มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและมาตรการ
ตาง ๆ ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวาง

ประเทศมากขึ้น

1. ประชาชนมีความเชื่อมั่นจากการ
กํากับดูแลความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

2. มีหนวยงานกระทําผิดตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อ

สันติ พ.ศ. 2559 ลดลง

1. เปนศูนยกลางดานมาตรวิทยารังสีในภูมิภาคอาเซียน
2. เปนศูนยกลางดานการเฝาระวังและเตรียมความพรอมรองรับ

เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีในภูมิภาคอาเซียน

ประชาชนมีความเขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของพลังงานนิวเคลียรเพิ่มมาก

ขึ้น

เปาหมาย
ระยะ 5 ป 

(60-64/65)

ตัวชี้วัดเปาหมายระยะ 
5 ป (60-64/65)

จํานวนเรื่องที่เกิดจากความรวมมือดาน
นิวเคลียรและรังสีระหวางประเทศที่นําไปสู

การปฏิบัติ

จํานวนผูเชี่ยวชาญของประเทศไทย
ที่เขาไปมีบทบาทในองคการระหวางประเทศ

โครงการ Flagship 
Project (65)

S1.1P1 โครงการพัฒนาการดําเนินงานดาน
พันธกรณระหวางประเทศเพื่อแสดงการใช

ประโยชนดานพลังงานนิวเคลียรในทางสันติ 
(ปส.)

S1.2P1 โครงการศึกษาความเปนไปไดในการ
สงเสริมประเทศไทยมีบทบาทดานกํากับดูแล
ความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการ
พิทักษความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรใน

องคกรระหวางประเทศ (ปส./กพ./กต.) 
(2566-2568)

S2.1P1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานการจัดการกากกัมมันตรังสีเพื่อ

รองรับการใหบริการภาคอุตสาหกรรม
1. โครงการวิจัยการจัดการกากฝุนเหล็ก
ปนเปอนรังสีจากโรงงานอุตสาหกรรม 

(สทน.) (S3.2P3)

หนวยงานที่เกี่ยวของ ปส. ปส./กพ./กต สทน. วศ.ทบ./สพ.ทอ./กกพ./รพ. มะเร็งอุดรธานี/สทน.

รอยละความสําเร็จในการกํากับดูแลความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษความมั่นคงปลอดภัย
ทางนิวเคลียร (3S) ตามแนวทางของ IAEA

 - จํานวนบุคลากรดานการวิจัยที่เพิ่มขึ้นรอยละ
 - จํานวนกิจกรรมที่ใชพัฒนาศักยภาพบุคลากรมี
คุณภาพและเหมาะสม/หลักสูตรการผลิตบุคลากร

จํานวนหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของที่ไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐาน
 - จํานวนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

 - จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

S3.1P1 โครงการ Data Center ดานรังสีทาง
การแพทยของประเทศ

S2.2P1 โครงการเตรียมความพรอมรับมือเหตุดานความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศจัดตั้งศูนย Data Center สราง
เครือขายรวมเพื่อรวบรวมขอมูลแลกเปลี่ยนขาวสาร และพัฒนา

ประโยชนจากเครือขายทางดานนิวเคลียรและรังสี กับสวนราชการ
และภาคเอกชน (วศ.ทบ.) (S2.2P1)

2. โครงการเฝาระวังภัยดานนิวเคลียรและรังสีในสนามบิน ทอ .
อยางเปนระบบและโดยใชเทคโนโลยี 5G (สพ.ทอ.)

3. โครงการเตรียมการรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 
(รพ. มะเร็งอุดรธานี)

4. โครงการเตรียมความพรอมและรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร
และรังสี (สทน.)

5. โครงการเฝาระวังกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอม (สทน.)
6. โครงการวิเคราะหและจัดเตรียมสถานที่ การบริหารจัดการกาก

กัมมันตรังสีในอนาคต

S3.2P1 โครงการศูนย Service and Maintenace เครื่องมือรังสีแพทยและนิวเคลียร
1. โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดความหนาแนนของกระดูก (กกพ.)

2. การเปลี่ยนสารกัมมันตรังสีโคบอลต-60 สําหรับสอบเทียบหัววัดรังสีรักษา (วพ.)
3. โครงการพัฒนาศักยภาพกํากับดูแลความปลอดภัยและระบบระวังภัย หองปฏิบัติงานทางรังสี 

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี (รพ. มะเร็งอุดรธานี) (S3.2P2)
S3.2P2 โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการวิจัยดานนิวเคลียรและรังสีของประเทศ

1. โครงการสรางหองปฏิบัติการเพื่อพิสูจนทราบและเก็บรักษาวัตถุที่เกี่ยวของกับกัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียร 
(สพ.ทอ.) (S3.2P2)

2. การสรางมาตรฐานสําหรับหองปฏิบัติการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี (จฬ.) (S3.2P2)
3. โครงการพัฒนาเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรฟวชันแบบโทคาแมคของประเทศไทย (สทน.)

4. โครงการพัฒนาเครื่องกําเนิดพลาสมาพลังงานสูงและความหนาแนนสูงเพื่อใชในการทดสอบวัสดุทนความรอนสูงในเครื่อง
ปฏิกรณนิวเคลียรฟวชัน (สทน.)

5. โครงการพัฒนาพลาสมาโฟกัสพลังงานเพื่อเปนแหลงกําเนิดรังสีเอ็กซและอนุภาคนิวตรอน (สทน.)
6. โครงการจัดตั้งหองปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีแกมมาพลังงานสูงและรังสีนิวตรอน (สทน.) (S3.2P2)

7. โครงการจัดตั้งหองปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีบีตา S3.2P2)
8. โครงการการพัฒนาระบบการฉายรังสีน้ํายางดวยเครื่องอิเล็กตรอนบีม (สทน.)

9. โครงการพัฒนาเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรฟวชันแบบโทคาแมคของประเทศไทย (สทน.)
10. การพัฒนาระบบวัดคุณสมบัติของพลาสมาขั้นพื้นฐานสําหรับเครื่อง Thailand Tokamak 1 (TT1) (สทน.)

11. การพัฒนาระบบควบคุมและเก็บขอมูลของเครื่องโทคาแมค (TT1) เพื่อใชในการพัฒนาเทคโนโลยีฟวชั่นของไทย (สทน.)
12. การพัฒนาระบบสุญญากาศของเครื่องโทคาแรคของประเทศไทย (TT1) (สทน.)

13. การวิจัยและพัฒนาระบบจายไฟฟาแรงสูงของเครื่องโทคาแมคของประเทศไทย (TT1) (สทน.)
14. โครงการพัฒนาองคความรูดานนวัตกรรมพลังงานนิวเคลียรของ Nuclear-Renewable Hybrid Energy System (NRHES)

และ Small Modular Reactor (SMR) (สทน.)

S4.1P1 โครงการ Radiation Safety Management (National Program Establishment)
S4.1P2 โครงการการใชเทคโนโลยีนิวเคลียรเพื่อยกระดับคุณภาพสินคาเกษตร

1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร กิจกรรมสงเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (กสก.) (S4.1P2)

2. โครงการควบคุมแมลงวันผลไมโดยการใชแมลงที่เปนหมันดวยรังสี (โครงการลดการใชสารเคมี
ดวยการควบคุมแมลงวันผลไมดวยเทคนิคแมลงวันเปนหมัน ในพื้นที่ผลิตผลไมสงออก ในพื้นที่จ . 

จันทบุรี- เฟสการยกระดับเพื่อการสงออก) (สทน.) (S4.1P2)
3. โครงการควบคุมแมลงวันผลไมโดยการใชแมลงที่เปนหมันดวยรังสี 

(การลดการใชสารเคมีดวยการควบคุมแมลงวันผลไมดวยเทคนิคแมลงวันเปนหมัน ในพื้นที่ จ . 
นครนายก) (สทน.) (S4.1P2)

4. โครงการวิจัยและพัฒนาแมลงวันผลไมชนิด Bactrocera dorsalis hendel แถบหลังสีขาวที่แยก
เพศไดดวยพันธุกรรมในระยะดักแก (Development of Genetic sexing Strains of White 

throaxed Bactroceradorsalis Hendel) (สทน.) (S4.1P2)
S4.1P3 โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและสรางนวัตกรรมดานเกษตร อาหาร 

และโภชนาการดวยเทคโนโลยีนิวเคลียรเพื่อยกระดับเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
1. กิจกรรม การพัฒนาพันธุขาวที่ทนทานตอสภาวะน้ํากรอยใหมีลักษณะทรงตนที่ดีและไมไวตอชวง
แสงดวยวิธีการชักนําใหเกิดการกลายพันธุและนําเครื่องหมายโมเลกุลมาประยุกตใช (กข.) (S4.1P3)

2. โครงการนํารองการจัดตั้งหองปฏิบัติการตรวจสอบการเปนเกษตรอินทรียในพืชผัก (สทน.)
3. การใชรังสีแกมมาเหนี่ยวนําใหหญามูลาโต II มีคาการยอยไดของผนังเซลลเพิ่มขึ้น (ปศ.)

จํานวนบุคลากรดานนิวเคลียรและรังสีที่มีขีด
ความสามารถเพิ่มขึ้นและเปนที่ยอมรับในระดับ

นานาชาติ

1. มีหองปฏิบัติการและเครื่องมือที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
2. จํานวนงานวิจัยดานเทคโนโลยีนิวเคลียรที่สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

มูลคาทางเศรษฐกิจจากการใชพลังงานนิวเคลียรเพิ่มขึ้น

เสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ
การกํากับดูแลที่มีความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร (3S)

 เปนไปตามแนวทางของ IAEA
เพิ่มศักยภาพและอัตรากําลังบุคลากรดาน

นิวเคลียรและรังสี
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี

เพิ่มศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในดานเกษตร ดานอาหารและโภชนาการ ดานการแพทยและ
สาธารณสุข และดานอื่นๆ

ยุทธศาสตรที่ 3 การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานนิวเคลียร

ประเทศไทยเปนผูนําในการพัฒนาเครือขายความรวมมือดานพลังงานนิวเคลียรของภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเปนศูนยกลางดานการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียรของภูมิภาคตามาตรฐานสากล
ยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ จากการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรในดานการแพทย การเกษตร อุตสาหกรรม และ

การศึกษาวิจัย

กลยุทธ

- - - - -
แนวทางการดําเนินงาน

กลยุทธ 3.1 ผลิตและพัฒนาบุคลากรดาน
พลังงานนิวเคลียร

กลยุทธ 3.2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการดานพลังงานนิวเคลียร กลยุทธ 4.1 สงเสริมใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

3.1.1 สงเสริมและสนับสนุนหนวยงานและ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของในการผลิตและพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการและสายวิชาชีพดาน
พลังงานนิวเคลียร

3.2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานนิวเคลียร
และรังสีใหมีขีดความสามารถตามมาตรฐานสากล
3.2.3 ผลักดันและสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยน
บุคลากรทางดานนิวเคลียรและรังสีกับนานา

ประเทศและองคการระหวางประเทศ

3.2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและใชโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพของชาติ (National Quality Infrastructure :
 NQI)

3.2.2 ผลักดันใหมีการพัฒนาหองปฏิบัติการตางๆ ดานพลังงานนิวเคลียรใหมีคุณภาพและมาตรฐานตามระบอบคุณภาพ
แหงชาติ (National Quality Infrastructure Regime)

3.2.3 ผลักดันการวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีนิวเคลียรในสาขาที่มีศักยภาพเพื่อสรางองคความรูในการพัฒนาประเทศ

4.1.1 สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานนิวเคลียรในดานการเกษตร การแพทย 
อุตสาหกรรม สิ่งแวดลอม การศึกษาวิจัย และอื่นๆ

4.1.2 สนับสนุนการศึกษา วิจัยและพัฒนา ดานความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการ
พิทักษความปลอดภัย (3 S) ภายในประเทศ

4.1.3 สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานนิวเคลียรจากเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศ

4.1.4 สงเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟา

กกพ./วพ./รพ. มะเร็งอุดรธานี/สพ.ทอ./จฬ./สทน./สซ./ปส./มหาวิทยาลัยตางๆ/สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย กสก./สทน./กข./ปศ.

ยุทธศาสตรที่ 4 การใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อการพัฒนาประเทศ

นโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศพ.ศ. 2560 - 2569 /2570 ของโครงการสําคัญ Flagship Project

วิสัยทัศน : ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานนิวเคลียรแบบบูรณาการอยางปลอดภัยและมีศักยภาพการแขงขันในระดับนําของกลุมประเทศอาเซียน

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพคน

ยุทธศาสตรที่ 2
ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 5

การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
- - - - - - - - - - - - - -

ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

2.ตางประเทศ 1. ความมั่นคง

ยุทธศาสตรที่ 1 ความรวมมือระหวางประเทศดานพลังงานนิวเคลียร ยุทธศาสตรที่ 2 การกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร
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ยุทธศาสตรชาติ
ดานนิวเคลียร

กลยุทธ 1.1 สงเสริมและสนับสนุนความ
รวมมือดานพลังงานนิวเคลียรในภูมิภาค

อาเซียน นานาประเทศ และองคการระหวาง
ประเทศ

กลยุทธ 1.2 สงเสริมใหประเทศไทยมีบทบาทสําคัญ
ในทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ

กลยุทธ 2.1 บังคับใชกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ แนวทาง 
โครงสราง หลักการบริหารและมาตรฐานการกํากับดูแล

ความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรอยางมี
ประสิทธิผล

กลยุทธ 2.2 พัฒนาศักยภาพกํากับดูแลความปลอดภัย และระบบเฝา
ระวังภัยดานนิวเคลียรและรังสีตามมาตรฐานสากล

กลยุทธ 4.2 สรางความตระหนักและเผยแพรความรูดานพลังงาน
นิวเคลียร

เปาหมาย
ระยะ 5 ป 

(60-64/65)

ตัวชี้วัดเปาหมายระยะ 
5 ป (60-64/65)

จํานวนเรื่องที่เกิดจากความรวมมือดาน
นิวเคลียรและรังสีระหวางประเทศที่นําไปสู

การปฏิบัติ

จํานวนผูเชี่ยวชาญของประเทศไทย
ที่เขาไปมีบทบาทในองคการระหวางประเทศ

หนวยงานที่เกี่ยวของ สทน. สทน.
สพ.ทอ.

วพ./กคร./สทน./รพ. มะเร็งอุดรธานี/ปส.

สพ.ทอ./จฬ./วพ./กรอ./สทน./ปส./มหาวิทยาลัย 
(หนวยงานที่เกื่ยวของ กรมประชาสัมพันธ สสวท., กรมสงเสริม

การเกษตร,) อาจารยมหาวิทยาลัย (คนนอกสายสังคม/วิทยาศาสตร)
 หนวยงานทางการแพทย , ครูมัธยมตนและปลาย

หมายเหตุ: *** หมายถึง โครงการที่เพิ่มเติมจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

ยุทธศาสตรที่ 4 การใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อการพัฒนาประเทศ

นโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศพ.ศ. 2560 - 2569 /2570 ของโครงการภายใตแผนยุทธสาสตร

วิสัยทัศน : ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานนิวเคลียรแบบบูรณาการอยางปลอดภัยและมีศักยภาพการแขงขันในระดับนําของกลุมประเทศอาเซียน

ยุทธศาสตรที่ 1 ความรวมมือระหวางประเทศดานพลังงานนิวเคลียร ยุทธศาสตรที่ 2 การกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร ยุทธศาสตรที่ 3 การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานนิวเคลียร

กลยุทธ

กลยุทธ 3.1 ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานพลังงานนิวเคลียร
กลยุทธ 3.2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัย

และพัฒนากิจการดานพลังงานนิวเคลียร
กลยุทธ 4.1 สงเสริมใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

เสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ
การกํากับดูแลที่มีความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร (3S) เปนไปตามแนวทางของ 

IAEA
เพิ่มศักยภาพและอัตรากําลังบุคลากรดานนิวเคลียรและรังสี พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี เพิ่มศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในดานเกษตร ดานอาหารและโภชนาการ ดานการแพทยและสาธารณสุข และดานอื่นๆ

รอยละความสําเร็จในการกํากับดูแลความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร (3S) ตาม
แนวทางของ IAEA

 - จํานวนบุคลากรดานการวิจัยที่เพิ่มขึ้นรอยละ
 - จํานวนกิจกรรมที่ใชพัฒนาศักยภาพบุคลากรมีคุณภาพและเหมาะสม/หลักสูตรการผลิตบุคลากร

จํานวนหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของที่ไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐาน
 - จํานวนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

 - จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

โครงการภายใตแผน
ยุทธศาสตร (65)

1. การเสริมสรางเครือขายและสราง
ความรวมมือ (MOU) ระหวางประเทศ

ของหนวยงานตางๆ (สทน.)

1. โครงการฝกอบรมผูปฏิบัติงานการตรวจ 
การวัดกัมมันตภาพรังสีในสนามบิน ทอ.
เพื่อยกระดับมาตรฐานสูสากล (สพ.ทอ.)

2. โครงการผลักดันบุคลากรใหมีบทบาทเปน
ผูนําในโครงการความรวมมือทางวิชาการ/

กิจกรรมของบวงการพลังงานปรมาณูระหวาง
ประเทศ (สทน.)

1. โครงการสนามบิน ทอ. ปลอดกัมมันตภาพรังสี
และนิวเคลียร (สพ.ทอ.)

1. การจัดทําขอมูลพื้นฐานคุณภาพภาพถายรังสีวินิจฉัยของ
เครื่องเอกซเรยทั่วประเทศไทย (วพ.)

2. พัฒนาสมรรถนะชองทางเขาออกระหวางประเทศและจังหวัด
ชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (โครงการ

พัฒนาการเฝาระวังสุขภาพดานโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ) กองโรคจากการ

ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม (คร.)
3. โครงการพัฒนาศักยภาพกํากับดูแลความปลอดภัยและระบบ

ระวังภัยหองปฏิบัติงานทางรังสี โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 
(รพ. มะเร็งอุดรธานี)

4. โครงการการประเมินตนเองดานวัฒนธรรมความปลอดภัย
ภายในองคกร (สทน.)

5. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการเฝาระวัง เตรียมความพรอม 
และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และการเฝาระวัง
ผลกระทบทางรังสีตอสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดลอม (ปส.)
6. การเตรียมพรอมรับมือเหตุดานความมั่นคงปลอดภัยทาง

นิวเคลียรและเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี (ปส.)

1. โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยและนวัตกรรมการใชเทคโนโลยี
รังสีเพื่อการเกษตรและอาหาร (มก.)

2. โครงการศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนยายของ NORM
เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ที่มีความเสี่ยง (ปส.)

3. โครงการพัฒนาระบบวัดรังสีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ตรวจวัดและการประเมินรังสีในสิ่งแวดลอมสําหรับพื้นที่ที่

มีความเสี่ยง (ปส.)
4. โครงการกํากับดูแลความปลอดภัยในสินคาอุปโภคที่มี

วัสดุกัมมันตรังสีเปนสวนประกอบ (ปส.)

1. โครงการประกวดนวัตกรรมดานนิรภัยอันเกิดจากการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับ

สารกัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียร 
(สพ.ทอ.)

2. การสรางเครือขายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองค
ความรูทางดานนิวเคลียรและรังสีระดับชาติ (จฬ.)

3. การออกแบบโปรแกรมคํานวณปริมาณรังสีที่ผิวผูปวย
สําหรับเทคนิคการถายภาพทางรังสีวินิจฉัยเครื่องเอกซเรย

ทั่วไป (วพ.)
4. โครงการสงเสริมและพัฒนา
ความปลอดภัยทางรังสี (รอ.)

5. โครงการสรางความรูความเขาใจ
ดานพลังงานนิวเคลียร (สทน.) 

6. โครงการสื่อประชาสัมพันธดานพลังงานนิวเคลียรของ
ประเทศ (สทน.)

7. โครงการการถายทอดการฉายรังสีผลิตภัณฑอาหาร
พื้นถิ่นสูชุมชน (สทน.)

***8. โครงการจัดทําขอมูลสารสนเทศดานนิวเคลียรและ
รังสีของประเทศ (ปส., สทน., มหาวิทยาลัย (หนวยงานที่

เกื่ยวของ กรมประชาสัมพันธ สสวท., กรมสงเสริม
การเกษตร ,) อาจารยมหาวิทยาลัย(คนนอกสายสังคม/

วิทยาศาสตร) หนวยงานทางการแพทย, ครูมัธยมตนและ
ปลาย)

วศ.ทบ./สพ.ทอ./จฬ./กกพ./วพ./รพ. มะเร็งอุดรธานี/สทน.
สพ.ทอ./จฬ./ปว.มทส./วพ./คร./ปส./สทน./กรมทรัพยากรธรณี/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/กรมทรัพยากรน้ํา

/กรมทรัพยากรน้ําบาดาล/กรมชลประทาน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย/กรมทรัพยากรธรณี/กรมควบคุมมลพิษ/กรมควบคุมโรค

1. การฝกอบรมแลกเปลี่ยนความรูเพิ่มทักษะใหกับเครือขายผูเชี่ยวชาญดานนิวเคลียร
และรังสี (วศ.ทบ.)

2. การฝกซอมแผนการปฏิบัติพรอมกับเพิ่มทักษะเจาหนาหนาที่ปฏิบัติงาน
ในการตอบโตสถานการณ ตามแผนฉุกเฉินนิวเคลียรและรังสีแหงชาติ 

(วศ.ทบ.)
3. การอบรม/สัมมนาดานกฏหมาย กฎกระทรวงที่เกี่ยวของกับนโยบายและแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ (วศ.ทบ.)
4. โครงการผลิตนักวิจัยเพื่อยกระดับการปองกันประเทศจากนิวเคลียรและรังสี (สพ.ทอ.)

5. การสรางมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรนิวเคลียรและรังสีระดับประเทศ
ที่สอดคลองตามระดับนานาชาติ (จฬ.)

6. พัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตรเพื่อการรับรองตามมาตรฐานของ
สภาวิศวกรและองคกรนานาชาติ (จฬ.)

7. โครงการเขารับการอบรมการปองกันอันตรายจากรังสี ระดับ 2 จาก สทน. (กกพ.)
8. โครงการสงเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาชุดควบคุมคาเวลา

เครื่องฉายรังสีเอกซมาตรฐานเพื่อการทดสอบการตอบสนองเวลาของเครื่องสํารวจ
ปริมาณรังสี (วพ.)

9. โครงการเขารับการอบรมการปองกันอันตรายจากรังสี ระดับ 2 จาก สทน. 
(รพ. มะเร็งอุดรธานี)

10. โครงการพัฒนาบุคลากรดานพลังงานนิวเคลียรและเทคโนโลยีทางรังสี (สทน.)
11. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรดานนิวเคลียรของประเทศ (สทน.)

12. การพัฒนาศักยภาพการใชประโยชนจากเทคโนโลยีนิวเคลียรเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การผลิตดาน การเกษตรของประเทศไทย : การพัฒนาบุคลากรดานการปรับปรุงพันธุพืช

โดยการเหนี่ยวนําใหกลายพันธุดวยรังสีแกมมา
13. โครงการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานกัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียรเพื่อความ

มั่นคงทางทหารระหวางประเทศ (สพ.ทอ.)
14. โครงการฝกอบรมผูปฏิบัติงานการตรวจ การวัดกัมมันตภาพรังสีในสนามบิน ทอ. 

เพื่อยกระดับมาตรฐานสูสากล (สพ.ทอ.)
15. โครงการเสริมสรางศักยภาพในการกํากับดูแลทางนิวเคลียรดานการประเมินความ

ปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย (ปส.)
16. โครงการเสริมสรางศักยภาพในการกํากับดูแลทางนิวเคลียรดานการประเมินความ

ปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย (ปส.)

1. โครงการศึกษาความเปนไปไดเพื่อหาความคุมคาของยุทโธปกรณสําหรับการใชงานทางทหารโดยสาร
กัมมันตรังสี (สพ.ทอ.)

2. แนวทางการผลิตไอโซปรังสีชนิดใหมเพื่อใชงานทางการแพทยในประเทศเพิ่มมากขึ้น (จฬ.)
3. การพัฒนาวัสดุเพื่อตรวจวัดรังสี (จฬ.)

4. การกอสรางสวนขยายอาคารสําหรับติดตั้งเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัยขนาดเล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (ปว.มทส.)

5. วิจัยและพัฒนาชุดทดสอบคุณภาพภาพถายรังสีเครื่องเอกซเรยฟนแบบภายในชองปาก (วพ.)
6. พัฒนาสมรรถนะชองทางเขาออกระหวางประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 (โครงการพัฒนาการเฝาระวังสุขภาพดานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ) กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม (คร.)

7. โครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัยเครื่องใหม (สทน.)
8. โครงการพัฒนา SME, พัฒนารูปแบบการใหบริการเชิงรุกโดยมีศุนยรับ/สงสินคาสมุนไพรตามภูมิภาค เพื่อ

สงมาฉายรังสี (สทน.) 
9. โครงการการเพิ่มความสามารถในการแขงขันและสรางนวัตกรรมใหมตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) ดวยเทคโนโลยีนิวเคลียรและรังสีเพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน (สทน.) (S4.1P3)

10. โครงการการ TINT to University (สทน.)
11. โครงการการดําเนินการแผนธุรกิจสูตลาดตางประเทศ (สทน.)

12. โครงการเทคโนโลยีนิวเคลียรเพื่อบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดลอม (สทน.)
13. โครงการ IAEA Coordinated Research Project E35010, entitled 'Applications of Biological

Dosimetry Methods in Radiation Oncology, Nuclear Medicine and Diagnostic and 
Interventional Radiology 

14. โครงการ IAEA Coordinated Research Project G42008 "Facilitation Experiments with Ion
Beam Accelerators", Project entitled "Characterization of the Source of PM2.5 in Bangkok by

 Multi-Elemental Analytical Techniques"
15. การพัฒนาพันธุพืชสมุนไพรวงศขิงโดยการเหนี่ยวนําใหกลายพันธุเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการผลิต

***16. ศึกษารูปแบบการสะสมตัวของธาตุหายากและธาตุกัมมันตรังสีแฝงในพื้นที่หินแกรนิตเพื่อสนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรมไฮเทคและการเกษตรแบบยั่งยืน (กรมทรัพยากรธรณี/สทน./ปส.)

***17. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและดิน (กรมทรัพยากรน้ํา/กรมทรัพยากร
น้ําบาดาล/กรมชลประทานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย/สทน./กรมทรัพยากรธรณี/กรมควบคุมมลพิษ/กรม

ควบคุมโรค/ปส.)
18. โครงการพัฒนาศักยภาพการประเมินความปลอดภัยทางรังสีจากวัสดุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติที่เขมขน

เพิ่มขึ้น (ทีนอรม) ที่ตกคางจากภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย (ปส.)
19. โครงการบูรณาการแกไขปญหาการปนเปอนวัสดุกัมมันตรังสีในอุตสาหกรรมเศษโลหะ (ปส.)

20. โครงการพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยของประเทศดานนิติวิทยาศาสตรนิวเคลียร (ปส.)
21. โครงการประเมินผลการไดรับรังสีของผูปฏิบัติงานทางนิวเคลียรและรังสีที่อาจเกิดจากเครื่องปฏิกรณ

นิวเคลียรวิจัย (ปส.)
22. โครงการพัฒนาเทคนิคการวัดหาคาปริมาณรังสีในตัวอยางสิ่งแวดลอมดวยหัววัด ชนิด โซเดียมไอโอไดด 
(thallium-activated sodium iodide crystal : NaI(Tl) โดยการปรับเทียบกับ หัววัด HPGe (High purity 

Germanium) (ปส.)
23. โครงการสรางมาตรฐานการประเมินคาปริมาณรังสีและศึกษาผลกระทบของรังสีที่มีตอคนไทย เพื่อชวย

ตัดสินใจในการรักษาผูปวยที่ไดรับรังสีจากอุบัติเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรหรือรังสี ดวยมาตรวัดรังสีทางชีวภาพ 
(ปส.)



ภาคผนวก 



โครงการสําคัญ  

(Flagship Project)  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



Concept note 

๑๕ 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1 

โครงการสําคัญ (flagship project) 

1. โครงการ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการจัดการกากกัมมันตรังสีเพ่ือรองรับการใหบริการ

ภาคอุตสาหกรรม 

2. ความสําคัญของโครงการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทน.) ในฐานะหนวยงานวิจัย

พัฒนาและบริการเทคโนโลยีนิวเคลียรของประเทศ ไดเล็งเห็นวา ดวยการใชประโยชนจาก

พลังงานนิวเคลียรและรังสีในทุกภาคสวนและในสาขาตางๆ เปนไปอยางแพรหลาย โดย

เทคโนโลยีนิวเคลียรเปนเครื่องมือพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีมีสวนชวยในการขับเคลื่อนภาค

เศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และทุกประเทศในโลกมีการใชเทคโนโลยีดานนี้อยาง

แพรหลาย กอปรกับ ปจจุบัน การพัฒนากฎหมายคือ พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

พ.ศ. 2559 ไดมีผลบังคับใช โดยท่ีความสําคัญของ พ.ร.บ. ฉบับนี้มีบทบัญญัติวาดวยเรื่อง 

การจัดการกากกัมมันตรังสีและมีเปาประสงคท่ีจะดําเนินงานกํากับดูแลดานการจัดการกาก

กัมมันตรังสีท่ีมีเกิดข้ึนในประเทศจากการใชประโยชนจากวัสดุกัมมันตรังสีและนิวเคลียรท้ัง

จากภาคอุตสาหกรรม และ ภาคสวนอ่ืนๆ ของประเทศใหเกิดความปลอดภัยตอประชาชน

และสิ่งแวดลอม เชนเดียวกับนานาประเทศ ท่ีใหความสําคัญอยางยิ่งยวด  

ดังนั้น สทน. จึงตองพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการจัดการกากกัมมันตรังสีของประเทศให

เพียงพอและใหเกิดความสอดคลองกับกฎหมาย กอปรกับ อาคารและระบบปฏิบัติการ

จัดการกากกัมมันตรังสีบางสวนใชงานมานาน จึงตองดําเนินการปรับปรุง บางสวนจะตอง

ดํ า เนิ นการจัดหาและพัฒ นา ข้ึน เพ่ิ ม เติ ม  ให ส ามารถสนับ สนุ นการขับ เคลื่ อน

ภาคอุตสาหกรรมตางๆ ของประเทศ ตลอดจนเปนแหลงเรียนรูแกนักเรียน นักศึกษา 

ประชาชน ขณะท่ี ปส. จะตองดําเนินการรณรงคและสรางความตระหนักใหผูดําเนินการ

ดานการจัดการกากกัมมันตรังสี และผูใชวัสดุกัมมันตรังสี/ผูกอใหเกิดกากกัมมันตรังสีจาก

ท่ัวทุกภาคสวนของประเทศ มีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินการจัดการกาก

กัมมันตรังสีใหเปนไปตามกฎหมายและเกิดความปลอดภัยแกประชาชน      

ดวยปจจุบัน กากกัมมันตรังสีท่ีเกิดจากภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก 

การตรวจวัดการเปอนทางรังสีของสินคากอนการสงออก รวมท้ัง การใชประโยชนจาก

เทคโนโลยีนิวเคลียร หรือวัสดุกัมมันตรังสีมีความตองการสมรรถนะการจัดการกากในระดับ

ปริมาณมากและกากกัมมันตรังสีเหลานนี้รอการดําเนินการจัดการอยู โดยท่ีประเทศไทยยัง

ไมมีโครงสรางพ้ืนฐานรองรับการดําเนินการจัดการกัมมันตรังสีในปริมาณมาก กาก

กัมมันตรังสีท่ีเกิดข้ึนในระดับดังกลาวจึงเปนเหตุท่ีจะตองดําเนินการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานดานการจัดการข้ึนมารองรับ เพ่ือใหบริการแกภาคอุตสาหกรรม และเปนไปตาม

มาตรฐานการจัดการและ เปนท่ียอมรับในระดับภูมิภาคและสากล 



๑๖ 

3. วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการจัดการกากกัมมันตรังสีและใหบริการแกภาคอุตสาหกรรม 

เพ่ือรองรับประเดน็ปญหาใหมของภาคอุตสาหกรรม เชน การจดัการกากกัมมันตรังสี (ฝุนกากฯ) 

4.ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ประเทศไทยมีโครงสรางพ้ืนฐานและกระบวนการท่ีเหมาะสมตอการจัดการกากกัมมันตรังสี

ในทุกรปูแบบ 

5. การดําเนินงานท่ีผานมา
 (กรณีโครงการตอเนื่อง) 

ป 2564 การศึกษาเบื้องตนและเตรียมความพรอมในการจัดการกากกัมมันตรังสี (ฝุนกากฯ) 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ

1. ไดโครงสรางพ้ืนฐานดานการจัดการกากกัมมันตรังสีท่ีเพียงพอตอความตองการตอ

ภาคอุตสาหกรรม

2. ไดกระบวนการจัดการท่ีเหมาะสมกับปญหากากกัมมันตรังสีใหม (ฝุนกากฯ)

7. ระยะเวลาท้ังโครงการ
(ระบุ พ.ศ.เริ่มตน – พ.ศ.ท่ีสิ้นสุด
โครงการ) 

ป 2564-2568 

8. กิจกรรมท่ีสําคัญ*
ของโครงการ

งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรม โครงการวิจัยดานฝุนกากกัมมันตรังสี รวม 3,000,000 บาท

งบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 20,512,100 บาท 

กิจกรรมท่ี 1  การจัดการฝุนเหล็กเปอนรังสีโดยวิธีทางกายภาพและเคมี     งบประมาณ

9,246,500  บาท 

กิจกรรมท่ี 2  การศึกษาและออกแบบการจัดการกากกัมมันตรังสีและตนกําเนิดรังสีท่ีใช

แลวอยางยั่งยืน (สทน., ปส, กรมศุลกากร, สมช) งบประมาณ  11,266,000 บาท 

งบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 8,000,000  บาท 

กิจกรรมท่ี 3 การจัดทําแผนธุรกิจของโครงสรางพ้ืนฐานใหมดานการจัดการกาก

กัมมันตรังสี   งบประมาณ 8,000,000  บาท 

งบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 รวม 130,000,000 บาท 

กิจกรรมท่ี4 การขออนุญาตและกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

งบประมาณ 130,000,000  บาท 

9. งบประมาณป 2565* รวมท้ังสิ้น    20,512,100     บาท 
- งบดําเนินงาน  13,812,100  บาท 
- งบลงทุน      6,700,000   บาท 
- งบรายจายอ่ืน                    บาท 

10. ลักษณะโครงการ  โครงการภายใตเปาหมาย 10 ประเด็น 

ประเด็น  

 โครงการตามภารกิจงานประจํา (Routine) ของหนวยงาน 

 โครงการตอเนื่องจากป พ.ศ. 2564 

11. ผูรับผิดชอบ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) 

12. กลุมเปาหมาย ภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการใชสารรังสีท่ัวประเทศ 

*หมายเหต:ุ งบประมาณเปนวงเงินประมาณการ



Concept note 

๑๗ 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1 

โครงการสําคัญ (flagship project) 

1. โครงการ การเตรียมพรอมรับมือเหตุดานความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียรและเหตุฉุกเฉินทาง

นิวเคลียรและรังสี 

2. ความสําคัญของโครงการ การเตรียมพรอมรับมือเหตุดานความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียรและเหตุฉุกเฉินทาง

นิวเคลียรและรังสี เปนภารกิจท่ีสําคัญท่ี ปส ตองดําเนินการเพ่ือสนับสนุนแผนยุทธศาสตร

ชาติ ๒๐ ป ในการสรางความม่ันคงของประเทศ นอกจากนี้ในการเขารวมการประชุมระดับ

ผูนําวาดวยความม่ันคงทางนิวเคลียร ครั้งท่ี 4 (4th Nuclear Security Summit) ณ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา  พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดยืนยันเจตนารมณ

ของไทยอยางชัดเจนตอผูนําจาก 52 ประเทศ และ 4 องคกรระหวางประเทศ โดยให

ความสําคัญกับการเสริมสรางขีดความสามารถของหนวยงานและบุคลากรเพ่ือการกํากับ

ดูแลความม่ันคงทางนิวเคลียรของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เนื่องจาก

ปจจุบันประชาคมโลกกําลังเผชิญกับภัยคุกคามเกิดใหมหลากหลายรูปแบบ จึงมีความ

จําเปนเรงดวนในการยกระดับศักยภาพของประเทศในการดําเนินการตอบสนองตอเหตุ

ดานความม่ันคงปลอดภัยนิวเคลียรและเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีใหมีความพรอม

สูงสุดรวมกับเครือขายท้ังในระดับประเทศและในระดับภูมิภาค  เชน กรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยและหนวยงานดานความม่ันคง ดังนั้น ปส. จึงเห็นถึงความสําคัญในการ

จัดทําโครงการการเตรียมพรอมรับมือเหตุดานความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร และเหตุ

ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี เพ่ือใหทุกหนวยงานมีความพรอมในการปฏิบัติงานและการ

ประสานงานหากเกิดเหตุดานความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียรหรือเหตุฉุกเฉินทาง

นิวเคลียรและรังสีอยางบูรณาการ เปนระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือใหมีการเตรียมความพรอมและตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีของ

ประเทศไทย 

2. เพ่ือเปนการปองกันเชิงรุกในการตรวจจับทางรังสีสําหรับสินคานําเขา สงออกในเขต

ทาเรือ ทาอากาศยานและตามแนวชายแดน 

3. เพ่ือจัดตั้งศูนยฉุกเฉินและเฝาระวังภัยทางรังสี

4. เพ่ือเตรียมความพรอมใหประเทศไทยมีศักยภาพท่ีเหมาะสมการดําเนินการปองกัน

(Prevention) ตรวจจับ (Detection) และการตอบสนอง (Response) และการดําเนินการ

ท่ีเก่ียวของกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุกัมมันตรังสีท่ีอยูนอกเหนือการกํากับดูแลท่ีอาจ

นําไปใชในการกอการรายทางนิวเคลียร และมีการตอบสนองและบรรเทาผลกระทบท่ี

เก่ียวของวิกฤตการณดานความม่ันคงทางนิวเคลียรและรังส ี

4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ๑. เจาหนาท่ี ปส. และเจาหนาท่ีเผชิญเหตุ มีความรูในการจัดการตอสาธารณภัยทาง

นิวเคลียรและรังสีไดอยางถูกตอง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ           

 ๒. เจาหนาท่ีสวนหนาดานความม่ันคงมีขีดความสามารถในการดําเนินการตามมาตรฐาน

และขอกําหนดดาน Nuclear Security 

๓. ประเทศไทยมีความพรอมในการจัดการตอเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีทุกระดับ   



๑๘ 
 

๔. ประเทศไทยมีมาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีตาม

บริเวณชายแดนหรือพ้ืนท่ีทีมีการนําเขา สงออกสินคาระหวางประเทศ 

๕. ประชาชนและนานาประเทศมีความม่ันใจในมาตรการและระบบรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีของประเทศไทย 

๖. มีการเตรียมความพรอมและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีของประเทศไทย 

5. การดําเนินงานท่ีผานมา 
   (กรณีโครงการตอเนื่อง) 

-เปนโครงการใหม- 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
   ของโครงการ 

1.รอยละความสําเร็จในการจัดทําแผนปฏิบัติการในการตรวจจับดานความม่ันคงปลอดภัย

ทางนิวเคลียรในเหตุการณท่ีมีผูเขารวมงานเปนจํานวนมาก 

2.รอยละความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพรอมในการตอบสนองเหตุ

ดานความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียรและเหตุฉุกเฉินและรังสี 

3.รอยละความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการในการปองกัน ตรวจจับและตอบสนอง

การลักลอบนําเขา-สงออกวัสดุนิวเคลียรและวัสดุกัมมันตรังสีบริเวณดานพรหมแดน 

4.รอยละความสําเร็จตามแผนการเตรียมพรอมรับมือเหตุดานความม่ันคงปลอดภัยทาง

นิวเคลียรและเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 

7. ระยะเวลาท้ังโครงการ   
(ระบุ พ.ศ.เริ่มตน – พ.ศ.ท่ีสิ้นสุด
โครงการ) 

พ.ศ.2565-2568 

8. กิจกรรมท่ีสําคัญ* 
   ของโครงการ 

งบประมาณ พ.ศ. 2565             รวมท้ังสิ้น 32,004,400 บาท                             

กิจกรรมท่ี 1การจัดทําแผนปฏิบัติการตอบสนองเหตุดานความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร

สําหรับเหตุการณท่ีมีประชาชนเขารวมกิจกรรมจํานวนมาก งบประมาณ 517,100 บาท 

กิจกรรมท่ี 2 การเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี งบประมาณ  

2,398,700 บาท 

กิจกรรมท่ี 3 การจัดทํามาตรการเชิงรุกในการตรวจจับและปองกันการนําเขา-สงออกวัสดุ

กัมมันตรังสีตามแนวชายแดน งบประมาณ 242,600 บาท 

กิจกรรมท่ี 4 การเตรียมความพรอมในการตอบสนองเหตุความม่ันคงทางนิวเคลียร 

งบประมาณ 346,000 บาท 

กิจกรรมท่ี 5 การบริหารจัดการและดําเนินงานโครงการการเตรียมพรอมรับมือเหตุดาน

ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี งบประมาณ 

500,000 บาท 

กิจกรรมท่ี 6 ระบบปฏิบัติการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีและเหตุดาน

ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร งบประมาณ 8,000,000 บาท 

กิจกรรมท่ี 7 จัดตั้งศูนยอํานวยการในสถานการณฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีแหงชาติ 

งบประมาณ 20,000,000 บาท 

9. งบประมาณป 2565* รวมท้ังสิ้น             32,004,400       บาท 
- งบดําเนินงาน 4,004400       บาท 
- งบลงทุน    28,000,000       บาท 
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10. ลักษณะโครงการ 1.ภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานความม่ันคง

2.ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ดานการพัฒนาวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

11. ผูรับผิดชอบ ท่ีปรึกษาโครงการ 

1.นายพิสิฏฐ สุนทราภัย ผูอํานวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียรและรังสี

2.นายยุทธนา ตุมนอย รักษาการผูเชี่ยวชาญดานพลังงานปรมาณู

หัวหนาโครงการ 

นายกิตติ์กวิน อรามรุญ นักฟสิกสรังสีชํานาญการพิเศษ 

ผูดําเนินโครงการประกอบดวย 

1.นายไมตรี ศรียา วิศวกรชํานาญการพิเศษ

2.นายธีรพัทธ มานุวงศ วิศวกรชํานาญการพิเศษ

3.นางสาวปยะพร สิ้นโศรก นักฟสิกสรังสีชํานาญการ

4.นายธีระวัฒน ปลื้มจิต นักฟสิกสรังสีปฏิบัติการ

5.นางสาวศิริพร พุมไสว เจาพนักงานวิทยาศาสตรชํานาญงาน

6.นายจักรนรินทร ดุมวัน นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน

7.นายงามพล แสงดอกไม นักฟสิกสรังสี 

8.นายมานิต บูรณศิล เจาพนักงานคอมพิวเตอร

9.นายบุญสม ศรีรักษสูงเนิน เจาหนาท่ีธุรการ

10.นายจําเริญ พัดส ีพนักงานขับรถ ส2

12. กลุมเปาหมาย 1.เจาหนาท่ีสวนหนา (Frontline Officer) เชน กรมศุลกากร ตํารวจตรวจคนเขาเมือง

เจาหนาท่ีทองถ่ิน ตํารวจ และทหารตามจังหวัดชายแดน 

2.เจาหนาท่ีเผชิญเหตุ (First Responder) เชน เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แพทยฉุกเฉิน ทหารและตํารวจ 

3.หนวยงานกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีในภูมิภาคอาเซียน

4.สถานประกอบการทางนิวเคลียรและรังสีท่ัวทุกภาคของประเทศ

5.ประชาชนในทุกพ้ืนท่ีของประเทศ

*หมายเหต:ุ งบประมาณเปนวงเงินประมาณการ
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สิ่งท่ีสงมาดวย 1 

โครงการสําคัญ (flagship project) 

1. โครงการ Data Center ดานรังสีการแพทยของประเทศ 

2. ความสําคัญของโครงการ ในการวางแผนผลิตบุคลากรจําเปนตองทราบอุปสงค คือ แนวโนมของการสงตรวจทางรังสี 

และอุปทาน คือ กําลังคนและเครื่องมือท่ีใชสําหรับการตรวจทางรังสีนั้นๆ โดยท้ังอุปสงค

และอุปทาน จะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา และยุคสมัย 

3. วัตถุประสงคของโครงการ สํารวจแนวโนมของการสงตรวจทางรังสี กําลังคนและเครื่องมือท่ีใชสําหรับการตรวจนั้นๆ 

เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนการผลิตบุคลากร และการกําหนดเนื้อหาในหลักสูตรในการ

ผลิตกําลังคน 

4.ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ๑. ทราบปรมิาณงาน แนวโนมการสงตรวจ จํานวนคน จํานวนเครื่องมือ และภาระงานของ

รังสีแพทย (relative value unit หรือ RVU) และรังสีเทคนิค โดยเปนการสํารวจใหมทุกป 

๒. สามารถนําขอมูลมาใชวางแผนการผลิตบุคลากร การกําหนดหลักสูตรสําหรับการผลิต 

ตลอดจนการกําหนดคาตอบแทนท่ีเก่ียวของ 

5. ระยะเวลาท้ังโครงการ
(ระบุ พ.ศ.เริ่มตน – พ.ศ.ท่ีสิ้นสุด
โครงการ) 

พ.ศ. 2566 

6. กิจกรรมท่ีสําคัญ*
ของโครงการ

งบประมาณ พ.ศ. 2565             รวมท้ังสิ้น 2,240,500  บาท 

         งบประมาณรวม               บาท 

โครงการท่ี 1 โครงการหาคา Thailand RVU (330,500 บาท) 

กิจกรรมท่ี 1.1 รวบรวมและประสานโรงพยาบาลเครือขายท่ีมีระบบปฏิบัติการเดียวกัน 

กิจกรรมท่ี 1.2 จัดประชุมชี้แจงโครงการหาคา Thailand RVU (30,250 บาท) 

กิจกรรมท่ี 1.3 หาเวลาเฉลี่ยในการปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลทุกระดับท่ีใช

ระบบปฏิบัติการเดียวกัน (ทุกป) (200,000 บาทตอป) 

กิจกรรมท่ี 1.4 ประชุมสรุปผลการหาคา Thailand RVU และชี้แจงแนวทางในการนําไปใช 

(30,250 บาท) 

กิจกรรมท่ี 1.5 ตีพิมพในวารสารของราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย หรือ สมาคม 

หรือเก็บในฐานขอมูล (70,000 บาทตอป) 

โครงการท่ี 2 โครงการสํารวจความตองการการสงตรวจทางรังสี กําลังคน และภาระ

งาน (รังสีแพทย รังสีเทคนิค นักฟสิกส พยาบาลรังสี นักวิชาการคอมพิวเตอร) 

(1,910,000 บาท) 

กิจกรรมท่ี 2.1 สํารวจปริมาณการสงตรวจทางรังสี จํานวนคน เครื่องมือ (300,000 บาทตอ

ป) 

กิจกรรมท่ี 2.2 วิเคราะหภาระงาน (Procedure*RVU)  

กิจกรรมท่ี 2.3 ประมาณปริมาณบุคคลากรท่ีเหมาะสมกับภาระงาน 

กิจกรรมท่ี 2.4 ประมาณปริมาณบุคลากรในสาขาท่ีขาดแคลนท่ีควรผลิตเพ่ิมข้ึน หรือการ

พัฒนาทักษะในการสงตรวจทางรังสีท่ีอุปสงคสูง หรือการนํา AI มาชวยในการปฏิบัติงาน 
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(100,000 บาทตอป โดยรวมกิจกรรมท่ี 2.2, 2.3 และ 2.4 เขาดวยกัน) 

กิจกรรมท่ี 2.5 จัดทําระบบฐานขอมูลของประเทศ (10,000 บาท) 

กิจกรรมท่ี 2.6 จัดทําระบบจัดเก็บฐานขอมูลของประเทศ (1,500,000 บาท) 

7. งบประมาณป 2565* รวมท้ังสิ้น  บาท 
- งบดําเนินงาน    บาท 
- งบลงทุน          บาท 
- งบรายจายอ่ืน             บาท 

8. ความสอดคลองยุทธศาสตร       ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

 Platform อววน. 

Platform ท่ี  

      นโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ 

พ.ศ. 2560 – 2569 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การผลิ ตและพั ฒ นากํ าลั งคนและโครงสร าง พ้ื น ฐาน           

ดานพลังงานนิวเคลียร  

      ประเด็นมุงเนน 

ประเด็นเรื่อง สุขภาพและการแพทย 

9. ผูรับผิดชอบ กรมวิทยาศาสตรการแพทย ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศ สํานักงานปรมาณูเพ่ือ

สันติ สมาคมวิชาชีพ สป.สธ.(เขตสุขภาพ) 

10. กลุมเปาหมาย สถานพยาบาลท่ีมีเครื่องกําเนิดรังสีท่ัวประเทศ ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศ 

โรงพยาบาลท่ัวประเทศ สถาบันผลิตแพทย สมาคมวิชาชีพ 

*หมายเหต ุ: 1. งบประมาณเปนวงเงินประมาณการ

2. ผูนํากลุมในวันท่ี 22 ตุลาคม 2563 คือ รศ.นพ. วิวัฒนา ถนอมเกียรติ จากราชวิทยาลยัรงัสีแพทยแหงประเทศไทย
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สิ่งท่ีสงมาดวย 1 

โครงการสําคัญ (flagship project) 

1. โครงการ  ศูนย Service and Maintenance เครื่องมือรังสีแพทยและนิวเคลียรของประเทศ 

2. ความสําคัญของโครงการ การบริหารจัดการใหมีเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยใหมีความพรอมในการใชงานนั้น 

เปนสิ่งสําคัญท่ีบงบอกประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีดี เพ่ือความคลองตัวในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร และเพ่ือความรวดเร็วในการใหบริการแกผูปวย ซ่ึงจะมีผลดีตอ

ผูใชบริการโดยตรง ท่ีมีเครื่องมือเครื่องใชเพียงพอในการใชงาน และมีความพรอมในการใช

งานตลอดเวลา จะสงผลใหบุคลากรและผูใชบริการพึงพอใจได การดําเนินโครงการศูนย 

Service and Maintenance เครื่องมือรังสีแพทยและนิวเคลียรของประเทศ เปนการดูแล

รักษาเครื่องมือรังสีแพทยและนิวเคลียรภายในประเทศใหมีความพรอมสําหรับการ

ใหบริการแกผูปวย และลดคาใชจาย รวมท้ังสรางการเรียนรูท่ียั่งยืนใหกับบุคลากรท่ี

เก่ียวของ 

3. วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือดูแลรักษาเครื่องมือรังสีแพทยและนิวเคลียรภายในประเทศใหมีความพรอมสําหรับ

ดําเนินการและลดคาใชจาย รวมท้ังสรางการเรียนรูท่ียั่งยืน 

4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ประเทศไทยสามารถดูแลรักษาเครื่องมือรังสีแพทยและนิวเคลียรภายในประเทศไดอยาง

ครบวงจร 

5. ระยะเวลาท้ังโครงการ
(ระบุ พ.ศ.เริ่มตน – พ.ศ.ท่ีสิ้นสุด
โครงการ) 

พ.ศ. 2566 

6. กิจกรรมท่ีสําคัญ*
ของโครงการ

งบประมาณ พ.ศ. 2565             รวมท้ังสิ้น บาท 

  งบประมาณรวม     บาท 

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

กิจกรรมท่ี 1.1 สํารวจคาใชจายในการซอมบํารุงรักษา การซ้ือเครื่องมือรังสีแพทยและ

นิวเคลียรของประเทศไทย  

กิจกรรมท่ี 1.2 ผลักดันการ Transfer Technology ของเครื่องมือรังสีแพทยและนิวเคลียร 

กิจกรรมท่ี 1.3 จัดตั้งศูนย Service and Maintenance และผลิตบุคลากรดานเครื่องมือ

รังสีแพทยและนิวเคลียร  

กิจกรรมท่ี 1.4 พัฒนาความสามารถ Research and Develop (R&D)  

กิจกรรมท่ี 1.5 เปดศูนย Service and Maintenance เครื่องมือรังสีแพทยและนิวเคลียร

ของประเทศ  

7. งบประมาณป 2565* รวมท้ังสิ้น            บาท 
- งบดําเนินงาน บาท 
- งบลงทุน                          บาท 
- งบรายจายอ่ืน             บาท 
-  
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8. ความสอดคลองยุทธศาสตร       ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

 Platform อววน. 

Platform ท่ี  

      นโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ 

พ.ศ. 2560 – 2569 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสรางพ้ืนฐาน 

ดานพลังงานนิวเคลียร  

      ประเด็นมุงเนน 

ประเด็นเรื่อง สุขภาพและการแพทย 

9. ผูรับผิดชอบ - กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สธ. 

- ปส. 

- สทน. 

- มหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของ 

10. กลุมเปาหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สธ. ปส. สทน. มหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของ 

*หมายเหต:ุ 1. งบประมาณเปนวงเงินประมาณการ

2. ผูนํากลุมในวันท่ี 22 ตุลาคม 2563 คือ ศ.พญ. จิรพร  เหลาธรรมทัศน โรงพยาบาลจุฬาภรณ
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สิ่งท่ีสงมาดวย 1 
โครงการสําคัญ (flagship project) 

1. โครงการ โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการวิจัยดานนิวเคลียรและรังสีของประเทศ 

2. ความสําคัญของโครงการ 1. เปนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญดานนิวเคลียรและรังสีของประเทศให

ทัดเทียมนานาประเทศ 

2. เทคนิคทางนิวเคลียรและรังสีมีสวนชวยในการสงเสริมและเสริมสรางศักยภาพในการ

ใหบริการแกประชาชน ภาคการผลิต และภาคอุตสาหกรรมของประเทศในอนาคต 

3. ประเทศไทยมีตนทุนในการซอมบํารุงเครื่องมือเปนจํานวนมาก จึงตองพัฒนาศักยภาพ

ในการซอมบํารุงเครื่องมือทางนิวเคลียรและรังสี รวมท้ังตอยอดพัฒนาใหสามารถผลิต

เครื่องมือเองไดในอนาคต 

4. กําลังแรงงานดานนิวเคลียรและรังสีไมเพียงพอ มีคุณสมบัติ/คุณวุฒิ ไมสอดคลองตาม

ตําแหนงท่ีปฏิบัติงาน จึงตองมีการบริหารจัดการกําลังคนดานนิวเคลียรและรังสีของ

ประเทศอยางเปนระบบ ตั้งแตการผลิตบุคลากร การบริหารอุปสงค-อุปทาน ของ

ตลาดแรงงาน และการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพการปฏิบัติงาน 

3. วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการวิจัยดานนิวเคลียรและรังสีของประเทศใหทัดเทียมระดับ

สากล สามารถดําเนินการวิจัยและพัฒนาองคความรูดานนิวเคลียรและรังสีไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ครอบคลุมในทุกสาขาการใชงาน เพ่ือนํามาใชประโยชนท้ังในเชิงเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดลอม รวมถึงสามารถนํามาประยุกตใชกับงานภาคอุตสาหกรรมและการ

ใหบริการแกประชาชน 

4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 1. ประเทศไทยมีองคความรู และเทคนิคใหมๆ ทางนิวเคลียรและรังส ีท่ีสามารถนํามาใช

เพ่ือสรางประโยชนใหกับประเทศได 

2. สามารถนําเทคโนโลยีนิวเคลียรใหมๆ มาใหบริการแกประชาชนได

3. เสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการกากกัมมันตรังสีและการตรวจวัดกัมมันตรังสีของประเทศ

4. ลดตนทุนในการซอมบํารุงเครื่องมือ และในอนาคต จะทําใหประเทศไทยมีองคความรูท่ี

สูงข้ึน สามารถนํามาตอยอดสรางและพัฒนาเครื่องมือดวยตนเองได 

5. เกิดการพัฒนาและผลิตอัตรากําลังคนดานนิวเคลียรและรังสีภายในประเทศอยางเปน

ระบบ ตอบโจทยความตองการดานแรงงานภายในประเทศ รวมถึงมีการกําหนด

คุณลักษณะและคุณสมบัติท่ีเหมาะสมของตําแหนงวิชาชีพทางนิวเคลียรและรังสีทุก

ประเภท 

5. ระยะเวลาท้ังโครงการ
(ระบุ พ.ศ.เริ่มตน – พ.ศ.ท่ีสิ้นสุด
โครงการ) 

พ.ศ. 2565 - 2568 

6. กิจกรรมท่ีสําคัญ*
ของโครงการ

โครงการยอยท่ี 1 : โครงการสรางหองปฏิบัติการเพ่ือพิสูจนทราบและเก็บรักษาวัตถุท่ี

เก่ียวของกับกัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียร งบประมาณ 5,000,000 บาท 

โครงการยอยท่ี 2 : โครงการสรางมาตรฐานสําหรับหองปฏิบัติการฝกอบรมเจาหนาท่ีความ

ปลอดภัยทางรังส ีงบประมาณ 2,500,000 บาท 
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โครงการยอยท่ี 3 : โครงการพัฒนาเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรฟวชันแบบโทคาแมคของ

ประเทศไทย งบประมาณ 50,000,000 บาท 

โครงการยอยท่ี 4 : โครงการพัฒนาเครื่องกําเนิดพลาสมาพลังงานสูงและความหนาแนนสูง

เพ่ือใชในการทดสอบวัสดุทนความรอนสูงในเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรฟวชัน งบประมาณ 

15,000,000 บาท 

โครงการยอยท่ี 5 : โครงการพัฒนาพลาสมาโฟกัสพลังงานเพ่ือเปนแหลงกําเนิดรังสีเอ็กซ

และอนุภาคนิวตรอน งบประมาณ 12,500,000 บาท 

โครงการยอยท่ี 6 : โครงการจัดตั้งหองปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีแกมมาพลังงานสูง

และรังสีนิวตรอน งบประมาณ 500,000 บาท 

โครงการยอยท่ี 7 : โครงการพัฒนาระบบการฉายรังสีน้ํายางดวยเครื่องอิเล็กตรอนบีม  

งบประมาณ 1,000,000 บาท 

โครงการยอยท่ี 8 : โครงการจัดตั้งหองปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีบีตา งบประมาณ 

7,000,000 บาท 

โครงการยอยท่ี 9 : โครงการพัฒนาเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรฟวชันแบบโทคาแมคของ

ประเทศไทย งบประมาณ 13,000,000 บาท 

โครงการยอยท่ี 10 : โครงการพัฒนาระบบวัดคุณสมบัติของพลาสมาข้ันพ้ืนฐานสําหรับ

เครื่อง Thailand Tokamak 1 (TT1) งบประมาณ 53,549,700 บาท 

โครงการยอยท่ี 11 : โครงการพัฒนาระบบควบคุมและเก็บขอมูลของเครื่องโทคาแมค 

(TT1) เพ่ือใชในการพัฒนาเทคโนโลยีฟวชั่นของไทย 53,349,200 บาท 

โครงการยอยท่ี 12 : โครงการพัฒนาระบบสุญญากาศของเครื่องโทคาแมคของประเทศไทย 

(TT1) งบประมาณ 30,160,900 บาท 

โครงการยอยท่ี 13 : โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจายไฟฟาแรงสูงของเครื่องโทคาแมค

ของประเทศไทย (TT1) งบประมาณ 96,085,000 บาท 

โครงการยอยท่ี 14 : โครงการพัฒนาองคความรูดานนวัตกรรมพลังงานนิวเคลียรของ 

Nuclear-Renewable Hybrid Energy System (NRHES) และ Small Modular 

Reactor (SMR) งบประมาณ 1,000,000 บาท 

 นอกจากนี้ ยังรวมถึงโครงการหรือการดําเนินงานอ่ืน ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานการวิจัยดานพลังงานนิวเคลียร ซ่ึงเปนโครงการท่ีมีการเสนอขอ

งบประมาณและดําเนินการโดยหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับดานนิวเคลียรและรังสี 

รวมถึงมีวัตถุประสงคท่ีสอดคลองกับโครงการนี้ ไดแก 

1. โครงการกอสรางสวนขยายอาคารสําหรับติดตั้งเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัยขนาดเล็ก 

(มทส.) 

2. โครงการกอสรางเครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 Gev และ

หองปฏิบัติการ (สซ., มทส.) 

3. โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการวิจัยเครื่องเรงอิเล็กตรอนเชิงเสนและเลเซอร

อิเล็กตรอนอิสระยานอินฟราเรด (มช.) 
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4. โครงการหองปฏิบัติการวิจัยการประยุกตลําไอออน (มช.)

5. โครงการจัดตั้งหองปฏิบัติการประยุกตใชพลาสมา (มช.)

6. โครงการพัฒนาเครื่องเรงอนุภาคเชิงเสนเพ่ือการประยุกตใชเพ่ือการเกษตรและ

อุตสาหกรรม (สซ., สทน., มช.) 

7. โครงการ Linear Device (มวล.)

8. โครงการประยุกตใชลํารังสีเพ่ือการวิเคราะห (มก.)

9. โครงการประยุกตใชลํารังสีเพ่ือการพัฒนาวัสดุ (มก.)

10.โครงการพัฒนาเครื่องตรวจวัดรังสี จากเครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอน (สซ., สทน.)

7. งบประมาณป 2565* รวมท้ังสิ้น 340,644,800 บาท 

8. ลักษณะโครงการ  ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

 นโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสรางพ้ืนฐานดานพลังงาน

นิวเคลียร กลยุทธท่ี 3.2 : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสนับสนุนการวิจัย

และพัฒนากิจการดานพลังงานนิวเคลียร 

9. ผูรับผิดชอบ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน), กรมสรรพาวุธทหารอากาศ, 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร,ี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

10. กลุมเปาหมาย หนวยงานทางดานนิวเคลียรและรังสีท่ัวประเทศ, มหาวิทยาลัยตางๆ ท่ัวประเทศ, 

สถาบันการศึกษาท่ีเก่ียวของ, สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ, สถานประกอบการทางนิวเคลียร

และรังสี และประชาชนท่ัวไป 

*หมายเหตุ: งบประมาณเปนวงเงินประมาณการ
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โครงการสําคัญ (flagship project) 

1. โครงการ  Radiation Safety Management (National Program Establishment) 

2. ความสําคัญของโครงการ การใชรังสีทางการแพทยมีความสําคัญท้ังในดานการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค การใชรังสี
ทางการแพทย แบงไดเปน 3 สาขา ไดแก  การตรวจทางรังสีวินิจฉัย การตรวจทางเวช
ศาสตรนิวเคลียร และรังสีรักษา ปจจุบันเทคโนโลยีทางรังสีการแพทยท้ัง 3 สาขามีการ
พัฒนาไปมากและมีความซับซอนมากข้ึนและมีการใชอยางแพรหลาย  การควบคุมคุณภาพ
การตรวจวินิจฉัยและการรักษาดวยรังสีจึงมีความสําคัญเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและให
ประสิทธิผลในการตรวจและรักษาแกผูปวยและบุคลากรปฏิบัติงานทางรังสี 

1. รังสีรักษาเปนวิธีการหลักวิธีหนึ่งในการรักษาโรคมะเร็ง ปจจุบันมีศูนยรังสี
รักษาในประเทศท้ังหมด 35 ศูนยซ่ึงยังไมเพียงพอกับความตองการของประเทศ และไดมี
การขยายขอบเขตการใหบริการรังสีรักษาใหมากข้ึน โดยจัดตั้งศูนยรังสีรักษาใหมข้ึนใน
ประเทศไทยหลายแหงท้ังในภาครัฐและ เอกชน เพ่ือตอบสนองแผนยุทธศาสตรชาติ 
Service Plan ดานโรคมะเร็ง   ในขณะท่ีเทคโนโลยีในทางรังสีรักษาได มีการพัฒนาข้ึนมาก
และมีความซับซอน มีการใชปริมาณรังสีสูงในการรักษา การจัดทําระบบ National 
Quality Assurance Team for Radiation Oncology (QUATRO) Audit จึ ง มี
ความสําคัญอยางมาก  ท่ีจะชวยใหมีระบบของชาติท่ีจะชวยการกํากับดูแลการปองกัน
อันตรายจากรังสีและความปลอดภัยในการใชรังสีรักษาท่ีเปนระบบและไดมาตรฐานสากล
และยั่งยืน  

2. การตรวจทางเวชศาสตรนิวเคลียรเปนการตรวจวินิจฉัยหรือรักษาโดยใชสาร
รังสีชนิดไมปดผนึกซ่ึงอาจเกิดอันตรายตอผูรับบริการ ผูปฏิบัติงานหรือสิ่งแวดลอมถา
คุณภาพในการใหบริการไม เปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยท่ีกําหนด ทบวง
การพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (International Atomic Energy Agency หรือ 
IAEA) ซ่ึงเปนองคกรระหวางประเทศท่ีกํากับดูแลการใชงานรังสีไดจัดทําโครงการรับรอง
คุณภาพและมาตรฐานการใหบริการดานเวชศาสตรนิวเคลียร (Quality Management 
Audits in Nuclear Medicine Practices) โดยมาตรฐานดั งกล าวประกอบดวย  17 
มาตรฐาน (Checklist) ครอบคลุมทุกดานในงานบริการดานเวชศาสตรนิวเคลียร  

3. รังสีวินิจฉัย เปนการใช ประโยชนรังสีจากเครื่องกําเนิดรังสีในการ ถายภาพ
รังสี เพ่ือตรวจวินิจฉัยรอยโรคและรักษารวมดวย ท่ีเรียกวา รังสีรวมรักษา ซ่ึงการใหบริการ
ดานรังสีวินิจฉัยจําเปนตองมีระบบการกํากับดูแลดานคุณภาพ ความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล (QUAADRIL)เพ่ือความ ถูกตอง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพแกผูรับบริการ
และบุคลากรทางรังส ี    

3.1 Thai DIR การวัดประเมินและการตรวจสอบปริมาณรังสีท่ีผูเขารับบริการ
ไดรับ ( Patient dosimetry and audit) เปนสวนหนึ่งของระบบ Optimization ท่ีกําหนด
โดย Basic Safety Standards (BSS) ปจจุบันในประเทศไทยมีเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร
อยูกวา 700 เครื่อง ระบบตรวจสอบท่ีมีอยูในปจจุบันครอบคลุมความปลอดภัยทางรังสีจาก
การติดตั้ ง  คุณภาพของภาพรังสี  และคาปริมาณรังสีจากหุนจําลอง  Computed 
Tomography Dose Indices (CTDI) ซ่ึ ง ร ะบบบริ ห า ร จั ด ก า ร ป ริ ม า ณ รั ง สี  Dose 
Management System (DMS) ไดเขามามีบทบาทในการใหบริการทางรังสีวิทยาใน
ประเทศไทยกวา 2 ป แตอยางไรก็ตามประเทศไทยยังขาดระบบการลงทะเบียนปริมาณรังสี
ของเอกซเรยคอมพิวเตอร (CT Dose Index Registry, DIR) ซ่ึงระบบนี้หากทําโครงขายท่ัว

สิ่งท่ีสงมาดวย 1 
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ประทศจะทําใหเกิดคุณภาพการบริการดานการควบคุมปริมาณรังสีผานกระบวนการตรวจ 
วิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูลของโรงพยาบาลท่ีเขารวมกับฐานขอมูลของประเทศ พ.ศ.
2563 ทบวงการปรมาณูระหวางประเทศไดอนุมัติเงินทุนกอนแรกเพ่ือสรางระบบโครงขาย
การลงทะเบียนปริมาณรังสีของเอกซเรยคอมพิวเตอรในประเทศไทย ซ่ึงงบประมาณ
สามารถดําเนินการลงระบบได 9 แหงท่ัวประเทศและทําการเชื่อมตอขอมูลเขาระบบ
วิเคราะหกลางท่ีสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ การไดมาซ่ึงขอมูลระดับชาติยังคงตองอาศัย
จํานวนจุดเชื่อมตอขอมูลจากโรงพยาบาลตางๆท่ีมีระบบ DMS มากข้ึนทําใหตองจัดหา
งบประมาณในการดําเนินการในเฟสท่ี 2 ประโยชนท่ีประเทศจะไดรับคือการท่ีประเทศไทย
จะมีฐานขอมูลปริมาณรังสีท่ีใชในการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา และขอมูลท่ีไดจะนํามาใช
ในการจัดการปริมาณรังสีท่ีเหมาะสมในการตรวจตาง ๆ ท่ีจะนํามาซ่ึงคุณภาพงานและ
ความปลอดภัยสําหรับประชาชนไทย 

3. วัตถุประสงคของโครงการ 1. สรางบุคลากรสําหรับดานการตรวจสอบคุณภาพการใหบริการรังสทีางการแพทย 

(auditors) ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ท้ังสาขารังสีรักษา เวชศาสตรนิวเคลียร และรังสี

วินิจฉัย 

2. เพ่ือสรางระบบประกันคุณภาพดานการใชรังสีทางการแพทยของประเทศท่ีมี

มาตรฐานสากลอยางยั่งยืน 

4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 1. เพ่ือสรางความม่ันใจในระบบใหบริการดานรังสีท่ีมีการควบคุมคุณภาพและความ

ปลอดภัยทางรังสีกับผูรับบริการและผูปฏิบัติงานทางรังสีและประชาชนโดยท่ัวไป 

2. มีการพัฒนาคุณภาพ หนวยงานท่ีใหบริการรังสีทางการแพทย ในประเทศไทย โดยผาน

ระบบการทํา QUATRO audit, TQUANUM,  T-QUADRILL และ Thai DIR ซ่ึงจะทําให

หนวยงานท่ีใหบริการทางรังสีทางการแพทยของประเทศไทยมีมาตรฐานการใหบริการท่ี

เปนมาตรฐานเดียวกันและเปนท่ียอมรับท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ 

5. ระยะเวลาท้ังโครงการ   
(ระบุ พ.ศ.เริ่มตน – พ.ศ.ท่ีสิ้นสุด
โครงการ) 
เปนโครงการตอเนื่อง 

พ.ศ. 2561- 2570  เปนโครงการตอเนื่อง 

2561-2563  เตรียมการพัฒนาผูประเมิน และระบบการประเมิน ไดดําเนินการแลว 

จํานวน 8 กิจกรรม   

แผนการดําเนินการ 2564 

2564 ไดรับงบประมาณของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ในการพัฒนาผูประเมินตอเนื่อง  

และจัดทําระบบท่ีจะใชสําหรับ Thai-QUATRO 

2565 มีแผนท่ีจะเริ่มทดสอบการประเมินดวยระบบ Thai-QUATRO (T-QUATRO)  และ

พัฒนาผูประเมิน 

2566-2570 พัฒนาระบบประเมิน และผูประเมิน ในลักษณะ plan-do-check-act      

เพ่ือสรางระบบท่ีมีมาตรฐานและยั่งยืน 

2570 คาดหวังวาจะสามารถนําระบบประเมิน T-QUATRO เขาเปนสวนหนึ่งในการ

ประเมินคุณภาพโรงพยาบาลท่ีมีศูนยรังสีรักษา 

6. กิจกรรมท่ีสําคัญ* 
   ของโครงการ 

งบประมาณ พ.ศ. 2565             รวมท้ังสิ้น     2,554,700  บาท  

                        งบประมาณรวม              บาท

กิจกรรมท่ี 1 การจัดทําระบบ Thai-QUATRO และการประเมินผล (1,004,400 บาท) 

กิจกรรมท่ี 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการ

คุณภาพในงานเวชศาสตรนิวเคลียร (187,000 บาท) 
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กิจกรรมท่ี 3 การฝกอบรมบุคลากร เพ่ือเปนผูตรวจสอบ (auditor) (565,800 บาท)

กิจกรรมท่ี 4 การบริหารจัดการโครงการ (797,500 บาท) 

7. งบประมาณป 2565*      รวมท้ังสิ้น              2,554,700     บาท 
- งบดําเนินงาน    2,554,700     บาท 
- งบลงทุน                           บาท 
- งบรายจายอ่ืน     บาท 

8. ความสอดคลองยุทธศาสตร       ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสรางพ้ืนฐานดานพลังงาน

นิวเคลียร 

 Platform อววน. 

Platform ท่ี 

      นโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ 

พ.ศ. 2560 – 2569 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การใชพลังงานนิวเคลียรเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

      ประเด็นมุงเนน 

ประเด็นเรื่อง สุขภาพและการแพทย 

9. ผูรับผิดชอบ - สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแหงประเทศไทย 

- สมาคมนักฟสิกสการแพทยไทย  

- ราชวิทยาลัยรังสีแพทย หรือ รังสีวิทยาสมาคม 

10. กลุมเปาหมาย โรงพยาบาลและสถานพยาบาลท่ีมีการใหบริการดานรังสีรักษา ท้ังภาครัฐและเอกชน 

*หมายเหต:ุ 1. งบประมาณเปนวงเงินประมาณการ
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โครงการสําคัญ (Flagship project) 

1. โครงการ โครงการการใชเทคโนโลยีนิวเคลียรเพ่ือยกระดับคุณภาพสินคาเกษตร 

2. ความสําคัญของโครงการ  แมลงวันผลไมจัดเปนแมลงศัตรูพืชท่ีสําคัญของไมผลในประเทศไทย นอกจากจะทํา

ใหผลไมเนาเสียแลวยังเปนปญหาท่ีสําคัญในการสงออกผลไมไปขายในตางประเทศ หลาย

ครั้งท่ีผลผลิตทางการเกษตรท่ีสงไปขายตางประเทศถูกหามนําเขาและตองทําลายท้ิง 

ถึงแมวามีวิธีการควบคุมกําจัดแมลงชนิดนี้หลายวิธีแตเกษตรกรสวนใหญเลือกใชสารเคมี

ในการกําจัดแมลงวันผลไมซ่ึงไมคอยไดผลมากนัก   

 การควบคุมกําจัดแมลงวันผลไมแบบพ้ืนท่ีกวางโดยเทคนิคการใชแมลงท่ีเปนหมัน

ผสมผสานกับวิธีการอ่ืน เปนวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ปลอดภัยไมมี

พิษตกคางในผลผลิตและตางประเทศยอมรับ สามารถขยายผลในเชิงบูรณาการพ้ืนท่ีให

เกิดผลทางเศรษฐกิจ ผลิตไมผลคุณภาพ ปลอดภัยเพ่ือสงออก  ตามท่ีองคการอาหารและ

เกษตรแหงสหประชาชาติ  (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations: FAO) ประกาศใชมาตรการสากลดานมาตรการสุขอนามัยพืช (International 

Standards for Phytosanitary Measures: ISPM) ฉบับท่ี 30 เรื่อง Establishment of 

Areas of Low Pest Prevalence for Fruit Flies (Tephritidae) และฉบับท่ี 35 เรื่อง 

Systems Approach for Pest Risk Management of Fruit flies (Tephritidae)   เพ่ือ

สรางแหลงผลิตผลไมสงออก ท่ีมีประชากรแมลงวันผลไมใหอยูในระดับต่ํา โดยเทคนิคการ

ใชแมลงท่ีเปนหมันรวมวิธีการอ่ืน (Integrated Pest Management) ภายใตระบบการ

ควบคุมกําจัดแมลงศัตรูทางกักกันพืช (System approach)  และมีการตรวจรับรองโดย

หนวยงานทางกักกันพืชในพ้ืนท่ี 

3. วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือลดตนทุนและสรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตรโดยใชเทคโนโลยีนิวเคลียร

2. เพ่ือเพ่ิมคุณภาพสินคาเกษตรโดยใชเทคโนโลยีนิวเคลียร

3. ลดการใชสารเคมีเพ่ือสรางความปลอดภัยใหสินคาเกษตรอยางยั่งยืน

4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 1. เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน

2. สินคาเกษตรมีคุณภาพดีตามมาตรฐานการสงออก

3. ผลผลิตมีมูลคาและมีความปลอดภัย

4. ลดการนําเขาสารเคมีจากตางประเทศ

5. ระยะเวลาท้ังโครงการ
(ระบุ พ.ศ. เริ่มตน –  

     พ.ศ. ท่ีสิ้นสุดโครงการ) 

2564 – 2566 



๓๑ 

6. กิจกรรมท่ีสําคัญ*
ของโครงการ

งบประมาณ พ.ศ. 2565       รวมท้ังสิ้น   8,060,000     บาท   

กิจกรรมท่ี 1 สงเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ผลไม

เศรษฐกิจ) งบประมาณ 3,560,000 บาท 

กิจกรรมท่ี 2 การควบคุมแมลงวันผลไมโดยการใชแมลงท่ีเปนหมันดวยรังสี งบประมาณ 

2,000,000 บาท 

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาการใชประโยชนแมลงวันผลไมชนิด Bactrocera dorsalis hendel 

แถบหลังสีขาวท่ีแยกเพศไดดวยพันธุกรรมในระยะดักแด (Development of Genetic 

sexing Strains of White throaxed Bactroceradorsalis Hendel) งบประมาณ 

2,500,000 บาท 

7. งบประมาณป 2565* รวมท้ังสิ้น                  8,060,000    บาท 
- งบดําเนินงาน   8,060,000    บาท 
- งบลงทุน                          บาท 
- งบรายจายอ่ืน             บาท 

8. ความสอดคลองยุทธศาสตร       ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 Platform อววน. 

Platform ท่ี 4 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความ

เหลื่อมล้ํา 

      นโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ 

พ.ศ. 2560 – 2569 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การใชพลังงานนิวเคลียรเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

       ประเด็นมุงเนน 

 ประเด็นเรื่อง  ดานการเกษตรและโภชนาการ มีเปาหมายดานการใชประโยชน

จากพลังงานนิวเคลียรดานการเกษตรและโภชนาการท่ีสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 

Development Goal : SDG) จํานวน 3 เปาหมาย 

1. ความม่ันคงทางอาหารและโภชนาการ ภายใตเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน

“การขจัดความหิวโหย สนับสนุนเกษตรกรรมอยางยั่งยืน”

2. ยกระดับรายไดของเกษตรกร การใชเทคโนโลยีในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

3. สงเสริมนวัตกรรมทางอาหาร (Food Innovation) เพ่ือใหเกิดความ

ปลอดภัยและมาตรฐานของอาหาร

9. ผูรับผิดชอบ สทน. กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัย 

10. กลุมเปาหมาย เกษตรกร ผูประกอบการสงออก ผูบริโภค 

หมายเหตุ:  งบประมาณเปนวงเงินประมาณการ 



Concept note 

๓๒ 

โครงการสําคัญ (Flagship project) 

1. โครงการ โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและสรางนวัตกรรมดานการเกษตร อาหาร

และโภชนาการ ดวยเทคโนโลยีนิวเคลียรเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 

2. ความสําคัญของโครงการ  นโยบายประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป มุงพัฒนาใหประเทศมี

ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน กาวขามกับดักประเทศรายไดปานกลาง เปนประเทศท่ีพัฒนา

แลวบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง  ทุกองคาพยพจึงตองชวยกันขับเคลื่อนภายใตพันธกิจ

ของตน แผนงานวิจัยนี้จึงมีเปาหมายในการสนับสนุนการพัฒนาเพ่ืออุตสาหกรรมหลัก

ภายใต BCG Economy ไดแก อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร โดยอาศัยเทคโนโลยีและ

โครงสรางพ้ืนฐานทางนิวเคลียรและรังสี 

 พ้ืนท่ีเมืองมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึน พ้ืนท่ีการเกษตรลดลง กอใหเกิดปจจัยเสี่ยงตอ

การผลิต อีกท้ังการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (climate change) สงผลใหการ

ระบาดของโรคและแมลงมีมากข้ึน การแกไขปญหาอยางยั่งยืนวิธีหนึ่งคือ เลือกใชพันธุพืช

ท่ีเหมาะสม แผนงานวิจัยนี้จึงมุงใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในการกอกลายพันธุพืชเศรษฐกิจ

เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพภายใตขอจํากัดของสภาพแวดลอมปจจุบันและอนาคต และเพ่ิมปริมาณ

สารสําคัญท่ีสามารถนําไปตอยอดในเชิงสุขภาพและการแพทย 

 อุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรมพ้ืนฐานหนึ่งของประเทศ การดําเนินการเมือง

นวัตกรรมอาหารของ อว. สรางระบบนิเวศนท่ีเอ้ือตอการวิจัยพัฒนานวัตกรรมโดย

เชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัย กับผูประกอบการ เทคโนโลยีนิวเคลียร

สามารถสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับการฉายรังสียืดอายุการเก็บรักษาอาหาร กําจัด

แมลงในผลไมสดเพ่ือการสงออก การวิเคราะหอัตลักษณอาหาร  การสรางนวัตกรรมโดย

ใชรังสีปรับปรุงคุณสมบัติเชิงฟงกชันของวัตถุดิบอาหาร และขยายผลการฉายรังสีระดับ

โรงงานดวยลําอิเล็กตรอนและรังสีเอกซ อีกท้ังยกระดับคุณภาพอัตลักษณอาหารโดย

เชื่อมโยงขอมูลเชิงพ้ืนท่ีกับผลการวิเคราะห นําไปสูการตรวจสอบยอนกลับเพ่ือสรางความ

เชื่อม่ันเชิงคุณภาพ โดยแผนงานวิจัยนี้มุงหวังเพ่ือยกระดับความสามารถการแขงขันเชิง

เศรษฐกิจของประเทศโดยอาศัยฐานดานการเกษตรและอาหาร 

3. วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศดวยเทคโนโลยีนิวเคลียร
2. สรางนวัตกรรมดานการเกษตร อาหารและโภชนาการ
3. สนับสนุน BCG Economy ดวยเทคโนโลยีนิวเคลียร
4. เพ่ือยกระดับคุณภาพและสรางอัตลักษณแกสินคาเกษตรและอาหารดวยเทคโนโลยีนิวเคลียร

4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 1. ผลิตภาพการผลิตดานการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพ่ิมข้ึน
2. เพ่ิมผลผลิตการเกษตรดวยนวัตกรรมจากเทคโนโลยีนิวเคลียร
3. ยกระดับผลผลิตสินคาทางการเกษตรและอาหารใหไดมาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยของ
ผูบริโภค 
4. เพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรและอาหารดวยเทคโนโลยีนิวเคลียร

5. ระยะเวลาท้ังโครงการ
(ระบุ พ.ศ. เริ่มตน –  

     พ.ศ. ท่ีสิ้นสุดโครงการ) 

2564 - 2566 



๓๓ 

6. กิจกรรมท่ีสําคัญ*
ของโครงการ

งบประมาณ พ.ศ. 2565       รวมท้ังสิ้น  74,620,921 บาท   

กิจกรรมท่ี 1 การปรับปรุงพันธุพืชเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีรังสีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ

แขงขันและการสงออก  งบประมาณ 7,467,200 บาท 

กิจกรรมท่ี 2 การประยุกตเทคนิคทางรังสีเพ่ือพัฒนาสายพันธุและคัดเลือกเพศของพืชกัญ

ชงและกัญชาในการสนับสนุนใหเปนพืชเศรษฐกิจใหมของประเทศ  5,395,000 บาท  

กิจกรรมท่ี 3 การประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรและรังสีเพ่ือยกระดับการควบคุม

คุณภาพและการสรางอัตลักษณในถ่ินท่ีมาของสินคาเกษตรและอาหาร 38,724,100 บาท 

กิจกรรมท่ี 4 การประยุกตใชเทคโนโลยีพลาสมาสําหรับงานอาหารและเกษตรปลอดภัย 

3,032,111 บาท 

กิจกรรมท่ี 5 การพัฒนาและเพ่ิมมูลคาวัตถุดิบอาหารดวยเทคโนโลยีรังสี 3,200,000 บาท 

กิจกรรมท่ี 6 การประยุกตใชลําอิเล็กตรอนและรังสีเอกซจากเครื่องเรงอนุภาคอิเล็กตรอน

ในการฉายรังสีผลิตภัณฑการเกษตร อาหาร และการแพทย เพ่ือการบริโภคอยาง

ปลอดภัยและสรางรายไดจากการสงออก  4,690,360 บาท 

กิจกรรมท่ี 7 การใชรังสีแกมมาเหนี่ยวนําใหหญามูลาโต II มีคาการยอยไดของผนังเซลล

เพ่ิมข้ึน 50,000 บาท 

กิจกรรมท่ี 8 การปรับปรุงพันธุขาวท่ีทนทานตอสภาวะน้ํากรอยใหมีลักษณะทรงตนท่ีดี

และไมไวตอชวงแสงดวยวิธีการชักนําใหเกิดการกลายพันธุและนําเครื่องหมายโมเลกุลมา

ประยุกตใช (กรมการขาว)  งบประมาณ 250,000 บาท 

กิจกรรมท่ี 9 โครงการนํารองการจัดตั้งหองปฏิบัติการตรวจสอบการเปนเกษตรอินทรียใน

พืชผัก 11,812,150 บาท 

7. งบประมาณป 2565*       รวมท้ังสิ้น            74,620,921  บาท 
- งบดําเนินงาน   27,688,130  บาท 
- งบลงทุน         46,932,791  บาท 
- งบรายจายอ่ืน                    บาท 

8. ความสอดคลองยุทธศาสตร       ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 Platform อววน. 

Platform ท่ี 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน 

      นโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ  

พ.ศ. 2560 – 2569 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การใชพลังงานนิวเคลียรเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

       ประเด็นมุงเนน 



๓๔ 

 ประเด็นเรื่อง  ดานการเกษตรและโภชนาการ มีเปาหมายดานการใชประโยชน

จากพลังงานนิวเคลียรดานการเกษตรและโภชนาการท่ีสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 

Development Goal : SDG) จํานวน 3 เปาหมาย 

1. ความม่ันคงทางอาหารและโภชนาการ ภายใตเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน

“การขจัดความหิวโหย สนับสนุนเกษตรกรรมอยางยั่งยืน”

2. ยกระดับรายไดของเกษตรกร การใชเทคโนโลยีในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

3. สงเสริมนวัตกรรมทางอาหาร (Food Innovation) เ พ่ือให เ กิดความ

ปลอดภัยและมาตรฐานของอาหาร

9. ผูรับผิดชอบ สทน. กรมประมง กรมปศุสัตว วว. BIOTEC มหาวิทยาลัย สศก. 

10. กลุมเปาหมาย เกษตรกร ผูบริโภค ผูประกอบการในอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ:  งบประมาณเปนวงเงินประมาณการ 



โครงการภายใตแผนฯ 

(Fundamental Fund)  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



35 กลยุทธที่ 1.1

ยุทธศาสตรที่ 1  :  ความรวมมือระหวางประเทศดานพลังงานนิวเคลียร

กลยุทธที่ 1.1    :  สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือดานพลังงานนิวเคลียรในภูมิภาคอาเซียน นานาประเทศ และองคการระหวางประเทศ

เปาหมาย        :  เสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ

ตัวชี้วัด          :  จํานวนเรื่องที่เกิดจากความรวมมือดานนิวเคลียรและรังสีระหวางประเทศ

1. การเสริมสรางเครือขายและสรางความ
รวมมือ (MOU) ระหวางประเทศของ
หนวยงานตางๆ

จํานวนความรวมมือระหวาง
ประเทศที่มีการดําเนินการอยาง
เปนรูปธรรม

3.8000 แนวทางการดําเนินงาน :
1. เพิ่มความรวมมือดานการวิจัย และการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียร
2. สรางเครือขายและสรางความรวมมือระหวางประเทศ
3. ทบทวนและพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อใหมีการดําเนินการสอดคลองกับแผนการพัฒนาดาน
พลังงานนิวเคลียรของประเทศ
ผลผลิต :
ประชุมเสนอผลงานวิจัย/ถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูบทความทางวิชาการ
ผลลัพธ :
ไดรับการสนับสนุนและรักษาความรวมมือระหวางประเทศดานพลังงานนิวเคลียร นําไปสูการใชประโยชนเพื่อการ
พัฒนาประเทศที่เหมาะสมตรงตามนโยบายและวัตถุประสงคภายใตความรวมมือระหวางประเทศ
แหลงที่มาของงบประมาณ
√ งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

สทน.

จํานวนโครงการ = 1 3.8000

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบรายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ
งบประมาณ 
(ลานบาท)ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ



36 กลยุทธที่ 1.2

ยุทธศาสตรที่ 1  :  ความรวมมือระหวางประเทศดานพลังงานนิวเคลียร

กลยุทธที่ 1.2    :  สงเสริมใหประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ

เปาหมาย        :  เสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ

ตัวชี้วัด          :  จํานวนผูเชี่ยวชาญของประเทศไทยที่เขาไปมีบทบาทในองคการระหวางประเทศ

1. โครงการผลักดันบุคลากรใหมีบทบาท
เปนผูนําในโครงการความรวมมือทาง
วิชาการ/กิจกรรมของบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหวางประเทศ

จํานวนความรวมมือระหวางประเทศที่มี
การดําเนินการอยางเปนรูปธรรม

2.0000 แนวทางการดําเนินงาน :
1. ผลักดันใหบุคลากรของไทยเขาไปมีสวนรวมในการบริหารงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวาง
ประเทศ
2. เขารวมกิจกรรมเพื่อสรางเครือขายและแสดงศักยภาพการเปนผูนําดานพลังงานนิวเคลียร
ผลผลิต :
ประเทศไทยเปนผูกําหนดนโยบายดานตางๆ ในเวทีระหวางประเทศ
ผลลัพธ :
ประเทศไทยเปนผูนําในการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

สทน.

จํานวนโครงการ = 1 2.0000

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ



37 กลยุทธที่ 2.1

ยุทธศาสตรที่ 2  :  การกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร

กลยุทธที่ 2.1    :  บังคับใชกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ แนวทาง โครงสราง หลักการบริหารและมาตรฐานการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรอยางมีประสิทธิผล

เปาหมาย        :  การกํากับดูแลที่มีความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร (3s) เปนไปตามแนวทางของ IAEA

ตัวชี้วัด          :  รอยละความสําเร็จในการกํากับดูแลความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร (3s) ตามแนวทางของ IAEA

1. โครงการสนามบิน ทอ. ปลอด

กัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียร

รอยละของการตรวจพบ
กัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียรใน
พื้นที่สนามบิน ทอ.

1.0000 แนวทางการดําเนินงาน :     
1. การฝกอบรมเจาหนาที่
2. การออกระเบียบควบคุมการปฏิบัติในพื้นที่สนามบิน
ผลผลิต :
พื้นที่สนามบินและเจาหนาที่มีความพรอมปฎิบัติเพื่อปองกันเหตุจากกัมมันตภาพรังสีหรือนิวเคลียร
ผลลัพธ :
พื้นที่สนามบิน ทอ.มีความปลอดภัยจากกัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียร
แหลงที่มาของงบประมาณ
  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

ผูรับผิดชอบ  : กองวิทยาการ    
หนวยงาน : กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ 
เบอรโทร : 02 5343437

2. โครงการวิจัยการจัดการกากฝุนเหล็ก
ปนเปอนรังสีจากโรงงานอุตสาหกรรม

รอยละความสําเร็จตามแผนงาน : 
รอยละ 100

3.0000 แนวทางการดําเนินงาน :
ศึกษาวิจัยการจัดการกากฝุนเหล็กปนเปอนรังสีโดยวิธีทางกายภาพและเคมี 
โดยแบงออกเปน 6 โครงการยอย ไดแก
1. โครงการศึกษาการแยกซีเซียม-137 ออกจากกากฝุนเหล็กปนเปอนทางรังสี 
2. โครงการศึกษาการแยกซีเซียม-137 ออกจากสารละลายโดยใชตัวดูดจับที่ปรับสภาพผิวดวยพอลิเมอร
3. โครงการศึกษาการแยกซีเซียม-137 ออกจากสารละลายโดยวิธีการตกตะกอนและวิธีการกรอง
4. โครงการศึกษาการปรับสภาพกากฝุนเหล็กปนเปอนทางรังสีโดยวิธีการผนึกซีเมนต
5. โครงการศึกษาการชะลางซีเซียมจากผลิตภัณฑกากฝุนเหล็กเปอนรังสี
6. โครงการศึกษาการฝงกากกัมมันตรังสีแบบถาวรและการหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการฝงกากกัมมันตรังสี
ผลผลิต :

ผลการศึกษาวิจัยการแยกซีเซียม-137 ออกจากฝุนเหล็กเปอนรังสี

สทน.

จํานวนโครงการ = 2 4.0000

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ



38 กลยุทธที่ 2.2

ยุทธศาสตรที่ 2  :  การกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร

กลยุทธที่ 2.2    :  พัฒนาศักยภาพกํากับดูแลความปลอดภัย และระบบเฝาระวังภัยดานนิวเคลียรและรังสีตามมาตรฐานสากล

เปาหมาย        :  การกํากับดูแลที่มีความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร (3s) เปนไปตามแนวทางของ IAEA

ตัวชี้วัด          :  รอยละความสําเร็จในการกํากับดูแลความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร (3s) ตามแนวทางของ IAEA

1. โครงการเฝาระวังภัยดานนิวเคลียร

และรังสีในสนามบิน ทอ.อยางเปนระบบ
และโดยใชเทคโนโลยี 5G

รอยละของจํานวนเครื่องมือ
ปฏิบัติงานตอจํานวนผูปฏิบัติมี
สัดสวนที่เหมาะสม เพียงพอ

6.0000 แนวทางการดําเนินงาน :
1. การจัดหาครุภัณฑสําหรับการตรวจ การวัด กัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียร
2. การกําหนดการจัดการในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่เฝาระวัง
3. การสรางระบบปองกันการตรวจ การวัด กัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียรโดยเครือขายเทคโนโลยี 5G
ผลผลิต :
มีระบบปองกันการตรวจ การวัด กัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียรครอบคลุมทุกสนามบินของ ทอ .
ผลลัพธ :
ผูใชบริการและเจาหนาที่ในสนามบิน ทอ.มีความปลอดภัยจากกัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียร
แหลงที่มาของงบประมาณ
  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

ผูรับผิดชอบ  กองวิทยาการ  .  
หนวยงาน : กรมสรรพาวุธทหาร
อากาศ
เบอรโทร : 02 5343437

2. โครงการพัฒนาศักยภาพกํากับดูแล
ความปลอดภัยและระบบระวังภัย หอง
ปฏิบัติงานทางรังสี โรงพยาบาลมะเร็ง
อุดรธานี

จํานวนหองปฏิบัติการทางรังสี
ไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐาน

0.1000 แนวทางการดําเนินงาน : 
ปรับปรุงหองปฏิบัติการทางรังสีใหมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และไดมาตราฐานสากล 
ผลผลิต :
หองปฏิบัติการทางรังสีมีความปลอดภัยไดตามมาตรฐานสากล
ผลลัพธ :  

มีความปลอดภัยในการใชประโยชนจากรังสี สามารถเฝาระวังและกํากับดูแลความปลอดภัยได

กลุมงานรังสีรักษา 
รพ.มะเร็งอุดรธานี

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ



39 กลยุทธที่ 2.2

ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 

(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ

3. การจัดทําขอมูลพื้นฐานคุณภาพ
ภาพถายรังสีวินิจฉัยของเครื่องเอกซเรย
ทั่วประเทศไทย

1. ไดคาพื้นฐานคุณภาพภาพถาย
รังสีวินิจฉัยเครื่องเอกซเรยทั่วไป 
ประเทศไทย จํานวนไมนอยกวา 
500 เครื่อง จากโรงพยาบาลทุก
ภูมิภาคของประเทศไทย           
 2. โรงพยาบาลที่เขารวม
โครงการทราบคาคุณภาพ
ภาพถายทางรังสีวินิจฉัยของ
เครื่องเอกซเรยทั่วไปเพื่อความ
เหมาะสมและปลอดภัยในการใช
งาน

3.5000 แนวทางการดําเนินงาน :
จัดทําแบบฟอรม รูปแบบขอมูล ประสานงานโรงพยาบาล อบรมเจาหนาที่ ลงพื้นที่ภาคสนาม ทดสอบ เก็บ
ขอมูลจากโรงพยาบาล วิเคราะห สรุปผล แจงผลการดําเนินการแกโรงพยาบาลหรือหนวยงานที่เขารวม
โครงการ
ผลผลิต :
1) ไดทราบคากลางของประเทศไทยนําไปพัฒนาสู 3s ที่เปนไปตามแนวทางของ IAEA                        
2) โรงพยาบาลหรือหนวยงานและเจาหนาที่เกี่ยวของกับรังสีไดทราบถึงคุณภาพภาพถายรังสีวินิจฉัยที่ใชงาน
ในหนวยงาน นําไปสูการตระหนักถึงการกํากับดูแลควบคุมคุณภาพเครื่องเอกซเรยเพื่อความปลอดภัยแกการ
ใชปริมาณทางรังสีแกผูปวยที่มารับบริการ
ผลลัพธ :

การกํากับดูแลความปลอดภัย และความเหมาะสมการใชนิวเคลียรและรังสีของประเทศไทยเปนไปอยางมี
ประสิทธิผล
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

ผูรับผิดชอบ  :  
1. นายสุรชัย ตุยดวง              
2. นายศุภวัฒน ทัพสุริย
หนวยงาน : กลุมรังสีวินิจฉัย 
สํานักรังสีและเครื่องมือแพทย 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
เบอรโทร : 0838877775
อีเมล : 
surachai.t@dmsc.mail.go.th

4. พัฒนาสมรรถนะชองทางเขาออก
ระหวางประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อ
รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
(โครงการพัฒนาการเฝาระวังสุขภาพดาน
โรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ) กองโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดลอม

จํานวนจังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ ดานการเฝาระวัง  
สอบสวนโรค การเตรียมความ
พรอมรองรับภาวะฉุกเฉินดาน
อุบัติภัยสารเคมีและรังสี ตาม
ขอกําหนดของกฎอนามัยระหวาง
ประเทศ (IHR 2005) และ
พันธกรณีระหวางประเทศที่
เกี่ยวของ จํานวน 10 จังหวัด

1.1000 แนวทางการดําเนินงาน :

1. การเตรียมความพรอมรองรับการประเมินดานสารเคมีและรังสี ขององคการอนามัยโลกตามกฎอนามัย
ระหวางประเทศ (IHR 2005) โดยการจัดทําคําสั่งคณะทํางาน
2. การพัฒนาหลักสูตรการจัดการภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข กรณีอุบัติภัยสารเคมีและวัสดุกัมมันตรังสี
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขดานการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรณีอุบัติภัยจากวัสดุ
กัมมันตรังสี  
4. ติดตาม สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานในพื้นที่
ผลผลิต : 
1. มีหลักสูตรจัดการภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข กรณีอุบัติภัยสารเคมีและวัสดุกัมมันตรังสี จํานวน 1 
หลักสูตร
2. บุคลากรสาธารณสุขไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการปองกัน ควบคุมโรคกรณีอุบัติภัยจากวัสดุ
กัมมันตรังสี จํานวน 80 คน
3. มีรายงานการติดตามสนับสนุน สอบสวนโรค/เหตุการณ จํานวน 1 เรื่อง
ผลลัพธ : 
ประชาชนไดรับการปกปอง ดูแลสุขภาพ กรณีอุบัติภัยจากวัสดุกัมมันตรังสี

แหลงที่มาของงบประมาณ
  งบประมาณแผนดิน

  นอกงบประมาณแผนดิน

ผูรับผิดชอบ  :  
1. นางสาวฉันทนา  ผดุงทศ 
ผูอํานวยการกองโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
โทร. 0 2590 3858 
E-mail: cpadungt@gmail.com
2. นายสาธิต  นามวิชา นักวิชาการ
สาธารณสุขชํานาญการ
โทร. 0 2590 3865 
E-mail: satit1974@gmail.com
3. นางสาวจริยา ผาทอง 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร. 0 2590 3866 
E-mail: 
tai_fountain@hotmail.com



40 กลยุทธที่ 2.2

ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 

(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ

5. โครงการเตรียมการรองรับเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียรและรังสี

มีการซอมแผนกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินทางรังสี

0.3000 แนวทางการดําเนินงาน :                                            
1. ถายทอดความรูและฝกซอมแผนปฏิบัติการเรื่องการปฏิบัติงานในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี
2. ประชุมเชิงวิชาการ/การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การประชุมสัมมนา ดานการประสานงานเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีระหวางหนวยงาน หนวยงานเจาหนาที่ระงับเหตุ 
3. ฝกซอมแผนระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีรวมกันระหวางหนวยงาน
ผลผลิต : มีหนวยงานไดรับการถายทอดความรูและฝกซอมการเตรียมความพรอมระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียรและรังสีเพิ่มมากขึ้น

กลุมงานรังสีรักษา
รพ.มะเร็งอุดรธานี

6. โครงการเตรียมความพรอมและรับมือ

เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี

ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู
เพิ่มขึ้นโดยการทําแบบทดสอบ
กอนและหลังการฝกอบรม

5.7500 แนวทางการดําเนินงาน :
1. จัดทําแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี
2. แตงตั้งเจาหนาที่ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี
3. จัดหาอุปกรณและเครื่องมือพรอทั้งบํารุงรักษาเพื่อเตรียมความพรอม
4. ฝกอบรมและซักซอมแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีเปนประจําทุกป
5. ปรับปรุงแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี
ผลผลิต :
1. สทน. มีอุปกรณ/เครื่องมือ/ยานพาหนะ พรอมสําหรับการรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี
2. สทน. มีเจาหนาที่ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีที่มีความรูความสามารถและมีศักยภาพในการเขาระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี
ผลลัพธ :
สทน. มีความพรอมในการรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินกิจการของ 
สทน. เอง และยังสามารถใหการสนับสนุนในการรับมือกับภัยพิบัติระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับ
นานาชาติได
แหลงที่มาของงบประมาณ :
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

สทน.



41 กลยุทธที่ 2.2

ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 

(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ

7. โครงการการประเมินตนเองดาน
วัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองคกร

มีความพรอมตอการประเมินโดย
ผูเชี่ยวชาญจาก IAEA

8.0000 แนวทางการดําเนินงาน :
1. จัดตั้งคณะทํางาน
2. ฝกอบรมความรูในการเมินตนเองดานวัฒนธรรมความปลอดภัยโดยเชิญผูเชี่ยวชาญจาก IAEA 
เปนวิทยากร
3. ดําเนินการประเมินตามที่ไดรับอบรม
4. นําผลประเมินไปใชในการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยในองคกร
ผลผลิต :
บุคลากรในองคกรมีความรูความเขาใจและมีความตระหนักในวัฒนธรรมความปลอดภัย กอใหเกิดความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานโดยบุคลากรทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบ 
ผลลัพธ :

สรางความมั่นใจตอประชาชนในความปลอดภัยของการนําเทคโนโลยีนิวเคลียรมาใชประโยชน
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

สทน.

8. โครงการวิเคราะหและจัดเตรียม
สถานที่ การบริหารจัดการกาก
กัมมันตรังสีในอนาคต

รอยละความสําเร็จตามแผนงาน
การฟนฟูศูนยธาตุหายากประจําป
 2565: รอยละ 100

8.0000 แนวทางการดําเนินงาน :
1. ศึกษาความเปนไปไดในสถานที่ตั้งการจัดการกัมมันตรังสีแหงใหม (วิเคราะหความเพียงพอและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ)
2. สรางสถานที่จัดเก็บกากกัมมันตรังสีและระบบการบริหารจัดการกากฯ ที่ไดมาตรฐานสากล
ผลผลิต :
ผลการศึกษาความเปนไปไดทั้งหมดที่เกี่ยวกับการจัดกากกัมมันตรังสีแหงใหมและสอดคลองกับ พ .ร.บ. 
พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ/สถานที่การจัดการจัดการกากกัมมันตรังสีแหงใหมและระบบการจัดการที่ครบวงจร
ผลลัพธ :
สามารถรองรับหรือเพียงพอตอการจัดการกากกัมมันตรังสีในอนาคตได
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

สทน.



42 กลยุทธที่ 2.2

ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 

(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ

9. โครงการเฝาระวังกัมมันตภาพรังสีใน
สิ่งแวดลอม

รอยละความสําเร็จตามแผนงาน: 
รอยละ 100

2.5000 แนวทางการดําเนินงาน :
1. ฝกอบรมการตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดลอม
2. วางแผนการเก็บตัวอยางในสิ่งแวดลอมรอบ สทน. ทั้ง 3 แหง
3. วิเคราะหตัวอยางในหองปฏิบัติการ
4. ประเมินผลความปลอดภัยในสิ่งแวดลอม
ผลผลิต :

ขอมูลสถิติของปริมาณรังสีในสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดจากการดําเนินกิจการของ สทน.
ผลลัพธ :

ประชาชนเกิดความมั่นใจวาการดําเนินการทางนิวเคลียรและรังสีของสน. มีความปลอดภัยและไมสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนาระบบเฝาระวังภัยและเตรียมการรอรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรรวมกับ
ประเทศญี่ปุนและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

สทน.

10. การพัฒนาระบบสารสนเทศจัดตั้ง
ศูนย Data Center สรางเครือขายรวม
เพื่อรวบรวมขอมูลแลกเปลี่ยนขาวสาร 
และพัฒนาประโยชนจากเครือขาย
ทางดานนิวเคลียรและรังสี กับสวน
ราชการและภาคเอกชน

หนวยงานตางๆ สามารถเขาถึง
ขอมูล และแลกเปลี่ยนขาวสาร
ระหวางหนวยงานทางดาน
นิวเคลียรและรังสี

0.1000 แนวทางการดําเนินงาน :
จัดตั้งศูนยขอมูล Data Center สรางเครือขายเพื่อรวบรวมขอมูลแลกเปลี่ยนขาวสาร และพัฒนาประโยชน
จากเครือขายทางดานนิวเคลียรและรังสี กับสวนราชการและภาคเอกชน เพื่อประสานความรวมมือในการ
สรางเครือขายผูเชี่ยวชาญดานนิวเคลียรและรังสี อาทิ รายละเอียดแนวทางการรับมือของหนวยที่เกี่ยวของ 
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและจัดทําบัญชีไหนวยงานที่เกี่ยวของ
ผลผลิต :
- เกิดศูนยขอมูล Data nCenter 
- มีบัญชีรายชื่อหนวยงานผูเชี่ยวชาญ
- เกิดการแลกเปลี่ยนความรู และองคความรู (KM)
- มีแผนการฝกรวมในระดับ นานาชาติในแตละป
ผลลัพธ :
สามารถเขาถึงขอมูลและแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางหนวยงานทางดานนิวเคลียรและรังสี ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
แหลงที่มาของงบประมาณ
 งบประมาณแผนดิน

  นอกงบประมาณแผนดิน

กรมวิทยาศาสตรทหารบก
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ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 

(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ

11. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการเฝา
ระวัง เตรียมความพรอม และระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และการเฝา
ระวังผลกระทบทางรังสีตอสุขภาพ
ประชาชนและสิ่งแวดลอม

1.บุคลากร ปส มีความชํานาญใน
การตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีใน
สิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น จํานวน 2
 คน 
2.เทคนิคการวิเคราะหนิวไคลด
กัมมันตรังสีในสิ่งแวดลอมที่มี
มาตรฐานและเชื่อถือได จํานวน 1
 เทคนิค
3.ตนแบบระบบวัดรังสีแบบ
พกพาชนิดซินทิลเลเตอร จํานวน 
1 ระบบ
4.ขอมูลผลกระทบทางรังสีใน
สิ่งมีชีวิตของไทย จํานวน 1 ชนิด
5.รายงาน/เอกสารวิชาการ/
บทความเผยแพร จํานวน 2 เรื่อง

2.6500 ผูรับผิดชอบ  : นายยุทธนา ตุมนอย
หนวยงาน : กองพัฒนาระบบและ
มาตรฐานกํากับดูแลความปลอดภัย
 สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เบอรโทร : 025967600 ตอ 
4403
อีเมล : yutthana.t@oap.go.th

จํานวนโครงการ = 11 38.0000

แนวทางการดําเนินงาน :
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ปส ในสวนภุมิภาคในดานการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอม
2. พัฒนาและทดสอบเทคนิคการวิเคราะหนิวไคลดกัมมันตรังสีในสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล
3. พัฒนาตนแบบระบบวัดรังสีแบบพกพาสําหรับผูปฏิบัติงานสวนหนา
4. ศึกษาผลกระทบทางรังสีตอสิ่งมีชีวิตในภาคสนามและในหองปฏิบัติการ
5. นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับประเทศ/นานาชาติ และตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับประเทศ/นานาชาติ
6. จัดทํารายงานคาอางอิง/เกณฑความปลอดภัย และแนวทางปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี
เพื่อลดผลกระทบทางรังสีตอสิ่งแวดลอม ประชาชน เศรษฐกิจ และสังคม
ผลผลิต :

1. บุคลากร ปส มีความชํานาญในการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น 
2. เทคนิคการวิเคราะหนิวไคลดกัมมันตรังสีในสิ่งแวดลอมที่มีมาตรฐานและเชื่อถือได
3. ตนแบบระบบวัดรังสีแบบพกพาชนิดซินทิลเลเตอร 
4. ขอมูลผลกระทบทางรังสีในสิ่งมีชีวิตของไทย
5. รายงาน/เอกสารวิชาการ/บทความเผยแพร 
ผลลัพธ :
1. เกิดความเชื่อมั่นในการดําเนินงานของ ปส. และหนวยงานพันธมิตรในการเฝาระวัง เตรียมความพรอม 
และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี เพื่อบรรเทาผลกระทบทางรังสีตอสุขภาพประชาชนและ
สิ่งแวดลอม
2. ยกระดับบุคลากรของ ปส. ไปสูการเปนนวัตกรทางการวิจัยในดานดังกลาว
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน



44 กลยุทธที่ 3.1

ยุทธศาสตรที่ 3  :  การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสรางพื้นฐาน
ดานพลังงานนิวเคลียร


กลยุทธที่ 3.1    :  ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพและอัตรากําลังบุคลากรดานนิวเคลียรและรังสี

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนบุคลากรดานการวิจัยที่เพิ่มขึ้นรอยละ

                     2. จํานวนผูใชบริการโครงสรางพื้นฐานทางนิวเคลียรและรังสี

1. โครงการเขารับการอบรมการปองกัน
อันตรายจากรังสี ระดับ 2 จาก สทน

จํานวนบุคลากรไดรับการอบรมการ
ปองกันอันตรายจากรังสีระดับ 2

0.1000 แนวทางการดําเนินงาน :                                        
1. สงเจาหนาที่เขาอบรมการปองกันอันตรายจากรังสี ระดับ 2  โดย สทน ปละ 2 คน
ผลผลิต :                                                          
1. มีบุคลากรผานการอบรมปองกันอันตรายจากรังสีระดับ 2                                      
ผลลัพธ :                                                        
1. บุคคลากรมีความรูความสามารถดานการปองกันอันตรายจากรังสีเพิ่มขึ้น                                         
2. บุคคลากรปฏิบัติงานทางรังสีดวยความมั่นใจ ปลอดภัย

กลุมงานรังสีรักษา 
รพ.มะเร็งอุดรธานี

2. โครงการผลิตนักวิจัยเพื่อยกระดับการ
ปองกันประเทศจากนิวเคลียรและรังสี

จํานวนรอยละของนักวิจัยสังกัด
กระทรวงกลาโหมเพียงพอสําหรับการ
ปฏิบัติงาน

3.0000 แนวทางการดําเนินงาน :
1. ดําเนินการตั้งทุนวิจัยดานนิวเคลียรและรังสีสําหรับขาราชการ เหลาทหารสรรพาวุธหรือผูสนใจสังกัด ทอ.
2. เปดการอบรมหลักสูตรระยะสั้นใหแกผูปฏิบัติหนาที่ในสนามบิน เหลาสรรพาวุธ
ผลผลิต :
มีนักวิจัยและผูปฏิบัติงานที่มีความรูและขีดความสามารถในการตรวจ การวัด นิวเคลียรและรังสีเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ :
การปฏิบัติการและการปองกันการกอการรายโดยการตรวจ การวัดนิวเคลียรและรังสีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
แหลงที่มาของงบประมาณ
  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

ผูรับผิดชอบ  : กองวิทยาการ    
หนวยงาน : 
กรมสรรพวุธทหารอากาศ 
เบอรโทร : 02 5343437

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ



45 กลยุทธที่ 3.1

ยุทธศาสตรที่ 3  :  การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสรางพื้นฐาน
ดานพลังงานนิวเคลียร


กลยุทธที่ 3.1    :  ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพและอัตรากําลังบุคลากรดานนิวเคลียรและรังสี

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนบุคลากรดานการวิจัยที่เพิ่มขึ้นรอยละ

                     2. จํานวนผูใชบริการโครงสรางพื้นฐานทางนิวเคลียรและรังสี

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

3. การสรางมาตรฐานวิชาชีพวิศวกร
นิวเคลียรและรังสีระดับประเทศที่
สอดคลองตามระดับนานาชาติ

เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐาน
วิชาชีพวิศวกรนิวเคลียรและรังสีที่
ถูกตองทางกฎหมายของประเทศ

0.5000 แนวทางการดําเนินงาน : 
สรางมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรนิวเคลียรและรังสีรวมกับองคกรกํากับดูแลมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรของประเทศ เชน
 สภาวิศวกร และสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลผลิต : 
1. สาขาวิชาชีพวิศวกรรมนิวเคลียรและรังสี ไดรับการประกาศเปนที่ยอมรับเปนสาขาวิชาชีพหนึ่งในสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมทั้งหมดอยางถูกตองตามกฎหมายของประเทศไทย    
2.เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรนิวเคลียรและรังสี
ผลลัพธ : 
วิศวกรนิวเคลียรและรังสีที่เปนวิชาชีพที่ถูกตองตามกฏหมายระดับประเทศเพื่อกาวสูระดับนานาชาติ 
แหลงที่มาของงบประมาณ
  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

ผูรับผิดชอบ  : ผศ.ดร.พรรณี 
แสงแกว
หนวยงาน : ภาควิชาวิศวกรรม
นิวเคลียร คณะวิศวกรรมศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เบอรโทร : 02-2186779
อีเมล : phannee.s@chula.ac.th

4. พัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร
เพื่อการรับรองตามมาตรฐานของสภา
วิศวกรและองคกรนานาชาติ

แบบฟอรม ฐานขอมูล และเอกสาร
ประเมินตนเอง

0.5000 แนวทางการดําเนินงาน : 
ออกแบบกระบวนการ จัดทําเอกสารประกอบ และแบบฟอรมที่ตองใชในการเก็บขอมูล ที่เปนไปตามมาตรฐาน
การรับรองหลักสูตรทางวิศวกรรมที่สภาวิศวกรและองคกรรับรองมาตรฐานทางวิศวกรนานาชาติ (ABET) กําหนด
ผลผลิต : 
1. สาขาวิชาชีพวิศวกรรมนิวเคลียรและรังสีที่สามารถเขารับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรได
ผลลัพธ : 
วิศวกรนิวเคลียรและรังสีที่เปนวิชาชีพที่ไดรับการรับรองในระดับสากล     
แหลงที่มาของงบประมาณ
  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

ผูรับผิดชอบ  : ผศ.ดร.พงษแพทย 
เพงวาณิชย
หนวยงาน : ภาควิชาวิศวกรรม
นิวเคลียร คณะวิศวกรรมศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เบอรโทร : 02-2186779
อีเมล : phannee.s@chula.ac.th



46 กลยุทธที่ 3.1

ยุทธศาสตรที่ 3  :  การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสรางพื้นฐาน
ดานพลังงานนิวเคลียร


กลยุทธที่ 3.1    :  ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพและอัตรากําลังบุคลากรดานนิวเคลียรและรังสี

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนบุคลากรดานการวิจัยที่เพิ่มขึ้นรอยละ

                     2. จํานวนผูใชบริการโครงสรางพื้นฐานทางนิวเคลียรและรังสี

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

5. โครงการเขารับการอบรมการปองกัน
อันตรายจากรังสี ระดับ 2 จาก สทน

จํานวนบุคลากรไดรับการอบรมการ
ปองกันอันตรายจากรังสีระดับ 2

0.0500 แนวทางการดําเนินงาน :                                        
1. สงเจาหนาที่เขาอบรมการปองกันอันตรายจากรังสี ระดับ 2  โดย สทน ปละ 2 คน
ผลผลิต :                                                          
1. มีบุคลากรผานการอบรมปองกันอันตรายจากรังสีระดับ 2                                      
ผลลัพธ :                                                        
1. บุคคลากรมีความรูความสามารถดานการปองกันอันตรายจากรังสีเพิ่มขึ้น                                        
2. บุคคลากรปฏิบัติงานทางรังสีดวยความมั่นใจ ปลอดภัย

กลุมงานรังสีรักษา 
รพ.มะเร็งอุดรธานี



47 กลยุทธที่ 3.1

ยุทธศาสตรที่ 3  :  การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสรางพื้นฐาน
ดานพลังงานนิวเคลียร


กลยุทธที่ 3.1    :  ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพและอัตรากําลังบุคลากรดานนิวเคลียรและรังสี

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนบุคลากรดานการวิจัยที่เพิ่มขึ้นรอยละ

                     2. จํานวนผูใชบริการโครงสรางพื้นฐานทางนิวเคลียรและรังสี

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

6. โครงการสงเสริมศักยภาพบุคลากร
เพื่อการพัฒนาชุดควบคุมคาเวลาเครื่อง
ฉายรังสีเอกซมาตรฐานเพื่อการทดสอบ
การตอบสนองเวลาของเครื่องสํารวจ
ปริมาณรังสี

1) บุคลากรเขาศึกษาตอระดับปริญาโท
หรือปริญญาเอก จํานวน 2 คน     
2) เครื่องฉายรังสีเอกซมาตรฐานของ
หองปฏิบัติการสามารถใหบริการ
ดําเนินการทดสอบในยานเวลา 500 ถึง
 1000 มิลลิวินาท(ีms) ในการทดสอบ
การตอบสนองเวลาของเครื่องสํารวจรังสี
ไดตามมาตรฐาน

2.5000 แนวทางการดําเนินงาน :
ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางชุดควบคุมในการตั้งเวลา เปด-ปด ลํารังสีเอกซหรับเครื่องกําเนิดรังสีเอกซไดในยาน
 500 ถึง 1000 มิลลิวินาที ที่ใชในการสอบเทียบดวยลํารังสี RQR2- RQR10 ซึ่งปจจุบันเครื่องทดสอบดังกลาว
มีคาเวลาฉายรังสีเอกซต่ําสุด คือ 1000 มิลลิวินาที โดยชุดควบคุมที่พัฒนาประกอบดวยไมโครคอนโทรลเลอร
ระบบสมองกลฝง โปรแกรมคําสั่ง คอนโทรไฟฟาควบคุมแขนกล และแขนกลกั้นลํารังสีเอกซทําจากตะกั่วที่มี
ความหนาเพียงพอในการกั้นลํารังสีเอกซได และสามารถควบคุมเวลาการเปด-ปดเครื่องกั้นลํารังสีเอกซดวยการ
สั่งงานผานหนาจอควบคุมดวยโปรแกรมจากระบบสมองกลฝงตัวฮารดแวรคอมพิวเตอร(Embedded Systems)
ผลผลิต :
ไดชุดควบคุมคาเวลาที่สามารถตั้งเวลาเปด-ปดลํารังสีเอกซที่สามารถทดสอบเวลาในการตอบสนองของเครื่อง
สํารวจปริมาณรังสี โดยคาที่ไดจะนําไปจัดทําเปนกราฟและสมการระหวางเปอรเซ็นตการตอบสนองของเครื่อง
สํารวจปริมาณรังสีและเวลาที่ใชในการฉายรังสี
ผลลัพธ :
หองปฏิบัติการรังสีมาตรฐานระดับทุติยภูมิ สามารถใหบริการทดสอบคาเวลาในการตอบสนองของเครื่องสํารวจ
ปริมาณรังสีไดในยาน500 ถึง1000 มิลลิวินาที ซึ่งจะทันตอเทคโนโลยีของเครื่องเอกซเรยวินิจฉัยในปจจุบันและ
ในอนาคต ทําใหเครื่องสํารวจปริมาณรังสีที่นําไปใชงานวัดคาไดอยางถูกตอง แมนยํา ในกิจกรรมการวัดคา
ปริมาณทางรังสีแกหนวยงานตาง ๆ ของประเทศไทย โดยสามารถใชคาแกไดทั้งคาสอบเทียบและคาเวลาในการ
ตอบสนองของเครื่องสํารวจปริมาณรังสี 
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

ผูรับผิดชอบ  : 
1. นายศุภวัฒน ทัพสุริย
หนวยงาน :กลุมรังสีวินิจฉัย      
2. นายศักดิ์ชัย บุพอังกูร
หนวยงาน :กลุมมาตรวิทยา 
สํานักรังสีและเครื่องมือแพทย 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
เบอรโทร : 0956213164
อีเมล : 
suphawat.t@dmsc.mail.go.th



48 กลยุทธที่ 3.1

ยุทธศาสตรที่ 3  :  การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสรางพื้นฐาน
ดานพลังงานนิวเคลียร


กลยุทธที่ 3.1    :  ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพและอัตรากําลังบุคลากรดานนิวเคลียรและรังสี

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนบุคลากรดานการวิจัยที่เพิ่มขึ้นรอยละ

                     2. จํานวนผูใชบริการโครงสรางพื้นฐานทางนิวเคลียรและรังสี

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

7. โครงการพัฒนาบุคลากรดานพลังงาน
นิวเคลียรและเทคโนโลยีทางรังสี

รอยละของผูสอบผานประกาศนียบัตร
ดานการปองกันอันตรายจากรังสี 
(ตัวชี้วัด กพร.)
(ใชผลการดําเนินงานปที่ผานมา)

7.3585 แนวทางการดําเนินงาน :
1. ศึกษารายละเอียดการจัดหลักสูตรฝกอบรมดานนิวเคลียรจากหนวยงานในตางประเทศที่มีพันธกิจใกลเคียงกัน
2. พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม/สัมมนา ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร ใหมีหัวขอและเนื้อหาสอดคลอง
กับ พ.ร.บ. นิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และมาตรฐานสากล รวมไปถึงหลักสูตรตามความตองการของ
หนวยงานภายในประเทศ (in-house training)
3. จัดทําแผนปฏิบัติการจัดฝกอบรม
4. ถายทอดความรูและเทคโนโลยีนิวเคลียรใหแกบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนอยางกวางขวาง
5. สงเสริมใหบุคลากรภายในไดรับการฝกอบรมในหลักสูตรทางนิวเคลียรกับหนววยงานตางประเทศที่มีความ
รวมมือกันดานการฝกอบรม
ผลผลิต :
จํานวนที่เพิ่มมากขึ้นของบุคลากรสายวิชาการและวิชาชีพ ที่มีความรูความเขาใจในดานพลังงานนิวเคลียร รวมไป
ถึงการใชประโยชนจากเทคโนโลยีทางรังสีและดานมาตรฐานความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียรเปนอยางดี

สทน.



49 กลยุทธที่ 3.1

ยุทธศาสตรที่ 3  :  การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสรางพื้นฐาน
ดานพลังงานนิวเคลียร


กลยุทธที่ 3.1    :  ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพและอัตรากําลังบุคลากรดานนิวเคลียรและรังสี

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนบุคลากรดานการวิจัยที่เพิ่มขึ้นรอยละ

                     2. จํานวนผูใชบริการโครงสรางพื้นฐานทางนิวเคลียรและรังสี

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

8. การฝกอบรมแลกเปลี่ยนความรูเพิ่ม
ทักษะใหกับเครือขายผูเชี่ยวชาญดาน
นิวเคลียรและรังสี

เครือขายผูเชี่ยวชาญมีความรูความ
เขาใจและมีทักษะเพิ่มขึ้นทางดาน
นิวเคลียรและรังสี

0.1000 แนวทางการดําเนินงาน :
จัดการฝกอบรมแลกเปลี่ยนความรูของหนวยงานตางๆ ทั้งสวนราชการและภาคเอกชน เพื่อเพิ่มทักษะใหกับ
เครือขายผูเชี่ยวชาญดานนิวเคลียรและรังสี
ผลผลิต :
- เครือขายผูเชี่ยวชาญมีทักษะเพิ่มขึ้น
- เครือขายผูเชี่ยวชาญแลกเปลี่ยนขอมูลของหนวยงานตางๆ 
ผลลัพธ :
เครือขายผูเชี่ยวชาญดานนิวเคลียรและรังสีมีทักษะเพิ่มขึ้น และมีการแลกเปลี่ยนความรูของหนวยงาน ทําใหการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
แหลงที่มาของงบประมาณ
 งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

กรมวิทยาศาสตรทหารบก



50 กลยุทธที่ 3.1

ยุทธศาสตรที่ 3  :  การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสรางพื้นฐาน
ดานพลังงานนิวเคลียร


กลยุทธที่ 3.1    :  ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพและอัตรากําลังบุคลากรดานนิวเคลียรและรังสี

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนบุคลากรดานการวิจัยที่เพิ่มขึ้นรอยละ

                     2. จํานวนผูใชบริการโครงสรางพื้นฐานทางนิวเคลียรและรังสี

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

9. การฝกซอมแผนการปฏิบัติพรอมกับ
เพิ่มทักษะเจาหนาหนาที่ปฏิบัติงานในการ
ตอบโตสถานการณ ตามแผนฉุกเฉิน
นิวเคลียรและรังสีแหงชาติ

ผูเขารวมการฝก มีความรูความเขาใจ 
และทักษะเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานการตอบโตสถานการณ ตาม
แผนฉุกเฉินนิวคลียรและรังสีแหงชาติ

0.1000 แนวทางการดําเนินงาน :
จัดการฝกซอมแผนการปฏิบัติพรอมกับเพิ่มทักษะเจาหนาที่ปฏิบัติงานในการตอบโตสถานการณ ตามแผนฉุกเฉิน
นิวเคลียรและรังสีแหงชาติ
ผลผลิต :
 - ผูเขารวมการฝกมีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
- ผูเขารวมการฝกมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการฝกรวมการตอบโตสถานการณตามแผนฉุกเฉิน
ผลลัพธ :
ผูเขารวมการฝกทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการฝกรวมการตอบโต
สถานการณตามแผนฉุกเฉินแหงชาติ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
แหลงที่มาของงบประมาณ
 งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

กรมวิทยาศาสตรทหารบก

10. การอบรม/สัมมนาดานกฏหมาย 
กฎกระทรวงที่เกี่ยวของกับนโยบายและ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงาน

ผูเขารวมอบรม/สัมมนามีความรูความ
เขาใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกฏหมายตางๆ 
เพื่อสรางเครือขายสูความเปนเลิศ
ทางดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ

0.1000 แนวทางการดําเนินงาน :
จัดการอบรม/สัมมนาดานกฎหมาย กฎกระทรวงที่เกี่ยวของกับนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
พลังงานนิวเคลียรของประเทศ
ผลผลิต :
- ผูเขารวมการอบรม/สัมมนามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎตางๆที่เกี่ยวของ
- ผูเขารวมการอบรม/สัมมนาประสานการปฏิบัติงานแนวทางเดี่ยวกันโดยไมขัดกับกฎขอใด
ผลลัพธ :
ผูเขารวมการอบรม/สัมมนามีความรูความเขาใจดานกฎหมาย กฎกระทรวง นโยบาย และแผนยุทธศาสตร ดาน
พลังงานนิวเคลียรของระเทศ
แหลงที่มาของงบประมาณ
 งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

กรมวิทยาศาสตรทหารบก



51 กลยุทธที่ 3.1

ยุทธศาสตรที่ 3  :  การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสรางพื้นฐาน
ดานพลังงานนิวเคลียร


กลยุทธที่ 3.1    :  ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพและอัตรากําลังบุคลากรดานนิวเคลียรและรังสี

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนบุคลากรดานการวิจัยที่เพิ่มขึ้นรอยละ

                     2. จํานวนผูใชบริการโครงสรางพื้นฐานทางนิวเคลียรและรังสี

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

11. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ
บุคลากรดานนิวเคลียรของประเทศ

มีผูเขารวมการฝกอบรมในแตละ
หลักสูตรไมนอยกวารอยละ 50

3.3000 แนวทางการดําเนินงาน :
1. สงเสริมและสนับสนุนหนวยงานและมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายวิชาชีพดานพลังงานนิวเคลียร
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานนิวเคลียรและรังสีใหมีขีดความสามารถตามมาตรฐานสากล
3. ผลักดันและสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางดานนิวเคลียรและรังสีกับนานาประเทศและองคการ
ระหวางประเทศ
ผลผลิต :
บุคลากรดานนิวเคลียรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและเหมาะสม
ผลลัพธ :
บุคลากรมีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศโดยใชพลังงานนิวเคลียร
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

สทน.



52 กลยุทธที่ 3.1

ยุทธศาสตรที่ 3  :  การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสรางพื้นฐาน
ดานพลังงานนิวเคลียร


กลยุทธที่ 3.1    :  ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพและอัตรากําลังบุคลากรดานนิวเคลียรและรังสี

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนบุคลากรดานการวิจัยที่เพิ่มขึ้นรอยละ

                     2. จํานวนผูใชบริการโครงสรางพื้นฐานทางนิวเคลียรและรังสี

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

12. การพัฒนาศักยภาพการใชประโยชน
จากเทคโนโลยีนิวเคลียรเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการผลิตดาน การเกษตรของ
ประเทศไทย: การพัฒนาบุคลากรดาน
การปรับปรุงพันธุพืชโดยการเหนี่ยวนําให
กลายพันธุดวยรังสีแกมมา

เพิ่มจํานวนนักวิชาการและเกษตรกร
ดานการใชรังสีแกมมาในการเหนี่ยวนํา
ใหกลายพันธุเพื่อการปรับปรุงพันธุพืช

              1.2234 แนวทางการดําเนินงาน :
1. รับสมัครและคัดเลือกนักวิชาการและเกษตรกรผูสนใจเขารวมโครงการ 
2.จัดการฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยี สําหรับนักวิชาการ นักวิจัยจากภาครัฐและเอกชน 1 รุนจํานวน 50 คน 
เกษตรกรที่เขารวมการอบรม 4 รุน รุนละ 50 คน รวม 200 คน
3.เปดโอกาสใหผูเขารับการอบรมนําตัวอยางพืชมารับบริการฉายรังสี
4. ติดตามประเมินผล
ผลผลิต : 
1. จํานวนบุคลากรดานการวิจัยการใชรังสีแกมมาในการเหนี่ยวนําใหกลายพันธุเพื่อการปรับปรุงพันธุพืช
เพิ่มขึ้น
2.เกษตรกรยุค 4.0 มีความรูความเขาใจและสามารถนําความรูจากการอบรมไปใชประโยชนในการปรับปรุงพันธุ
พืชดวยตนเอง
ผลลัพธ : 
1. มีผูใชบริการฉายรังสีแกมมาเพื่อการปรับปรุงพันธุพืชเพิ่มขึ้น
2. ไดพันธุพืชใหมที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากการใชเทคนิคการเหนี่ยวนําใหกลายพันธุดวยรังสี
แหลงที่มาของงบประมาณ
  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

ผูรับผิดชอบ : รองศาสตราจารย 
ดร. พีรนุช จอมพุก
หนวยงาน : ศูนยวิจัยนิวเคลียร
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เบอรโทร : 029428652
อีเมล : fsciprk@ku.ac.th



53 กลยุทธที่ 3.1

ยุทธศาสตรที่ 3  :  การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสรางพื้นฐาน
ดานพลังงานนิวเคลียร


กลยุทธที่ 3.1    :  ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพและอัตรากําลังบุคลากรดานนิวเคลียรและรังสี

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนบุคลากรดานการวิจัยที่เพิ่มขึ้นรอยละ

                     2. จํานวนผูใชบริการโครงสรางพื้นฐานทางนิวเคลียรและรังสี

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

13. โครงการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ดานกัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียรเพื่อ
ความมั่นคงทางทหารระหวางประเทศ

รอยละจํานวนขาวสารเกี่ยวกับ
กัมมันตรังสีและนิวเคลียรสําหรับดาน
ความมั่นคงทางทหาร

1.5000 แนวทางการดําเนินงาน :
จัดอบรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนขาวสารเกี่ยวกับกัมมันตรังสีและนิวเคลียร โดยเนนดานความมั่นคง ทางทหาร
และการสรางเครือขายเพื่อปองกันการกอการรายโดยใชกัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียรในการปฏิบัติการ
ผลผลิต :
การมีเครือขายดานความมั่นคงทางทหารเพื่อตอตานการกอการรายดวยกัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียรที่เขมแข็ง
และทันตอสถานการณ
ผลลัพธ :
การปองกันประเทศจากการกอการรายดวยกัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียรที่มีประสิทธิภาพ
แหลงที่มาของงบประมาณ
  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

ผูรับผิดชอบ  : กองวิทยาการ    
หนวยงาน : กรมสรรพาวุธทหาร
อากาศ 
เบอรโทร : 02 5343437        
    

14. โครงการฝกอบรมผูปฏิบัติงานการ
ตรวจการวัดกัมมันตภาพรังสีในสนามบิน 
ทอ. เพื่อยกระดับมาตรฐานสูสากล

รอยละของผูปฏิบัติงานที่สําเร็จการ
ฝกอบรมการตรวจ การวัด
กัมมันตภาพรังสีในระดับมาตรฐานสากล

0.5000 แนวทางการดําเนินงาน :
จัดการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการตรวจ การวัด กัมมันตภาพรังสี โดยใชหลักสูตรมาตรฐานจากภายในและ
ภายนอกประเทศ
ผลผลิต :
จํานวนผูสําเร็จหลักสูตรและสามารถปฏิบัติงานไดจริง
ผลลัพธ :
ความพรอมปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในสนามบิน ทอ.
แหลงที่มาของงบประมาณ
  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

ผูรับผิดชอบ  : กองวิทยาการ    
หนวยงาน : กรมสรรพาวุธทหาร
อากาศ 
เบอรโทร : 02 5343437        
          



54 กลยุทธที่ 3.1

ยุทธศาสตรที่ 3  :  การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสรางพื้นฐาน
ดานพลังงานนิวเคลียร


กลยุทธที่ 3.1    :  ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพและอัตรากําลังบุคลากรดานนิวเคลียรและรังสี

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนบุคลากรดานการวิจัยที่เพิ่มขึ้นรอยละ

                     2. จํานวนผูใชบริการโครงสรางพื้นฐานทางนิวเคลียรและรังสี

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

15. โครงการเสริมสรางศักยภาพในการ
กํากับดูแลทางนิวเคลียรดานการประเมิน
ความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ
นิวเคลียรวิจัย

ปส. สามารถประเมินความปลอดภัย
เครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย ๒ ดาน คือ
 การพิจารณาใหอนุญาตเดินเครื่องและ
การเลิกดําเนินการ

0.8777 แนวทางการดําเนินงาน : 
1. อบรมการประเมินความปลอดภัยในการเลิกดําเนินการเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย
๒. อบรมเสริมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย
๓. ประเมินความปลอดภัยสําหรับเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัยของ มทส.
ผลผลิต :
- รายงานการฝกอบรม ๒ ครั้ง
- แนวปฏิบัติในการประเมินความปลอดภัยในการเลิกดําเนินการ
- รายงานการประเมินความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ มทส.
ผลลัพธ :
- ปส. มีศักยภาพในการประเมินความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัยเพิ่มขึ้นใน  ๒ ดาน คือ การพิจารณา
ใหอนุญาตเดินเครื่องและการเลิกดําเนินการ
แหลงที่มาของงบประมาณ
  งบประมาณแผนดิน
√  นอกงบประมาณแผนดิน (สกสว.)

ผูรับผิดชอบ  : 
ปานทิพย อัมพรรัตน
หนวยงาน : 
กอญ. สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เบอรโทร : 084 010 4945
อีเมล : pantip.a@oap.go.th

จํานวนโครงการ = 15 21.7096           



55 กลยุทธที่ 3.2

ยุทธศาสตรที่ 3  :  การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสรางพื้นฐาน
ดานพลังงานนิวเคลียร


กลยุทธที่ 3.2    :  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี

ตัวชี้วัด          :  จํานวนหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของที่ไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐานไมนอยกวา ....แหง

1. โครงการสรางหองปฏิบัติการเพื่อ
พิสูจนทราบและเก็บรักษาวัตถุที่เกี่ยวของ
กับกัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียร

จํานวนรอยละของหองปฏิบัติการ
ครอบคลุมพื้นที่ทุกสนามบินของ
กองทัพอากาศ

5.0000 แนวทางการดําเนินงาน :
สรางหองปฏิบัติการที่ทันสมัยและไดมาตรฐานเพื่อพิสูจนทราบและเก็บรักษาวัตถุที่เกี่ยวของกับกัมมันตภาพรังสี
และนิวเคลียร
ผลผลิต :
มีหองปฏิบัติการฯ สนับสนุนการตรวจ การวัดกัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียรที่ทันสมัยและไดมาตรฐาน
ผลลัพธ :
สนามบิน ทอ.สามารถปองกันเหตุการณที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียรไดรวดเร็วและทันเวลา
แหลงที่มาของงบประมาณ
  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

ผูรับผิดชอบ  : กองวิทยาการ    
หนวยงาน : กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
เบอรโทร : 025343437              
     

2. การสรางมาตรฐานสําหรับ
หองปฏิบัติการฝกอบรมเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี

1.คูมือการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการ
สําหรับเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี
ทุกระดับ  2.แนวทางการสราง
หองปฏิบัติการมาตรฐานสําหรับการ
ฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยทาง
รังสีทุกระดับ   3. หองปฏิบัติการ
มาตรฐานสําหรับการฝกอบรมเจาหนาที่
ความปลอดภัยทางรังสีทุกระดับ(ระยะ
ตอไป)

2.5000 แนวทางการดําเนินงาน : 
1.สรางมาตรฐานหลักสูตรวิชาปฏิบัติการสําหรับเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีทุกระดับตามสมรรถณะที่ตองมี
ตามขอประกาศทางกฎหมายและตามหลักสากล  
2. จัดทําคูมือการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการนี้  
3. ออกแบบหองปฏิบัติการ และแผนผังการวางอุปกรณ/เครื่องมือที่ใชในการฝกปฎิบัติการ
ผลผลิต : 
มาตรฐานสําหรับหองปฏิบัติการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีทุกระดับตามหลักสากล
ผลลัพธ : 
เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีทุกระดับทีมีศักยภาพเชิงปฏิบัติการอยางมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ/
ภูมิภาคและนานาชาติ
แหลงที่มาของงบประมาณ
  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

ผูรับผิดชอบ  : ผศ.ดร.พรรณี แสงแกว
หนวยงาน : 
ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร 
คณะวิศวกรรมศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เบอรโทร : 02-2186779
อีเมล : phannee.s@chula.ac.th

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ



56 กลยุทธที่ 3.2

ยุทธศาสตรที่ 3  :  การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสรางพื้นฐาน
ดานพลังงานนิวเคลียร


กลยุทธที่ 3.2    :  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี

ตัวชี้วัด          :  จํานวนหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของที่ไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐานไมนอยกวา ....แหง

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ

3. โครงการพัฒนาศักยภาพกํากับดูแล
ความปลอดภัยและระบบระวังภัย หอง
ปฏิบัติงานทางรังสี โรงพยาบาลมะเร็ง
อุดรธานี

หองปฏิบัติการทางรังสีไดรับการพัฒนาให
ไดมาตรฐาน

0.5000 แนวทางการดําเนินงาน : 
ปรับปรุงหองปฏิบัติการทางรังสีใหมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และไดมาตรฐานสากล 
ผลผลิต :
หองปฏิบัติการทางรังสีมีความปลอดภัยไดตามมาตรฐานสากล
ผลลัพธ :
มีความปลอดภัยในการใชประโยชนจากรังสี สามารถเฝาระวังและกํากับดูแลความปลอดภัยได

กลุมงานรังสีรักษา 
รพ.มะเร็งอุดรธานี

4. โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดความ
หนาแนนของกระดูก

เครื่องตรวจวัดความหนาแนนของกระดูก 6.1000 แนวทางการดําเนินงาน : 
จัดซื้อเครื่องตรวจวัดความหนาแนนของกระดูก
ผลผลิต : 
เครื่องตรวจวัดความหนาแนนของกระดูก
ผลลัพธ : 
ผูปวยไดรับการบริการตรวจวินิจฉัยความหนาแนนกระดูกอยางตอเนื่อง

งานเวชศาสตรนิวเคลียร  
กลุมงานรังสีวิทยา  
โรงพยาบาลราชวิถี

5. การเปลี่ยนสารกัมมันตรังสีโคบอลต-
60 สําหรับสอบเทียบหัววัดรังสีรักษา

1. เปลี่ยนสารกัมมันตรังสีโคบอลต-60 
ใหมและนําสารกัมมันตรังสีโคบอลต-60 
เดิมสงออกประเทศตนทาง       
2. หองปฏิบัติสอบเทียบสามารถ
ดําเนินการสอบเทียบหัววัดรังสีรักษาไดมี
ประสิทธิผล

15.0000 แนวทางการดําเนินงาน :
ดําเนินการจัดหา ทดสอบและเปลี่ยนสารกัมมันตรังสีโคบอลต-60 ที่มีความแรงเหมาะสมสําหรับการสอบเทียบ
หัววัดรังสีรักษาและดําเนินการนําสารกัมมันตรังสีโคบอลต-60 เดิมสงกลับประเทศตนทาง
ผลผลิต :
สารกัมมันตรังสีโคบอลต-60 มีความแรงพอเหมาะในการสอบเทียบหัววัดรังสีรักษาใหกับโรงพยาบาลทั่วประเทศ
ไทยได
ผลลัพธ :
หองปฏิบัติการรังสีมาตรฐานทุติยภูมิสามารถใหบริการสอบเทียบหัววัดรังสีรักษาไดทําใหเจาหนาที่โรงพยาบาลนํา
หัววัดรังสีไปวัดปริมาณรังสีไดถูกตองรวมทั้งผูปวยไดรับปริมาณรังสีตามที่แพทยกําหนดดวย
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

ผูรับผิดชอบ  : นายศักดิ์ชัย บุพอังกูร
หนวยงาน : กลุมมาตรวิทยา 
สํานักรังสีและเครื่องมือแพทย 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
เบอรโทร : 0863509339
อีเมล : sakchai.b@dmsc.mail.go.th



57 กลยุทธที่ 3.2

ยุทธศาสตรที่ 3  :  การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสรางพื้นฐาน
ดานพลังงานนิวเคลียร


กลยุทธที่ 3.2    :  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี

ตัวชี้วัด          :  จํานวนหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของที่ไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐานไมนอยกวา ....แหง

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ

6. โครงการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ
นิวเคลียรฟวชันแบบโทคาแมคของ
ประเทศไทย

รอยละความสําเร็จตามแผนงาน :
รอยละ 100

50.0000 แนวทางการดําเนินงาน :
1. ออกแบบและสรางเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรฟวชันแบบโทคาแมคของประเทศไทย
2. ติดตั้งเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรฟวชันแบบโทคาแทคของประเทศไทย
3. พัฒนาระบบใหความรอน (Heating) กับพลาสมากําลัง 50 kW
4. พัฒนาระบบตรวจวัดสมบัติของพลาสา
ผลผลิต :
1. เครื่องปฏิกรณนิวเคลียรฟวชันแบบโทคาแมคของประเทศไทย
2. นักฟสิกส และวิศวกรที่มีความรูความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียรฟวชัน
ผลลัพธ :
บุคลากร และเทคโนโลยีหลักในการใชประโยชนจากนิวแคลียรฟวชัน
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

สทน.



58 กลยุทธที่ 3.2

ยุทธศาสตรที่ 3  :  การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสรางพื้นฐาน
ดานพลังงานนิวเคลียร


กลยุทธที่ 3.2    :  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี

ตัวชี้วัด          :  จํานวนหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของที่ไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐานไมนอยกวา ....แหง

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ

7. โครงการพัฒนาเครื่องกําเนิดพลาสมา
พลังงานสูงและความหนาแนนสูงเพื่อใช
ในการทดสอบวัสดุทนความรอนสูงใน
เครื่องปฏิกรณนิวเคลียรฟวชัน

รอยละความสําเร็จตามแผนงาน : 
รอยละ 100

15.0000 แนวทางการดําเนินงาน :

1. ออกแบบและสรางเครื่องกําเนิดพลาสมาแบบ Linear Device ที่จะสามารถลดความดันไดถึง 10
5
 torr มี

สนามแมเหล็กความเขมสูงมากกวา 1 kG
2. ติดตั้ง Helicon antenna ระบบสงกําลังคลื่นวิทยุสูงกวา 10 kW และติดตั้งระบบใหความรอน (Heating) 

กับพลาสมากําลังสูงกวา 20 kW ซึ่งสามารถกําเนิดพลาสมาที่มีความหนาแนนมากกวา 10
12 

cm
3 

ไอออนและ
อิเลคตรอนมีอุณหภูมิสูงกวา 50 eV
3. ติดตั้งระบบการวัดคุณสมบัติของพลาสมา ซึ่งประกอบดวย Languir probe array, Emission spectrometer,
 Microwave interferometer
4. ติดตั้งระบบ ใหความรอนกับอิเลคตรอน
5. ติดตั้งระบบการใหความรอนกับไออนน
6. ติดตั้งระบบการวิเคราะหวัสดุ
ผลผลิต :
1. ระบบกําเนิดพลาสมาพลังงานสูงมาตรฐานสากลสําหรับการวิจัยทางวัสดุสําหรับเทคโนโลยีนิวเคลียรฟวชัน
2. นักฟสิกส และวิศวกรที่มีความรูความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียรฟวชัน
ผลลัพธ :
บุคลากร และเทคโนโลยีหลักในการใชประโยชนจากนิวเคลียรฟวชัน
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

สทน.



59 กลยุทธที่ 3.2

ยุทธศาสตรที่ 3  :  การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสรางพื้นฐาน
ดานพลังงานนิวเคลียร


กลยุทธที่ 3.2    :  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี

ตัวชี้วัด          :  จํานวนหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของที่ไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐานไมนอยกวา ....แหง

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ

8. โครงการพัฒนาพลาสมาโฟกัสพลังงาน
เพื่อเปนแหลงกําเนิดรังสีเอ็กซและ
อนุภาคนิวตรอน

รอยละความสําเร็จตามแผนงาน: 
รอยละ 100

12.5000 แนวทางการดําเนินงาน :
1. จําลองและออกแบบและสรางระบบพลาสมาโฟกัส ซึ่งมีระบบวัดรังสีเอ็กซและอนุภาคนิวตรอน
2. ติดตั้งระบบสูญญากาศ ระบบ Plused power supply, Capacitros Spark gap, ระบบกราวด
3. ติดตั้งระบบอิเลคโทรด ไดอิเลคตริก และระบบฉนวน
4. ทดสอบการทํางานของ Plused power system
5. การออกแบบและสรางหองกันรังสีเอกซและอนุภาคนิวตรอน
6. การหาเงื่อนไขที่เหมาะสมในการดิจชารจ เพื่อกําเนิดรังสีเอ็กซ และการวัดปริมาณรังสีเอ็กซ
7. การหาเงื่อนไขที่เหมาะสมในการดิจชารจ เพื่อกําเนิดนิวตรอน และการวัดรังสีนิวตรอน
8. การศึกษาอัตรกริยาระหวางวัสดุกับรังสีเอ็กซ และอนุภาคนิวตรอน เพื่อพัฒนาวัสดุที่เหมาะสมสําหรับเตา
ปฏิกรณนิวเคลียรฟวชัน
ผลผลิต :
1. เครื่องพลาสมาโฟกัสที่สามาถกําเนิดรังสีเอ็กซ และอนุภาคนิวตรอน
2. วิศวกรและนักฟสิกสที่มีความชํานาญในการกําเนินและควบคุมพลาสมาพลังงานสูง
3. วัสดุที่มีความเหมาะสมสําหรับใชในเตาปฏิกรณนิวเคลียรฟวชัน
ผลลัพธ :
ความสามารถและศักยภาพในระดับนานาชาติในการพัฒนาพลาสมาพลังงานสูง สําหรับวิจัยเทคโนโลยีนิวเคลียร
ฟวชัน
แหลงที่มาของงบประมาณ :
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

สทน.



60 กลยุทธที่ 3.2

ยุทธศาสตรที่ 3  :  การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสรางพื้นฐาน
ดานพลังงานนิวเคลียร


กลยุทธที่ 3.2    :  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี

ตัวชี้วัด          :  จํานวนหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของที่ไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐานไมนอยกวา ....แหง

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ

9. โครงการจัดตั้งหองปฏิบัติการสอบ
เทียบเครื่องวัดรังสีแกมมาพลังงานสูงและ
รังสีนิวตรอน
1. ฝกอบรมบุคลากร
2. จัดซื้อระบบสอบเทียบแกมมาและ
นิวตรอน พรอมฝกอบรมบุคลากร
3. คาบํารุงรักษาระบบ และฝกอบรม
บุคลากร

รอยละความสําเร็จตามแผนงาน: 
รอยละ 100

0.5000 แนวทางการดําเนินงาน :
1. ศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งและใหบริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีแกมมาพลังงานสูงและรังสีนิวตรอน
2. ศึกษาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค และวิธีการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีชนิดตางๆ
3. จัดซื้อ จัดจาง ระบบสอบเทียบเครื่องวัดรังสีแกมมาพลังงานสูง และรังสีนิวตรอน
4. ติดตั้งระบบ พรอมทดสอบการทํางานของระบบสอบเทียบ
5. จัดทําระบบมาตรฐานหองปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025
6. ใหบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดรังสีชนิดตางๆ
ผลผลิต :
หองปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานทางรังสีที่สามารถใหบริการปริมาณรังสีมาตรฐานและสอบเทียบเครื่องวัดรังสีที่
ครอบคลุมทั้งรังสีแกมมาพลังงานสูง และรังสีนิวตรอน
ผลลัพธ :
สามารถใหบริการปริมาณรังสีมาตรฐาน และสอบเทียบเครื่องวัดรังสีแกหนวยงานที่ใชประโยชนจากรังสีทั้ง
ภายในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

สทน.



61 กลยุทธที่ 3.2

ยุทธศาสตรที่ 3  :  การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสรางพื้นฐาน
ดานพลังงานนิวเคลียร


กลยุทธที่ 3.2    :  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี

ตัวชี้วัด          :  จํานวนหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของที่ไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐานไมนอยกวา ....แหง

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ

10. โครงการจัดตั้งหองปฏิบัติการสอบ
เทียบเครื่องวัดรังสีบีตา

รอยละความสําเร็จตามแผนงาน: 
รอยละ 100

7.0000 แนวทางการดําเนินงาน :
1. ศึกษาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค และวิธีการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีบีตา
2. จัดซื้อ จัดจาง ระบบสอบเทียบเครื่องวัดรังสีบีตา
3. ติดตั้งระบบ พรอมทดสอบการทํางานของระบบสอบเทียบ
4. จัดทําระบบมาตรฐานหองปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025
5. ใหบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดรังสีบีตา
ผลผลิต :
หองปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานรังสีบีตา
ผลลัพธ :
สามารถใหบริการปริมาณรังสีมาตรฐาน และสอบเทียบเครื่องวัดรังสีบีตาแกหนวยงานที่ใชประโยชนจากรังสีทั้ง
ภายในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

สทน.

11. โครงการการพัฒนาระบบการฉาย
รังสีน้ํายางดวยเครื่องอิเล็กตรอนบีม

รอยละความสําเร็จตามแผนงาน: 
รอยละ 100

1.0000 แนวทางการดําเนินงาน :
ออกแบบและสรางระบบฉายรังสีน้ํายางเครื่องอิเล็กตรอนบีม และนําไปทดสอบการทํางานและปรับปรุงจนไดผล
รับตามตองการ
ผลผลิต :
ระบบการฉายรังสีน้ํายางดวยเครื่องอิเล็กตรอนบีม 
ผลลัพธ :
1. การเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตรของประเทศ 
2. การเพิ่มความสามารถในการแขงขันทางการคาของเอกชน
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

สทน.



62 กลยุทธที่ 3.2

ยุทธศาสตรที่ 3  :  การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสรางพื้นฐาน
ดานพลังงานนิวเคลียร


กลยุทธที่ 3.2    :  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี

ตัวชี้วัด          :  จํานวนหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของที่ไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐานไมนอยกวา ....แหง

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ

12. โครงการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ
นิวเคลียรฟวชันแบบโทคาแมคของ
ประเทศไทย 

รอยละความสําร็จตามแผนงานวิจัย : 
รอยละ 100

13.0000 แนวทางการดําเนินงาน :
1. ออกแบบและสรางเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรฟวชันแบบโทคาแมคของประเทศไทย
2. พัฒนาระบบตรวจวัดสมบัติของพลาสมา
ผลผลิต :
1. เครื่องปฏิกรณนิวเคลียรฟวชันแบบโทคาแมคของประเทศไทย
2. นักฟสิกส และวิศวกรที่มีความรูความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียรฟวชัน
ผลลัพธ : บุคลากร และเทคโนโลยีหลักในการใชประโยชนจากนิวเคลียรฟวชัน
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

สทน.

13. การพัฒนาระบบวัดคุณสมบัติของ
พลาสมาขั้นพื้นฐานสําหรับเครื่อง 
Thailand Tokamak 1 (TT1)

รอยละความสําร็จตามแผนงาน : 
รอยละ 100

         53.5497 แนวทางการดําเนินงาน :
1. ดําเนินการวิจัยระบบ Magnetic สําหรับเครื่อง TT1
2. ดําเนินการวิจัยระบบ HCN Interferometer สําหรับเครื่อง TT1
3. ดําเนินการวิจัยระบบ CCDs Diagnostic สําหรับเครื่อง TT1
4. ดําเนินการวิจัยระบบ LP Diagnostics สําหรับเครื่อง TT1
5. การเคลื่อนยายเครื่อง TT1 ซึ่งประกอบและทดสอบการทํางานแลวที่ ASIPP สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อมา
ประกอบและติดตั้งที่ สทน. องครักษ
6. การศึกษาดูงานเพื่อใหเกิดความเขาใจการทํางานโดยรวมของเครื่องโทคาแมคและระบบวัดตางๆ รวมถึงการ
ประชุมและติดตามการดําเนินงาน

สทน.



63 กลยุทธที่ 3.2

ยุทธศาสตรที่ 3  :  การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสรางพื้นฐาน
ดานพลังงานนิวเคลียร


กลยุทธที่ 3.2    :  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี

ตัวชี้วัด          :  จํานวนหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของที่ไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐานไมนอยกวา ....แหง

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ

ผลผลิต :
1. มีระบบวัดเพื่อวัดคาและศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของพลาสมาภายในเครื่อง TT1 
ประกอบดวย Magnetic probe, HCN interferometer, CCDs camera, Langmuir probe
2. มีบุคลากรที่มีความรูและประสบการณดานระบบวัดพลาสมาสําหรับเครื่องโทคาแมค
3. มีการพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบวัดเครื่องโทคาแมคใหเกิดประโยชนตอ
ประเทศชาติในดานตางๆ
4. มี Work Instruction หรือ Work-in Process สําหรับทุกระบบบที่ไดออกแบบ วิจัยและพัฒนาขึ้น
ผลลัพธ :
1. สามารถใชประโยชนจากการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบวัดพลาสมาชนิดตางๆ ทั้งทางตรงและทางออม ซึ่ง
ประกอบดวยระบบวัด ดังนี้ Magnetic probe, HCN interferometer, CCDs camera, Langmuir probe
2. มีการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการวัดดานพลามาเพื่อพัฒนาองคความรูดานโทคาแมคในประเทศ
3. มีการพัฒนากําลังคนดานพลาสมาและโทคาแมคเพิ่มขึ้นภายในประเทศ
4. มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สืบเนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีดานโทคาแมค
แหลงที่มาของงบประมาณ :
  งบประมาณแผนดิน
√  นอกงบประมาณแผนดิน



64 กลยุทธที่ 3.2

ยุทธศาสตรที่ 3  :  การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสรางพื้นฐาน
ดานพลังงานนิวเคลียร


กลยุทธที่ 3.2    :  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี

ตัวชี้วัด          :  จํานวนหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของที่ไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐานไมนอยกวา ....แหง

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ

14. การพัฒนาระบบควบคุมและเก็บ
ขอมูลของเครื่องโทคาแมค (TT1) เพื่อใช
ในการพัฒนาเทคโนโลยีฟวชั่นของไทย

รอยละความสําร็จตามแผนงาน : 
รอยละ 100

         53.3492 แนวทางการดําเนินงาน :
1. ศึกษาระบบควบคุมและการเก็บขอมูล
2. กําหนดแบบระบบควบคุม
3. เปรียบเทียบขอดีขอเสีย
4. ออกแบบระบบควบคุม
6. พัฒนาระบบควบคุม
7. ทดสอบการทํางาน
8. ติดตั้งระบบควบคุมเครื่องโทคาแมค
ผลผลิต :
1. ระบบควบคุมและการเก็บขอมูลของเครื่องโทคาแมค TT1 ที่จะนํามาใชกับงานวิจัยในไทย
2. ไดบุคลากรภายในประเทศ ที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในระบบควบคุมและการเก็บขอมูลของเครื่องโทคา
แมค TT1 
3. ไดองคความรูในการออกแบบของระบบควบคุมและการเก็บขอมูล สามารถพัฒนาระบบขึ้นมาใหมตามความ
ตองการของผูวิจัยในอนาคตได

สทน.



65 กลยุทธที่ 3.2

ยุทธศาสตรที่ 3  :  การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสรางพื้นฐาน
ดานพลังงานนิวเคลียร


กลยุทธที่ 3.2    :  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี

ตัวชี้วัด          :  จํานวนหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของที่ไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐานไมนอยกวา ....แหง

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ

ผลลัพธ :
1. องคความรูที่ไดจากการรวมพัฒนาระบบควบคุมและการเก็บขอมูล สามารถนํามาพัฒนาตอยอดสําหรับเครื่อง
โทคาแมคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2. เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมในการศึกษาและวิจัยระบบควบคุมและการเก็บขอมูล ที่มีพื้นฐานจากเทคโนโลยี
ฟวชั่นและเทคโนโลยีสนับสนุนอื่นๆ ที่สามารถนําไปประยุกตใชเชิงพาณิชยใน 10 อุตสาหกรรมและโครงการ
สําคัญของรัฐบาล
3. ผลงานตีพิมพดานฟวชั่นและพลาสมา จากประเทศไทยเพิ่มขึ้น
4. เกิดควาวมรวมมือระหวางสทน. มหาวิทยาลัย หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการศึกษาและวิจัยการ
ควบคุมและการเก็บขอมูล เปนไปดวยความเขมแข็งและมีศักยภาพ
แหลงที่มาของงบประมาณ :
  งบประมาณแผนดิน
√  นอกงบประมาณแผนดิน



66 กลยุทธที่ 3.2

ยุทธศาสตรที่ 3  :  การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสรางพื้นฐาน
ดานพลังงานนิวเคลียร


กลยุทธที่ 3.2    :  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี

ตัวชี้วัด          :  จํานวนหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของที่ไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐานไมนอยกวา ....แหง

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ

15. การพัฒนาระบบสุญญากาศของ
เครื่องโทคาแรคของประเทศไทย (TT1)

รอยละความสําร็จตามแผนงาน : 
รอยละ 100

         30.1609 แนวทางการดําเนินงาน :
1. ศึกษาระบบสุญญากาศและปมตางๆ รวมทั้งหองสุญญากาศ
2. กําหนดประสิทธิภาพปมและหองสุญญากาศ
3. เปรียบเทียบขอดีขอเสีย
4. ออกแบบระบบสุญญากาศ
5. พัฒนาระบบสุญญากาศ
6. ทดสอบการทํางาน
7. ติดตั้งระบบสุญญากาศเครื่องโทคาแมค
ผลผลิต :
1. ไดระบบสุญญากาศของเครื่อง Tokamak TT1 ที่สมบูรณ สามารถเดินไดโดยไมมีปญหาอันเนื่องมาจากระบบ
สุญญากาศ
2. สามารถทําการแกไขปญหาของระบบสุญญากาศไดทันทีเมื่อเกิดปญหา
ผลลัพธ :
1. บุคลากรดานการวิจัยที่มีศักยภาพดานเทคโนโลยีสุญญากาศ
2. ผลงานตีพิมพดานฟวชันจากประเทศไทยเพิ่มขึ้น
3. เกิดความรวมมือระหวางสทน. และภาคเอกชน
แหลงที่มาของงบประมาณ :
  งบประมาณแผนดิน
√  นอกงบประมาณแผนดิน

สทน.



67 กลยุทธที่ 3.2

ยุทธศาสตรที่ 3  :  การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสรางพื้นฐาน
ดานพลังงานนิวเคลียร


กลยุทธที่ 3.2    :  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี

ตัวชี้วัด          :  จํานวนหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของที่ไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐานไมนอยกวา ....แหง

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ

16. การวิจัยและพัฒนาระบบจาย
ไฟฟาแรงสูงของเครื่องโทคาแมคของ
ประเทศไทย (TT1)

รอยละความสําร็จตามแผนงาน : 
รอยละ 100

         96.0850 แนวทางการดําเนินงาน : 
ในการวิจัย Power Supply System
1. ศึกษาระบบไฟฟาแรงสูงระบบตางๆ
2. กําหนดแบบระบบไฟฟา
3. เปรียบเทียบขอดีขอเสีย
4. ออกแบบระบบไฟฟาแรงสูง
5. พัฒนาระบบไฟฟาแรงสูง
6. ทดสอบระบบการทํางาน
7. ติดตั้งระบบไฟฟาเครื่องโทคาแมค
ผลผลิต :
1. ไดระบบจายไฟฟาสําหรับเครื่องโทคาแมค TT1 ที่ทํางานไดมีประสิทธิภาพ
2. มีคูมือการใชงาน (Work Instruction) ระบบจายไฟฟาของเครื่อง TT1
ผลลัพธ :
1. บุคลากรที่เกี่ยวของจาก สทน. และกฟผ. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบจายไฟฟาของเครื่อง TT1
2. บุคลากรที่เกี่ยวของจาก สทน.และกฟผ. มีศักยภาพในการออกแบบและพัฒนาระบบจายไฟฟาของเครื่องโทคา
แมค
3. มีเครือขายวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เกี่ยวของกับระบบจายไฟฟาแรงสูง
แหลงที่มาของงบประมาณ :
  งบประมาณแผนดิน
√  นอกงบประมาณแผนดิน

สทน.



68 กลยุทธที่ 3.2

ยุทธศาสตรที่ 3  :  การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสรางพื้นฐาน
ดานพลังงานนิวเคลียร


กลยุทธที่ 3.2    :  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี

ตัวชี้วัด          :  จํานวนหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของที่ไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐานไมนอยกวา ....แหง

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ

17. โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยและ
นวัตกรรมการใชเทคโนโลยีรังสีเพื่อ
การเกษตรและอาหาร

จํานวนหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของที่ไดรับ
การพัฒนา

89.9314 แนวทางการดําเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1 โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยและนวัตกรรมการใชเทคโนโลยีรังสีเพื่อการเกษตรและอาหาร
กิจกรรมที่ 1.1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑชุดเครื่องพิสูจนอัตลักษณและแหลงที่มาของผลผลิตทางเกษตรและอาหาร
กิจกรรมที่ 1.2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑชุดเครื่องตรวจวัดปริมาณรังสีในการฉายรังสีผลผลิตทางเกษตรและอาหาร
กิจกรรมที่ 1.3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑชุดเครื่องตรวจอนุมูลอิสระที่เกิดจากการฉายรังสีในผลผลิตทางเกษตรและ
อาหารโดยเทคนิค Electron Spin Resonance (ESR)
กิจกรรมที่ 2
โครงการพัฒนาชุดเครื่องกําเนิดคลื่น Terahertz พรอมอุปกรณตรวจวัด และพัฒนาวิธีการการตรวจสอบผลผลิต
ทางการเกษตรเพื่อการสงออกโดยใชคลื่น Terahertz โดยมุงเนนในกลุมผลิตภัณฑทางการเกษตรในเขตจังหวัด
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
ผลผลิต :
1. ไดครุภัณฑชุดเครื่องพิสูจนอัตลักษณและแหลงที่มาของผลผลิตทางเกษตรและอาหาร
2. ไดครุภัณฑชุดเครื่องตรวจวัดปริมาณรังสีในการฉายรังสีผลผลิตทางเกษตรและอาหาร
3. ไดครุภัณฑชุดเครื่องตรวจอนุมูลอิสระที่เกิดจากการฉายรังสีในผลผลิตทางเกษตรและอาหารโดยเทคนิค 
Electron Spin Resonance (ESR)
4. สามารถพัฒนาระบบที่ใชคลื่น Terahertz ในการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร

ผูรับผิดชอบ  :
ดร.ปกรณ ตั้งปอง
หนวยงาน : 
คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เบอรโทร :  0632301622
อีเมล : fscipota@ku.ac.th

pakorn.tan@live.ku.th



69 กลยุทธที่ 3.2

ยุทธศาสตรที่ 3  :  การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสรางพื้นฐาน
ดานพลังงานนิวเคลียร


กลยุทธที่ 3.2    :  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี

ตัวชี้วัด          :  จํานวนหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของที่ไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐานไมนอยกวา ....แหง

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ

ผลลัพธ :
1. ผลิตงานวิจัยพื้นฐานที่สามารถจัดทําเปนฐานขอมูลอัตลักษณของผลผลิตทางการเกษตรและอาหารที่มี
แหลงที่มาจากประเทศไทย
2. ปองกันการปลอมปนผลผลิตทางการเกษตรและอาหารจากประเทศอื่นที่มีคุณภาพดอยกวา เพื่อเปนการรักษา
ภาพลักษณของอาหารและวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงจากประเทศไทย
3. สามารถตรวจวัดรังสีและพิสูจนวาผลผลิตทางการเกษตรและอาหารไดผานการฉายรังสีที่เหมาะสมตาม
มาตรฐานการฉายรังสีอาหารและผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการสงออก
แหลงที่มาของงบประมาณ
 √ งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน



70 กลยุทธที่ 3.2

ยุทธศาสตรที่ 3  :  การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสรางพื้นฐาน
ดานพลังงานนิวเคลียร


กลยุทธที่ 3.2    :  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี

ตัวชี้วัด          :  จํานวนหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของที่ไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐานไมนอยกวา ....แหง

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ

 18. โครงการศึกษาพฤติกรรมการ
เคลื่อนยายของ NORM เพื่อการบริหาร
จัดการพื้นที่ที่มีความเสี่ยง

จํานวนพื้นที่ที่ดําเนินการศึกษาตาม
แนวทางเสร็จสิ้น ๒ พื้นที่

0.8596 แนวทางการดําเนินงาน :
ศึกษาเพื่อใหไดขอมูลในการบริหารจัดการ NORM ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ดังนี้
1. ศึกษาการเคลื่อนยายของนิวไคลดรังสีที่ปลดปลอยสูสิ่งแวดลอมและในหวงโซอาหาร
2. ศึกษาการไดรับรังสีของประชาชนทั้งภายนอกและภายในรางกาย
3. ออกแบบวิธีการบริหารจัดการใหเกิดความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานและประชาชน เชน การจัดการดานพื้นที่ 
การเฝาระวังรังสี เปนตน
4. ศึกษาวิจัยเพื่อการกํากับดูแล NORM รวมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่
ผลผลิต : 
1. แนวทางการบริหารจัดการฯเฉพาะ สําหรับพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ
2. ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ดานการวิจัยและการบริหารจัดการในพื้นที่
ผลลัพธ :
1. ประชาชนมีความเสี่ยงในการไดรับรังสีจาก NORM ลดลง 
2. ขอมูลฯ สนับสนุนการกํากับดูแล
แหลงที่มาของงบประมาณ
  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

ผูรับผิดชอบ  : ธวัชชัย อิทธิพูนธนกร
หนวยงาน : กองพัฒนาระบบและ
มาตรฐานกํากับดูแลความปลอดภัย 
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เบอรโทร : 02-5967600 ตอ 4403
อีเมล : thawatchai.i@oap.go.th



71 กลยุทธที่ 3.2

ยุทธศาสตรที่ 3  :  การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสรางพื้นฐาน
ดานพลังงานนิวเคลียร


กลยุทธที่ 3.2    :  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี

ตัวชี้วัด          :  จํานวนหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของที่ไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐานไมนอยกวา ....แหง

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ

19. โครงการพัฒนาระบบวัดรังสีเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการตรวจวัดและการประเมิน
รังสีในสิ่งแวดลอมสําหรับพื้นที่ที่มีความ
เสี่ยง

1.ผลสําเร็จในการพัฒนาระบบวัดสําหรับ
การใชงานภาคสนาม 2. สถานีเฝาระวัง
ภัยทางรังสีใตน้ําทะเลจังหวัดสงขลา
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีความมั่นคงยั่งยืน 3. ผลการ
ตรวจวัดระดับปริมาณรังสีในพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยง

1.0000 แนวทางการดําเนินงาน : 
ศึกษารายละเอียดและหาขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือวัดรังสี เทคโนโลยีการติดตอสื่อสาร องคประกอบทางกายภาพ 
Hardware และการเขียนโปรแกรมในสวนของ Software - สรางประกอบ ทดสอบ ปรับเทียบ เพื่อใหเปนไปตาม
มาตรฐาน - ทดสอบการใชงานในพื้นที่จริง (พื้นที่ที่มีความเสี่ยง); ดูแลรักษาซอมบํารุงรักษาสถานีเฝาระวังภัยทาง
รังสีใตน้ําทะเลใหสามารถใชงานได - ศึกษาวิจัยพัฒนาและทดสอบการทํางานของระบบวัดฯ/ปรับเทียบ ประเมิน
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ; สํารวจพื้นที่และตรวจวัดระดับปริมาณรังสีในพื้นที่สนใจ (พื้นที่ที่มีความเสี่ยง) -
 ผลการตรวจวัดและการประเมินผลการตรวจวัดรังสี รวมถึงการทดสอบเครื่องมือวัดรังสีที่พัฒนาขึ้น
ผลผลิต : 
ไดเครื่องมือวัดรังสีสําหรับใชงานภาคสนามโดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไรสาย; ระบบวัดรังสีของสถานีเฝา
ระวังภัยทางรังสีใตน้ําทะเลไดรับการดูแลรักษาซอมบํารุงและสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีมั่นคงและ
ยั่งยืน; ผลการตรวจวัดระดับปริมาณรังสีในพื้นที่สนใจ
ผลลัพธ : 
เกิดการพัฒนาองคความรู และนวัตกรรมเทคโนโลยีนิวเคลียรในประเทศ ลดการสั่งซื้อและนําเขาจากตางประเทศ ;
 ประเทศไทยมีขอมูลการตรวจวัดระดับปริมาณรังสีที่สามารถนําไปใชสําหรับการประเมินความปลอดภัยของ
ประชาชนได
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

ผูรับผิดชอบ  : สมบูรณ โตอุตชนม 
หนวยงาน : สนง. ปรมาณูเพื่อสันติ
เบอรโทร : 0909924979
อีเมล : somboon.t@oap.go.th



72 กลยุทธที่ 3.2

ยุทธศาสตรที่ 3  :  การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสรางพื้นฐาน
ดานพลังงานนิวเคลียร


กลยุทธที่ 3.2    :  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี

ตัวชี้วัด          :  จํานวนหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของที่ไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐานไมนอยกวา ....แหง

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ

20. โครงการกํากับดูแลความปลอดภัย
ในสินคาอุปโภคที่มีวัสดุกัมมันตรังสีเปน
สวนประกอบ

1. ขอบเขต ประเภท ชนิดของสินคา
อุปโภคที่วัสดุกัมมันตรังสีเปน
สวนประกอบที่จะตองกํากับดูแลความ
ปลอดภัย
2. แนวทางการกํากับดูแลสินคาอุปโภค
ที่มีวัสดุกัมมันตรังสีเปนสวนประกอบ

0.9044 แนวทางการดําเนินงาน :

1. การจัดจางเจาหนาที่ในการศึกษาวิจัยและจัดทํามาตรฐานการกํากับดูแลความปลอดภัยในสินคาอุปโภคฯ

๒. การประชุมเพื่อบูรณาการกับหนวยงานวิจัยที่เกี่ยวของ และการนําเสนอผลการศึกษาในรอบปที่ผานมา

๓. การสํารวจสินคาอุปโภคฯ                                                    

๔. การตรวจวิเคราะหกัมมันตภาพรังสีในตัวอยางสินคาอุปโภคฯ

ผลผลิต :

๑. ขอมูลวิชาการและมาตรฐานการกํากับดูแลความปลอดภัยในสินคาอุปโภคฯ                                                           

๒. การบูรณาการกับหนวยงานวิจัยที่เกี่ยวของที่พัฒนาใหเหมาะสมการดําเนินการศึกษาวิจัย สอดคลองกับตัวอยางและคา

กัมมันตภาพรังสีที่ไดดําเนินการสํารวจและตรวจวัด                                                    

๓. ฐานขอมูลกัมมันตภาพรังสีในสินคาอุปโภคฯ ของประชาชนไทย

ผลลัพธ :

๑. การไดรับรังสีจากสินคาอุปโภคฯ ของประชาชนไทย                      

๒. มาตรฐาน เกณฑความปลอดภัย กฎหมาย มาตรการ และ/หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของในการกํากับดูแลความปลอดภัยในสินคา

อุปโภคฯ

แหลงที่มาของงบประมาณ

√  งบประมาณแผนดิน

  นอกงบประมาณแผนดิน

ผูรับผิดชอบ  : นายกิตติศักดิ์ ชัยสรรค
หนวยงาน : กพม. กลุมพัฒนาดาน
ความปลอดภัย
เบอรโทร : 02-5967600 ตอ 4๒๑๒
อีเมล : kittisak.c@oap.go.th



73 กลยุทธที่ 3.2

ยุทธศาสตรที่ 3  :  การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสรางพื้นฐาน
ดานพลังงานนิวเคลียร


กลยุทธที่ 3.2    :  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี

ตัวชี้วัด          :  จํานวนหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของที่ไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐานไมนอยกวา ....แหง

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ

21. โครงการพัฒนาองคความรูดาน
นวัตกรรมพลังงานนิวเคลียร ของ 
Nuclear-Renewable Hybrid Energy 
System (NRHES) และ Small Modular
 Reactor (SMR)
 (สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ)

องคความรูดานนวัตกรรมพลังงาน
นิวเคลียร จํานวนนักวิจัยที่เชี่ยวชาญใน
สายงานพลังงานนิวเคลียร ผลงานการ
ตีพิมพและการเผยแพรองคความรูจาก
การวิจัย และการประยุกตใชผลงานวิจัย

1.0000 แนวทางการดําเนินงาน :

1. ศึกษาการพัฒนานวัตกรรมพลังงานนิวเคลียร ของ Nuclear-Renewable Hybrid Energy System (NRHES) และ Small 

Modular Reactor (SMR) ที่มีอยูในปจจุบันจากตางประเทศ     

2. ประยุกตใชองคความรูทางนิวเคลียรในการศึกษาความเปนไปไดของ Nuclear-Renewable Hybrid Energy System (NRHES)

 และ Small Modular Reactor (SMR) ในประเทศไทย     

3. สรางความรวมมือระดับองคกรในการพัฒนาองคความรูควบคูกับการพัฒนากําลังคน              

4. เผยแพรองคความรูในระดับชาติและนานาชาติ                                                          

5. ประยุกตในองคความรูจากการวิจัยเพื่อพัฒนาการแผนใชพลังงานไฟฟาและความรอนของประเทศไทย และสงเสริมความรวมมือ

ในการประยุกตใชผลงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ผลผลิต :

องคความรูดานนวัตกรรมพลังงานนิวเคลียร จํานวนนักวิจัยที่เชี่ยวชาญในสายงานพลังงานนิวเคลียร ผลงานการตีพิมพและการ

เผยแพรองคความรูจากการวิจัย และการประยุกตใชผลงานวิจัย

ผลลัพธ :

การพัฒนานวัตกรรมพลังงานนิวเคลียร ของ Nuclear-Renewable Hybrid Energy System (NRHES) และ Small Modular 

Reactor (SMR) จะนําสูการพัฒนาการใชพลังงานไฟฟาและความรอนในอุตสากรรมทุก ๆ ภาคสวนของประเทศไทย ไดอยาง

สะอาด ปลอดภัย และยั่งยืน นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทยการเปนเมืองอัฉริยะ (Smart City) 

ตามยุทธศาสตรและทิศทางของประเทศไทยอีกดวย 

แหลงที่มาของงบประมาณ

√  งบประมาณแผนดิน

√  นอกงบประมาณแผนดิน

สทน.

จํานวนโครงการ = 21 454.9402       



74 กลยุทธที่ 4.1

ยุทธศาสตรที่ 4  :  การใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อการพัฒนาประเทศ

กลยุทธที่ 4.1    : สงเสริมการใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในดานเกษตร ดานอาหารและโภชนาการ ดานการแพทยและสาธารณสุข และดานอื่นๆ

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

                     2. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

1. โครงการศึกษาความเปนไปไดเพื่อหา
ความคุมคาของยุทโธปกรณสําหรับการใช
งานทางทหารโดยสารกัมมันตรังสี

รอยละความสําเร็จของความเปนไปไดใน
โครงการศึกษาความเปนไปไดฯ

2.0000 แนวทางการดําเนินงาน :
ตั้งทุนวิจัยเพื่อศึกษาความเปนไปไดเพื่อหาความคุมคาของยุทโธปกรณฯ
ผลผลิต :
ไดผลสรุปที่เปนแนวทางในการพิจารณาความคุมคาการใชราชการของยุทโธปกรณในกองทัพ
ผลลัพธ :
กองทัพสามารถใชยุทโธปกรณไดอยางคุมคาและประหยัดงบประมาณในการจัดหายุทโธปกรณเขาประจําการในกองทัพ
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

ผูรับผิดชอบ  : กองวิทยาการ    
หนวยงาน : กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
เบอรโทร : 02 5343437               

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ



75 กลยุทธที่ 4.1

ยุทธศาสตรที่ 4  :  การใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อการพัฒนาประเทศ

กลยุทธที่ 4.1    : สงเสริมการใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในดานเกษตร ดานอาหารและโภชนาการ ดานการแพทยและสาธารณสุข และดานอื่นๆ

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

                     2. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

2. กิจกรรม การพัฒนาพันธุขาวที่
ทนทานตอสภาวะน้ํากรอยใหมีลักษณะ
ทรงตนที่ดีและไมไวตอชวงแสงดวย
วิธีการชักนําใหเกิดการกลายพันธุและนํา
เครื่องหมายโมเลกุลมาประยุกตใช

ขาวสายพันธุแททนทานตอสภาวะน้ํา
กรอยใหมีลักษณะทรงตนที่ดีและไมไวตอ
ชวงแสง เพื่อเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรที่
ประสบปญหาน้ํากรอยเขารุกพื้นที่ทํานา
ในชวงฤดูแลง

0.2500 แนวทางการดําเนินงาน 
นําพันธุขาวที่ทนทานตอความเค็มในระดับ R แตไวตอชวงแสง มาปลูกเพื่อคัดเลือกตนที่มียีนควบคุมลักษณะทนทาน
ตอความเค็มดวยเครื่องหมายโมเลกุล จากนั้นเก็บเมล็ดจากตนที่มียีนทนทาน นําเมล็ดไปชักนําใหเกิดการกลายพันธุ
ดวยการใชรังสี E-beam แลวปลูกคัดเลือกตนที่มีลักษณะไมไวตอชวงแสง และมีลักษณะทางการเกษตรที่ดี 
ขณะเดียวกันนําใบจากตนที่คัดเลือกได มาคัดเลือกตนที่มียีนทนทานตอความเค็มดวยเครื่องหมายโมเลกุลอีกครั้ง 
นําเมล็ด M3 ที่ไดมาทดสอบความเค็มในระยะกลา และระยะสืบพันธุ พรอมทั้งเก็บใบขาวจากตน M3 มาคัดเลือกตน
ที่มียีนทนทานตอความเค็มดวยเครื่องหมายโมเลกุล ในชั่วรุนที่ 4 ทําเหมือนกับชั่วรุนที่ 3 และปลูกคัดเลือกลักษณะ
ขาวไมไวตอชวงแสง และมีลักษณะทางการเกษตรที่ดีที่เหมาะกับพื้นที่นาชลประทาน ในชั่วรุนที่ 5 ขณะเดียวกันเก็บ
ใบขาวจากตนที่คัดเลือกแลวมาคัดเลือกตนที่มียีนทนทานตอความเค็มดวยเครื่องหมายโมเลกุล
ผลผลิต : 
ไดพันธุขาวที่ทนทานตอสภาวะน้ํากรอยใหมีลักษณะทรงตนที่ดีและไมไวตอชวงแสงดวยวิธีการชักนําใหเกิดการกลาย
พันธุและนําเครื่องหมายโมเลกุลมาประยุกตใช
ผลลัพธ : 
ขาวสายพันธุแททนทานตอสภาวะน้ํากรอยใหมีลักษณะทรงตนที่ดีและไมไวตอชวงแสงดวยวิธีการชักนําใหเกิดการ
กลายพันธุ
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

ผูรับผิดชอบ : 
นางสาวมานิกา นอยเอี่ยม
เบอรโทร : 0951595314 
อีเมล : manika.n@rice.mail.go.th
ผูประสาน : นางเกศินี พูลทวี
เบอรโทร : 02-561 4463
อีเมล: brps.sg@gmail.com



76 กลยุทธที่ 4.1

ยุทธศาสตรที่ 4  :  การใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อการพัฒนาประเทศ

กลยุทธที่ 4.1    : สงเสริมการใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในดานเกษตร ดานอาหารและโภชนาการ ดานการแพทยและสาธารณสุข และดานอื่นๆ

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

                     2. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

3. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
สินคาเกษตร กิจกรรมสงเสริมการ
อารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร กิจกรรมยอย ๑ ผลิต
และปลอยแมลงวันผลไมเปนหมัน 
กิจกรรมยอย ๒ ควบคุมแมลงวันผลไม
ดวยวิธีผสมผสาน

1. สามารถสนับสนุนแมลงเปนหมันใหกับ
เกษตรกรไดปละไมนอยกวา 100 ลานตัว
2. เกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต 
และสามารถขายผลผลิตไดในราคาที่สูงขึ้น

3.5600 แนวทางการดําเนินงาน :
1. เกษตรกรในพื้นที่ที่มีปญหาแมลงวันผลไมมีความตองการโครงการ
2. กรมสงเสริมการเกษตรสนับสนุนองคความรูทางวิชาการ งบประมาณแกพื้นที่ในการดําเนินโครงการ
3. ดําเนินโครงการควบคุมแมลงวันผลไมแบบครอบคลุมพื้นที่ดวยวิธีผสมผสาน                                    
4. ผลิตและสนับสนุนแมลงเปนหมันในพื้นที่เหมาะสม
ผลผลิต : 
1. สนับสนุนงบประมาณในการควบคุมแมลงวันผลไมแบบครอบคลุมพื้นที่ดวยวิธีผสมผสาน
2. สนับสนุนแมลงเปนหมันแกพื้นที่ที่เหมาะสม
ผลลัพธ :
1. จํานวนแมลงวันผลไมไมสงผลกระทบตอผลผลิตจนถึงระดับเสียหายทางเศรษฐกิจ                            
2. รายไดเกษตรกรเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีมูลคาและมีความปลอดภัย
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

ผูรับผิดชอบ : กลุมสงเสริมการควบคุม
ศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี
หนวยงาน : กองสงเสริมการอารักขาพืช
และจัดการดินปุย กรมสงเสริม
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
เบอรโทร : 02 940 6179

4. แนวทางการผลิตไอโซปรังสีชนิดใหม
เพื่อใชงานทางการแพทยในประเทศเพิ่ม
มากขึ้น

1.0000 แนวทางการดําเนินงาน : 
ทําการทดลองอาบรังสีนิวตรอนจากเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัยเพื่อใหสามารถผลิตไอโซปรังสีชนิดใหมไดเองใน
ประเทศเปนการลดการนําเขาไอโซโทปรังสีที่ราคาสูง
ผลผลิต : 
มีแนวทางการผลิตไอโซโทปรังสีชนิดใหมเพื่อใชงานทางการแพทยในประเทศ
ผลลัพธ : 
สามารถผลิตไอโซโทปรังสีหลากหลายชนิดในประเทศไดเอง
แหลงที่มาของงบประมาณ
  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

ผูรับผิดชอบ  : ผศ.ดร.พรรณี แสงแกว
หนวยงาน : ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร
คณะวิศวกรรมศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เบอรโทร : 02-2186779
อีเมล : phannee.s@chula.ac.th



77 กลยุทธที่ 4.1

ยุทธศาสตรที่ 4  :  การใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อการพัฒนาประเทศ

กลยุทธที่ 4.1    : สงเสริมการใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในดานเกษตร ดานอาหารและโภชนาการ ดานการแพทยและสาธารณสุข และดานอื่นๆ

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

                     2. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

5. การพัฒนาวัสดุเพื่อตรวจวัดรังสี อุปกรณตรวจวัดรังสีที่ผลิตขึ้นเองใน
ประเทศ

1.0000 แนวทางการดําเนินงาน : 
ทําการพัฒนาวัสดุตรวจวัดรังสี เชน ผลึกซินทิลเลชัน ฟลมบางตรวจวัดรังสี อุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกสสําหรับ
ตรวจวัดอนุภาครังสี
ผลผลิต :  
วัสดุตรวจวัดรังสีที่สามารถสังเคราะหไดเองในประเทศเพื่อนําไปประดิษฐเปนอุปกรณตรวจวัดรังสีราคายอมเยาวใน
ประเทศ ทําใหสามารถเปนอุกรณการเรียนการสอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ทําใหเกิดความสนใจในการเรียนรูใน
ศาสตรวิชานี้มากขึ้นได
ผลลัพธ : 
มีเทคโนโลยีในการสรางผลิตเครื่องมือตรวจวัดรังสีไดเองในประเทศ ลดการนําเขาจากตางประเทศ และอาจจะเปน
ผูผลิตไปแขงขั้นใมนระดับภูมิภาคและระดับโลกไดในอนาคตระยะยาวได
แหลงที่มาของงบประมาณ
  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

ผูรับผิดชอบ  : ผศ.ดร.พรรณี แสงแกว
หนวยงาน : ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร
คณะวิศวกรรมศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เบอรโทร : 02-2186779
อีเมล : phannee.s@chula.ac.th



78 กลยุทธที่ 4.1

ยุทธศาสตรที่ 4  :  การใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อการพัฒนาประเทศ

กลยุทธที่ 4.1    : สงเสริมการใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในดานเกษตร ดานอาหารและโภชนาการ ดานการแพทยและสาธารณสุข และดานอื่นๆ

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

                     2. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

6. วิจัยและพัฒนาชุดทดสอบคุณภาพ
ภาพถายรังสีเครื่องเอกซเรยฟนแบบ
ภายในชองปาก

ไดผลิตภัณฑชุดทดสอบคุณภาพภาพถาย
รังสีเครื่องเอกซเรยฟนที่มีประสิทธิผล
เทียบเทาผลิตภัณฑตางประเทศ

1.0000 แนวทางการดําเนินงาน :
ศึกษาความรู องคประกอบ มาตรฐานชุดทดสอบคุณภาพภาพถายรังสีเครื่องเอกซเรยฟน จัดสราง ทดสอบ พัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพเทียบเทาผลิตภัณฑตางประเทศ ลงพื้นที่ภาคสนามเก็บขอมูล วิเคราะหผล เปรียบเทียบประสิทธิผลชุด
ทดสอบ
ผลผลิต :
ผลผลิตเปนผลิตภัณฑมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่สามารถนําไปถายทอดเทคโนโลยีเพื่อประโยชนเชิงพาณิชยและ
เชิงสาธารณะได
ผลลัพธ :
ไดนวัตกรรมในการการควบคุมคุณภาพภาพถายทางรังสีเครื่องเอกซเรยแบบภายในชองปากของประเทศไทย ซึ่งมี
ผลิตภัณฑที่หลากหลายสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิผลเปนทิศทางเดียวกัน และจะนําไปสูการใชปริมาณรังสี
กับผูปวยทางชองปากที่ปลอดภัยและเหมาะสม
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

ผูรับผิดชอบ  : นายกิตตินันท แซลิ้ม
หนวยงาน : กลุมรังสีวินิจฉัย สํานักรังสี
และเครื่องมือแพทย 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
เบอรโทร : 0909769121
อีเมล : kittinan.s@dmsc.mail.go.th



79 กลยุทธที่ 4.1

ยุทธศาสตรที่ 4  :  การใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อการพัฒนาประเทศ

กลยุทธที่ 4.1    : สงเสริมการใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในดานเกษตร ดานอาหารและโภชนาการ ดานการแพทยและสาธารณสุข และดานอื่นๆ

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

                     2. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

7. โครงการควบคุมแมลงวันผลไมโดยการ
ใชแมลงที่เปนหมันดวยรังสี 
(โครงการลดการใชสารเคมีดวยการ
ควบคุมแมลงวันผลไมดวยเทคนิคแมลงวัน
เปนหมัน ในพื้นที่ผลิตผลไมสงออก ใน
พื้นที่ จ. จันทบุรี- เฟสการยกระดับเพื่อ
การสงออก)

รอยละความสําเร็จตามแผนงานโครงการ 
(ขึ้นอยูกับจังหวัดที่ไปดําเนินการ): 
รอยละ 100

2.1392 สทน.แนวทางการดําเนินงาน :
1. ขยายพันธุและฉายรังสีทําหมันแมลงวันผลไม 20 ลานตัว/2 สัปดาห/แหง
2. ศึกษานิเวศนวิทยาของแมลงวันผลไมในพื้นที่ จ.จันทบุรี
3. วางระบบตรวจสอบติดตามประชากรแมลงวันผลไม
4. ลดประชากรแมลงวันผลไมโดยวิธีผสมผสาน
5. ปลอยแมลงวันผลไมที่เปนหมัน
6. สํารวจแมลงศัตรูทางกักกันพืชอื่นๆ ที่ปนเปอนผลไม
7. ลางทําความสะอาดใชลมแรงดันสูงเปากําจัดแมลงที่ปนเปอนผลไม
8. คัดขนาด คุณภาพและบรรจุกลองในโรงบรรจุที่ไดมาตรฐานทางกักกันพืช
9. ตรวจสอบและอออกใบรับรองปลอดแมลงศัตรูพืชโดยหนวยงานทางกักกันพืช
10. จัดประชุมสัมมนาเกษตรกร หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของและผูสงออก
11. สรุปและประเมินผล
ผลผลิต :
จํานวนแมลงวันผลไมในพื้นที่ลดลงต่ํากวาระดับที่จะกอความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ผลลัพธ :
1. เปนตนแบบโรงผลิตแมลงเพื่อการควบคุมแมลงวันผลไมโดยการใชแมลงที่เปนหมัน
2. สามารถควบคุมประชากรของแมลงวันผลไมในพื้นที่ปลูกไมผลในพื้นที่เปาหมาย และลดการใชสารเคมีกําจัดแมลง
3. มีพื้นที่นํารองที่มีการควบคุมแมลงวันผลไมอยางเปนระบบ ตามหลักการสากล เพื่อสนับสนุนการคาและการสงออก
 และสามารถขยายผลไปสูจังหวัดอื่นๆ ในเขตพื้นที่ใกลเคียง จนสามารถครอบคลุมไปทั่วประเทศ
4. ยกระดับรายไดของเกษตรกร และผลิตไมผลที่ปลอดภัยตอผูบริโภค 
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน



80 กลยุทธที่ 4.1

ยุทธศาสตรที่ 4  :  การใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อการพัฒนาประเทศ

กลยุทธที่ 4.1    : สงเสริมการใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในดานเกษตร ดานอาหารและโภชนาการ ดานการแพทยและสาธารณสุข และดานอื่นๆ

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

                     2. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

8. โครงการควบคุมแมลงวันผลไมโดยการ
ใชแมลงที่เปนหมันดวยรังสี 
(การลดการใชสารเคมีดวยการควบคุม
แมลงวันผลไมดวยเทคนิคแมลงวันเปน
หมัน ในพื้นที่ จ. นครนายก)

รอยละความสําเร็จตามแผนงานโครงการ 
(ขึ้นอยูกับจังหวัดที่ไปดําเนินการ): รอยละ
 100

2.0000 แนวทางการดําเนินงาน :
1. รวมกับกลุมเกษตรกร สหกรณ วิสาหกิจชุมชนและหนวยงานในจังหวัดเพื่อวางแผนงาน  
2. อบรมเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชนและผูสนใจ
3. ศึกษา สํารวจขอมูลปญหาแมลงวันผลไมในพื้นที่เปาหมาย
4. วางระบบตรวจสอบประชากรแมลงวันผลไมในพื้นที่
5. สรางแนวกั้นแมลงวันผลไม
6. ลดประชากรแมลงวันผลไมในพื้นที่โดยการใชกับดักและการกําจัดแหลงขยายพันธุ
7. ผลิตและทําหมันแมลงวันผลไม
8. ปลอยแมลงที่เปนหมันในพื้นที่ควบคุมแมลง
9. ตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ
ผลผลิต :
1. ปริมาณผลไมที่ปลูกในพื้นที่ของโครงการมีการสูญเสียจากปญหาแมลงวันทองเขาทําลายลดลงไมนอยกวารอยละ 
30 เมื่อสิ้นสุดโครงการ
2. เปนผลไมที่ปลอดจากการใชสารเคมีไมนอยกวารอยละ 70 (ลดการใชยาฆาแมลงได แตตองอาศัยความรวมมือของ
เกษตรกร) ประเมินจากการสัมภาษณ

สทน.

ผลลัพธ :
1. ผลไมคุณภาพ ปลอดภัยตอผูบริโภคเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ดําเนินการโครงการมีสุขภาพดีขี้น
2. เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ดําเนินการโครงการมีสุขภาพดีขี้น
3. เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นจากปริมาณผลผลิตที่มากขึ้น
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน



81 กลยุทธที่ 4.1

ยุทธศาสตรที่ 4  :  การใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อการพัฒนาประเทศ

กลยุทธที่ 4.1    : สงเสริมการใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในดานเกษตร ดานอาหารและโภชนาการ ดานการแพทยและสาธารณสุข และดานอื่นๆ

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

                     2. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

9. โครงการวิจัยและพัฒนาแมลงวันผลไม
ชนิด Bactrocera dorsalis 
hendel แถบหลังสีขาวที่แยกเพศได
ดวยพันธุกรรมในระยะดักแด 
(Development of Genetic sexing 
Strains of White throaxed 
Bactroceradorsalis Hendel)

รอยละความสําร็จตามแผนงานวิจัย : 
รอยละ 100

5.0000 แนวทางการดําเนินงาน :
1. คัดเลือก สรางสายพันธุ และฉายรังสีแมลงวันผลไม
2. ศึกษาผลของรังสีตอการเปนหมันของแมลงวันผลไม และ Fitness และ Mating ccompetitiveness
3. ศึกษาประสิทธิภาพของการควบคุมประชากรแมลงวันผลไมโดยปลอยเฉพาะแมลงที่เปนหมันเพศผูในกรงภาคสนาม
 และแปลงเกษตรกร
4. สรุปและประเมินผล
ผลผลิต :  
แมลงวันผลไม Bactrocera dorsalis สายพันธุที่แยกเพศไดในระยะดักแด
ผลลัพธ : 
1. พัฒนาเทคนิคการควบคุมแมลงวันผลไมโดยการใชแมลงที่เปนหมันรวมกับวิธีการอื่นใหยั่งยืน
2. แกปญหาแมลงวันผลไมใหกลุมเกษตรกรที่ปลูกไมผล
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

สทน.

10. โครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ
นิวเคลียรวิจัยเครื่องใหม

รอยละความสําร็จตามแผนงาน EHIA 
และ Siting : รอยละ 100

0.7600 แนวทางการดําเนินงาน :
1. ประชุมรับฟงความคิดเห็น EHIA ครั้งที่ 3
2. นําเสนอผลนับฟงความคิดเห็นตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสํานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ผลผลิต : 
ขอมูล EHIA และ Sitting
ผลลัพธ : 
ไดขอมูลที่นําเสนอของบประมาณตอรัฐบาล
แหลงที่มาของงบประมาณ
  งบประมาณแผนดิน
√ นอกงบประมาณแผนดิน

สทน.



82 กลยุทธที่ 4.1

ยุทธศาสตรที่ 4  :  การใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อการพัฒนาประเทศ

กลยุทธที่ 4.1    : สงเสริมการใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในดานเกษตร ดานอาหารและโภชนาการ ดานการแพทยและสาธารณสุข และดานอื่นๆ

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

                     2. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

11. โครงการพัฒนา SME, พัฒนา
รูปแบบการใหบริการเชิงรุกโดยศูนยรับ/
สงสินคาสมุนไพรตามภูมิภาค เพื่อสงมา
ฉายรังสี

จํานวนบริษัท/หนวยงานรับบริการการ
ฉายรังสี

1.0000 แนวทางการดําเนินงาน :
1. นําเสนอการใชประโยชนของเทคโนโลยีนิวเคลียรตอกลุมบริษัท/หนวยงานที่มีความสนใจ
2. การพัฒนากระบวนการขายสิทธิบัตรและเพิ่มความเชื่อมั่นของการประยุกตใชรังสีกับผลิตภัณฑ
3. ขยายการใชประโยชนไปสูชุมชน สังคม
ผลผลิต :
บริษัท/หนวยงานมีการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑโดยใชประโยชนของเทคโนโลยีนิวเคลียร
ผลลัพธ :
การใชประโยชนทางดานเทคโนโลยีนิวเคลียรถึง end user และสามารถคํานวณมูลคาผลกระทบทางเศรษฐกิจได
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

สทน.

12. โครงการการเพิ่มความสามารถใน
การแขงขันและสรางนวัตกรรมใหมตาม
แนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG 
Economy) ดวยเทคโนโลยีนิวเคลียรและ
รังสีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจอยางยั่งยืน

รอยละความสําเร็จตามแผนงาน : รอยละ
 100

44.0165 แนวทางการดําเนินงาน :
การบริหารแผนงานยอย (วางแผน ติดตามผล ประชุมกลุม) ไดแก
1. การปรับปรุงพันธุพืชเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีรังสีเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันและการสงออก
2. การประยุกตเทคนิคทางรังสีเพื่อพัฒนาสายพันธุและคัดเลือกเพศของพืชกัญชงและกัญชาในการสนับสนุนใหเปนพืช
เศรษฐกิจใหมของประเทศ
3. การประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรและรังสีเพื่อยกระดับการควบคุมคุณภาพและการสรางอัตลักษณในถิ่นที่มาของ
สินคาเกษตรและอาหาร
4. การประยุกตใชเทคโนโลยีพลาสมาสําหรับงานอาหารและเกษตรปลอดภัย
5. การพัฒนาและเพิ่มมูลคาวัตถุดิบอาหารดวยเทคโนโลยีรังสี
6. การประยุกตใชลําอิเล็กตรอนและรังสีเอกซจากเครื่องเรงอนุภาคอิเล็กตรอนในการฉายรังสีผลิตภัณฑการเกษตร 
อาหาร และการแพทย เพื่อการบริโภคอยางปลอดภัยและสรางรายไดจากการสงออก
7. การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีรังสีดานเครื่องมือแพทยเพื่อรองรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา

สทน.



83 กลยุทธที่ 4.1

ยุทธศาสตรที่ 4  :  การใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อการพัฒนาประเทศ

กลยุทธที่ 4.1    : สงเสริมการใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในดานเกษตร ดานอาหารและโภชนาการ ดานการแพทยและสาธารณสุข และดานอื่นๆ

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

                     2. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

8. การศึกษาศักยภาพเบื้องตนแหลงธาตุหายากในเถาถานหินจากโรงไฟฟาถานหินในประเทศเพื่อพัฒนาการใช
ประโยชนเชิงพาณิชยและการพัฒนาการใชประโยชนธาตุหายาก
9. การพัฒนาวัสดุคารบอนจากชีวมวลโดยกระบวนการทางรังสี เพื่อใชเปนวัสดุกักเก็บพลังงาน
10 การจัดการฐานขอมูลวิทยาศาสตรและการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมดวยเทคโนโลยีนิวเคลียรและรังสี
ผลผลิต :
1. สายพันธุกลายที่มีศักยภาพในพืชเศรษฐกิจ
2. สายพันธุกลายที่มีศักยภาพในพืชกัญชงและกัญชา
3. ขอมูลสัดสวนไอโซโทปและธาตุองคประกอบ และ web/mobile application
4. สภาวะที่เหมาะสมในการฉายรังสี
5. ผลิตภัณฑอาหารเสริมตนแบบ
6. สภาวะที่เหมาะสมในการฉายรังสี และการทํา dose mapping ระดับโรงงาน
7. สภาวะที่เหมาะสมในการติดฉลากดวยสารรังสี และสภาวะมี่เหมาะสมในการฉายรังสี
8. ตนแบบตัวเรงปฏิกิริยาไอโอดีเซล
9. ฐานขอมูลและกระบวนการฉายรังสีเพื่อการอนุรักษเบื้องตน

ผลลัพธ :
เทคโนโลยีนิวเคลียรสามารถสนับสนุนความตองการของประเทศหรือทดแทนการนําเขาเทคโนโลยีนิวเคลียรไดอยาง
เปนรูปธรรม 
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน



84 กลยุทธที่ 4.1

ยุทธศาสตรที่ 4  :  การใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อการพัฒนาประเทศ

กลยุทธที่ 4.1    : สงเสริมการใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในดานเกษตร ดานอาหารและโภชนาการ ดานการแพทยและสาธารณสุข และดานอื่นๆ

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

                     2. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

13. โครงการการ TINT to University จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสาร
นานาชาติที่อยูในการจัดอันดับของ
วารสาร SJR  (SCImago Journal Rank)
 และอยูในควอไทลที่ 1 หรือ 2  จํานวน 
60 เรื่อง

3.0000 แนวทางการดําเนินงาน : 
ดําเนินการวิจัยผานความรวมมือระหวาง นักวิจัยของ สทน . กับสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยเพื่อดําเนินการวิจัย
และเผยแพรองคความรูในวารสารนานาชาติที่อยูในการจัดอันดับของวารสาร SJR (SCImago Journal Rank) และอยู
ในควอไทลที่ 1 หรือ 2
ผลผลิต :
ผลงานวิจัยที่จะไดรับการตีพิมพในวารสาร SJR (SCImago Journa Rank) และอยูในควอไทลที่ 1 หรือ 2
ผลลัพธ :
1. จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารนานาชาติที่อยูในการจัดอันดับของวารสาร SJR  (SCImago Journal Rank) 
และอยูในควอไทลที่ 1 หรือ 2 เพิ่มขึ้น
2. สามารถสรางเครือขายงานวิจัยรวมกับสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานวิจัยในประเทศ
3. สามารถเผยแพรองคความรูอันจะนําไปสูการใชผลประโยชนจากงานวิจัย รวมถึงเปนเครื่องชี้วัดศักยภาพและ
ความสําเร็จดานวิชาการของ สทน. เพื่อบรรลุเปาประสงคในการมีลําดับทางวิชาการในระดับ Top 200 ใน SCIMAGO
 Institute Ranking
แหลงที่มาของงบประมาณ:
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน



85 กลยุทธที่ 4.1

ยุทธศาสตรที่ 4  :  การใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อการพัฒนาประเทศ

กลยุทธที่ 4.1    : สงเสริมการใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในดานเกษตร ดานอาหารและโภชนาการ ดานการแพทยและสาธารณสุข และดานอื่นๆ

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

                     2. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

14. โครงการการดําเนินการแผนธุรกิจสู
ตลาดตางประเทศ

รอยละความสําเร็จตามแผนงาน : รอยละ
 100

1.0000 แนวทางการดําเนินงาน :
ดําเนินกิจกรรมดานการตลาดเพื่อขยายตลาดตางประเทศ สําหรับผลิตภัณฑ/บริการ 
ผลผลิต :
1. พันธมิตรทางธุรกิจ หรือขอตกลงทางการคากับผูประกอบการ
2. ขอมูลการตลาดของผลิตภัณฑ/บริการ นํารอง 4 รายการ
ผลลัพธ :
1. ขยายขอบเขตของการประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในสาขาตาง ๆ 
2.ความพรอมในการขยายตลาดผลิตภัณฑและบริการของ สทน. ไปยังตลาดตางประเทศ
3. ลดความเสี่ยงในการดําเนินขยายตลาดผลิตภัณฑและบริการของสทน. ในตลาดตางประเทศ 
4. สรางความไดเปรียบและความสามารถในการแขงขันในผลิตภัณฑและบริการของ สทน . เมื่อเทียบกับประเทศคูแขง
5. มีความรวมมือกับเครือขายพันธมิตร และมีฐานคูคาใหมในตางประเทศ
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

15. โครงการเทคโนโลยีนิวเคลียรเพื่อ
บริหารทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

รอยละความสําเร็จตามแผนงาน : รอยละ
 100

9.7190 แนวทางการดําเนินงาน :
1. การประเมินและบริหารจัดการปริมาณรังสีธรรมชาติของวัสดุตางๆในชีวิตประจําวันและพัฒนาวัสดุปลอดภัยโดยใช
เทคนิคเชิงนิวเคลียร
2. การพัฒนาแนวทางเฝาระวังทางรังสีในบรรยากาศเพื่อตรวจวัดความผิดปกติทางรังสี
3. การประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
4. การพัฒนาและการขยายกําลังการผลิตเม็ดบีดสพอลิเมอรดูดซึมน้ําสูงสําหรับการประยุกตใชงานดานการเกษตรเพื่อ
บรรเทาปญหาภัยแลง
ผลผลิต :
1. ฐานขอมูลทรัพยากรน้ําและดินตะกอนจากการวัดดวยเทคนิคไอโซโทป 
2. ฐานขอมูลระดับกัมมันตรังสีที่อยูในธรรมชาติ (NORM) ที่ตกคางในวัสดุตาง ๆ รอบตัวในชีวิตประจําวันที่ใชใน
ประเทศไทย ตลอดจนออกแบบสูตรผสมของวัสดุกอสรางชนิดตางๆ ที่มีความปลอดภัยดานปริมาณรังสี
3. แนวทางการเฝาระวังความผิดปกติทางรังสีในบรรยากาศที่ครอบคลุม กรณีมีที่มีความผิดปกติทางรังสี

สทน.
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ยุทธศาสตรที่ 4  :  การใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อการพัฒนาประเทศ

กลยุทธที่ 4.1    : สงเสริมการใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในดานเกษตร ดานอาหารและโภชนาการ ดานการแพทยและสาธารณสุข และดานอื่นๆ

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

                     2. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

ผลลัพธ :
1. สทน. มีฐานขอมูลเพื่อเปนศูนยกลางการประยุกตใชเทคนิคเชิงนิวเคลียรเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมถึงเทคนิคไอโซโทปเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
2. สทน. มีฐานขอมูลรังสีในธรรมชาติของประเทศทั้งในวัสดุใกลตัวและในบรรยากาศ เพื่อพัฒนานวัตกรรมสําหรับใช
การศึกษาวิจัยทางดานสิ่งแวดลอมผานระบบสารสนเทศอยางไดมีมาตรฐาน เพื่อใชรองรับทั้งงานวิจัยและงานบริการ
3. หนวยงานตางสามารถขอมูลเพื่อเปนแนวทางการตัดสินใจที่จะเพิ่มความปลอดภัยในการดํารงชีวิต และรักษา
สภาพแวดลอมที่ยั่งยืน และเพิ่มมูลคาสินคา ทั้งภายในประเทศและสงออก
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

16. โครงการ IAEA Coordinated 
Research Project E35010, entitled 
'Applications of Biological 
Dosimetry Methods in Radiation 
Oncology, Nuclear Medicine and 
Diagnostic and Interventional 
Radiology (MEDBIODOSE)

นวัตกรรมทางดานมาตรวัดรังสีทางชีวภาพ 1.5000 แนวทางการดําเนินงาน :
1. ดําเนินโครงการวิจัยรวมกับ IAEA ภายใต CRP E35010 ระหวางป พ.ศ. 2560 - 2565 
2. ประเมินศักยภาพของมาตรวัดรังสีทางชีวภาพที่พัฒนาขึ้นในการนําไปใชงานจริง
ผลผลิต : 
ไดเครื่องมือตนแบบที่สามารถนํามาประยุกตใชในการประเมินปริมาณรังสีจากเลือดของผูปวยที่รับการรักษาดวยรังสี
ผลลัพธ : 
ความรวมมือระหวางประเทศในการวิจัยดานความปลอดภัยของการใชพลังงานนิวเคลียร
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
√  นอกงบประมาณแผนดิน

ผูรับผิดชอบ  : 
รศ.ดร.วันวิสา  สุดประเสริฐ
หนวยงาน : 
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป 
คณะวิทยาศาสตร มก.
เบอรโทร : 
๐๒ ๕๖๒ ๕๔๔๔
อีเมล : fsciwasu@ku.ac.th
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กลยุทธที่ 4.1    : สงเสริมการใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในดานเกษตร ดานอาหารและโภชนาการ ดานการแพทยและสาธารณสุข และดานอื่นๆ

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

                     2. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

17. โครงการ IAEA Coordinated 
Research Project G42008 
"Facilitation Experiments with Ion 
Beam Accelerators", Project 
entitled "Characterization of the 
Source of PM2.5 in Bangkok by 
Multi-Elemental Analytical 
Techniques"

รอยละความสําเร็จตามแผนงานวิจัย คือ 
รอยละ 100

1.5000 แนวทางการดําเนินงาน :
1. เก็บตัวอยางและรวบรวมขอมูลฝุนละออง PM2.5 ที่สามารถระบุตัวตนไดอยางชัดเจน เพื่อจัดทําเปนขอมูลอางอิง
2. นําไปวิเคราะหโดยใชเทคนิคทางนิวเคลียร (PIXE และ PIGE) ณ หองปฏิบัติการ Australia's Nuclear Science 
and Technology Organization (ANSTO) เครือรัฐออสเตรเลีย และ MeV-SIMS ณ 
รัฐลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา
ผลผลิต : 
สามารถระบุลักษณะทางกายภาพและองคประกอบทางเคมีของ PM2.5 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ผลลัพธ : 
สัดสวนของแหลงที่มาของฝุน PM2.5 พรอมปจจัยรวมสามารถนําไปเสนอตอกรมควบคุมมลพิษ เพื่อหามาตรการลด
ผลกระทบดังกลาว
แหลงที่มาของงบประมาณ
  งบประมาณแผนดิน
√   นอกงบประมาณแผนดิน

ผูรับผิดชอบ  : 
รศ.ดร.วันวิสา สุดประเสริฐ
หนวยงาน : 
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป 
คณะวิทยาศาสตร มก.
เบอรโทร : 
๐๒ ๕๖๒ ๕๔๔๔
อีเมล : fsciwasu@ku.ac.th
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กลยุทธที่ 4.1    : สงเสริมการใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในดานเกษตร ดานอาหารและโภชนาการ ดานการแพทยและสาธารณสุข และดานอื่นๆ

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

                     2. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

18. การพัฒนาพันธุพืชสมุนไพรวงศขิง
โดยการเหนี่ยวนําใหกลายพันธุเพื่อเพิ่ม 
ศักยภาพการผลิต

สายพันธุกลายพืชวงศขิง ไดแก ขิง 
ขมิ้นชัน ไพล กระชายดํา และกระวาน ที่
มีลักษณะที่ดี มีคุณภาพและปริมาณ
ผลผลิตที่ดีขึ้น

2.4550 แนวทางการดําเนินงาน : 
1. เตรียมตัวอยางพืชเพื่อทํางานวิจัย
2. นําเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงพืชแตละชนิดมาทรีทตดวยสิ่งกอกลายพันธุ
3. สังเกตลักษณะที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรุน M1V2 แยกสวนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะทางphenotype มา
เพาะเลี้ยงเพื่อทดสอบความคงตัวของลักษณะนั้นๆ
4. ภายหลังเพาะเลี้ยงรุน M1V2 จนไดตนใหม ยายตนที่เกิดใหมซึ่งเปนรุน M1V3
5. สังเกตลักษณะที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรุน M1V3 แยกสวนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมาเพาะเลี้ยงเพื่อทดสอบความ
คงตัวของลักษณะ นั้นๆ นําตนออนรุน M1V3- M1V4 ออกปลูกในโรงเรือนเพาะชํา
6. นําตน ในรุน M1V3- M14 ยายปลูกในแปลงเกษตรกรเพื่อคัดเลือก
7. คัดเลือกสายพันธุกลายที่มีลักษณะทางสรีรวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไดแก ลักษณะใบ ขนาดและรูปรางของใบ
 ขนาดและรูปรางของตน เปนตน ลักษณะตานทานโรค รวมถึงลักษณะอื่นๆที่เปนวัตถุประสงคในการปรับปรุงพันธุของ
แตละพืช
8. เมื่อคัดเลือกไดจะนํามาขยายพันธุใหมีปริมาณมากขึ้นและทดสอบความคงตัวตอไป
9. ขยายสายพันธุกลายที่คัดเลือกได นําไปปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกรอีกครั้ง ทดสอบความคงตัวและคัดเลือก ขอ
รับรองพันธุและสงเสริมใหเกษตรกรปลูกตอไป
ผลผลิต : 
1. ไดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการใชรังสีในการเหนี่ยวนําใหกลายพันธุเพื่อการปรับปรุงพันธุในพืชวงศขิง
2. ไดสายพันธุกลายที่มีลักษณะที่ดีของพืชแตละชนิดในโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต

ผูรับผิดชอบ  :รองศาสตราจารย ดร. พีร
นุช จอมพุก
หนวยงาน : ศูนยวิจัยนิวเคลียร
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เบอรโทร : 029428652
อีเมล : fsciprk@ku.ac.th

. ผลลัพธ : 
เกษตรกรมีโอกาสไดใชพันธุกลายพันธุใหมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เกษตรกรผูปลูกพืชวงศขิงมีรายไดเพิ่มขึ้น
ผลงานวิจัยเผยแพรในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน
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เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในดานเกษตร ดานอาหารและโภชนาการ ดานการแพทยและสาธารณสุข และดานอื่นๆ

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

                     2. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

19. การกอสรางสวนขยายอาคารสําหรับ
ติดตั้งเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัยขนาด
เล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มีสวนขยายอาคารสําหรับติดตั้งเครื่อง
ปฏิกรณนิวเคลียรวิจัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (ปว. มทส.) จํานวน 1 
อาคาร

270.0000 แนวทางการดําเนินงาน :
1. จัดทํารายละเอียดแบบสวนขยายอาคารสําหรับติดตั้งเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย (ปว.มทส.)
2. จัดทํารายงานวิเคราะหความปลอดภัยสถานประกอบการทางนิวเคลียร
3. ยื่นเอกสารคําขอรับใบอนุญาตกอสรางสถานประกอบการทางนิวเคลียร ตอหนวยงานกํากับดูแล
ผลผลิต : 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดรับใบอนุญาตกอสรางสถานประกอบการทางนิวเคลียร 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีสวนขยายอาคารสําหรับติดตั้งเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย
ผลลัพธ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีความพรอมในการเปนศูนยกลางการวิจัย และพัฒนาเพื่อประยุกตใชประโยชน
เทคโนโลยีนิวเคลียร เพื่อสนับสนุนวิจัย และดานการแพทย รวมทั้งมีศักยภาพเปนศูนยฝกอบรมดานเทคโนโลยี
นิวเคลียรในระดับประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกียงใต
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

ปว.มทส.
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เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในดานเกษตร ดานอาหารและโภชนาการ ดานการแพทยและสาธารณสุข และดานอื่นๆ

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

                     2. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

20. พัฒนาสมรรถนะชองทางเขาออก
ระหวางประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อ
รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
(โครงการพัฒนาการเฝาระวังสุขภาพดาน
โรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ) กองโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดลอม

จํานวนจังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
 ดานการเฝาระวัง  สอบสวนโรค การ
เตรียมความพรอมรองรับภาวะฉุกเฉิน
ดานอุบัติภัยสารเคมีและรังสี ตาม
ขอกําหนดของกฎอนามัยระหวางประเทศ
 (IHR 2005) และพันธกรณีระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของ จํานวน 10 จังหวัด

1.1000 แนวทางการดําเนินงาน :
1. การเตรียมความพรอมรองรับการประเมินดานสารเคมีและรังสี ขององคการอนามัยโลกตามกฎอนามัยระหวาง
ประเทศ (IHR 2005) โดยการจัดทําคําสั่งคณะทํางาน
2. การพัฒนาหลักสูตรการจัดการภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข กรณีอุบัติภัยสารเคมีและวัสดุกัมมันตรังสี
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขดานการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรณีอุบัติภัยจากวัสดุกัมมันตรังสี
4. ติดตาม สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานในพื้นที่
ผลผลิต : 
1. มีหลักสูตรจัดการภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข กรณีอุบัติภัยสารเคมีและวัสดุกัมมันตรังสี จํานวน 1 หลักสูตร
2. บุคลากรสาธารณสุขไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการปองกัน ควบคุมโรคกรณีอุบัติภัยจากวัสดุกัมมันตรังสี 
จํานวน 80 คน
3. มีรายงานการติดตามสนับสนุน สอบสวนโรค/เหตุการณ จํานวน 1 เรื่อง
ผลลัพธ : 
ประชาชนไดรับการปกปอง ดูแลสุขภาพ กรณีอุบัติภัยจากวัสดุกัมมันตรังสี
แหลงที่มาของงบประมาณ
  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

ผูรับผิดชอบ  :  
1. นางสาวฉันทนา  ผดุงทศ 
ผูอํานวยการกองโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอม
โทร. 0 2590 3858 
E-mail: cpadungt@gmail.com
2. นายสาธิต  นามวิชา นักวิชาการ
สาธารณสุขชํานาญการ
โทร. 0 2590 3865 
E-mail: satit1974@gmail.com
3. นางสาวจริยา ผาทอง นักวิชาการ
สาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร. 0 2590 3866 
E-mail: tai_fountain@hotmail.com
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ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

                     2. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย
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21. ศึกษารูปแบบการสะสมตัวของธาตุ
หายากและธาตุกัมมันตรังสีแฝงในพื้นที่
หินแกรนิต เพื่อสนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรมไฮเทคและการเกษตร
แบบยั่งยืน

1. รายงานความกาวหนา (2 ฉบับ) 
รายงานฉบับสมบูรณและบทความวิชาการ
2. บทความวิชาการไดรับการตีพิมพเผย
แพรในระดับชาติหรือนานาชาติ ไมนอย
กวา 1 เรื่อง

3.0270 แนวทางการดําเนินงาน :
1. สืบคนรวมรวมและศึกษาขอมูลและแนวทางการวิจัยที่ผ านมาในการศึกษารูปแบบการสะสมตัวของธาตุหายากของ
ชั้นดินแกรนิต ผลการสํารวจศักยภาพธาตุหายากในพื้นที่ศึกษา และการใช ประโยชนธาตุหายากในการเกษตร และ
วางแผนการสํารวจเก็บขอมูลในสนาม
2. สํารวจภาคสนามเก็บขอมูลและตัวอยางหิน/ดินแกรนิต
3. .ศึกษาในหองปฏิบัติการ โดย
 - ศึกษาคุณสมบัติทางศิลาวรรณนา/ศิลาเคมีของหินแกรนิตภายใต
กลองจุลทรรศน และดวยเครื่องมือ Energy Dispersive X-ray
spectrometer (EDS) และ Scanning Electron Microscope Wavelength Dispersive X-ray spectrometer 
(SEM-WDS)
 - ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของหิน/ดินบะซอลต ดวยเครื่องมือ
Energy Dispersive X-ray Fluorescence (XRF), Inductively
Coupled Plasma Mass spectrometer (ICP-MS)
- ทดลองชะละลายธาตุหายาก (REE) ออกจากต.ย.ดิน ดวยเทคนิค
sequential extraction และวิเคราะหความเขมขนดวยเครื่องมือ ICP-MS
4. ประมวลและสรุปผลการศึกษา
5. จัดทํารายงานความกาวหนา รายงานฉบับสมบูรณ และเผยแพรผลงานในรูปบทความวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ

(กรมทรัพยากรธรณี/สทน./ปส.)
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เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในดานเกษตร ดานอาหารและโภชนาการ ดานการแพทยและสาธารณสุข และดานอื่นๆ

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

                     2. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

ผลผลิต : 
1. รายงานความกาวหนา (ผลการดําเนินในปที่ 1 และ 2)
2. รายงานผลการศึกษาฉบับสมบรูณ
3. บทความวิชาการอยางนอย 1 เรื่อง
ผลลัพธ :
1. บทความวิชาการไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ/นานาชาติ
2. มีการนําขอมูลผลการศึกษาไปประยุกตตอยอด
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

22. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําและดิน

1. รอยละของจํานวนแหลงน้ํา/ทางน้ํา
ธรรมชาติ ในพื้นที่เปาหมายไดรับการ
ตรวจสอบและกํากับดูแล
2. จํานวนรายงานผลการศึกษา 1 เรื่อง 
(4 ดาน : น้ําบาดาล น้ําผิวดิน ตะกอนดิน
 และน้ําทะเล

0.5000 แนวทางการดําเนินงาน :
1. ศึกษา มาตรฐานการใชนิวเคลียรและรังสีเพื่อการบริหารจัดการน้ําผิวดินและน้ําใตดิน 
2. จัดประชุม/จัดอบรมการใชเทคนิคไอโซโทปเพื่อการบริหารจัดการน้ํา การใชเทคนิคไอโซโทป การประเมินทางอุทก
วิทยา การชะลางพังทลายของดิน อัตราการตกตะกอน การปนเปอน และคุณภาพน้ําในอางเก็บน้ํา การวัดปริมาณน้ํา
ไหลเขาและออกในระบบ Krast โดยใชเทคนิคไอโซโทป ฯลฯ4. คัดเลือกพื้นที่นํารองศึกษา/เก็บตัวอยาง
5. วิเคราะห/ประมวลผล/รายงานสรุป
ผลผลิต : 
รายงานผลการศึกษาในพื้นที่นํารอง และขยายผลในพื้นที่อื่นๆ
ผลลัพธ : 
ประชาชนเกิดความปลอดภัยทางรังสีจากการใชทรัพยากรน้ําและดิน /มีการบูรณาการในการกํากับดูแล เตรียมการ
รองรับกฎกระทรวงเพื่อการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําสาธารณะตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ .ศ. 2561
แหลงที่มาของงบประมาณ
  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

(กรมทรัพยากรน้ํา/กรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล/กรมชลประทาน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย/สทน./กรม
ทรัพยากรธรณี/กรมควบคุมมลพิษ/กรม
ควบคุมโรค/ปส.)
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กลยุทธที่ 4.1    : สงเสริมการใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในดานเกษตร ดานอาหารและโภชนาการ ดานการแพทยและสาธารณสุข และดานอื่นๆ

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

                     2. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

23. โครงการนํารองการจัดตั้ง
หองปฏิบัติการตรวจสอบการเปนเกษตร
อินทรียในพืชผัก

เทคนิคทางดานนิวเคลียรในการตรวจ
ยืนยันระดับความปลอดภัย (GAP) และ
ระดับอินทรียในพืชผัก

21.23625 แนวทางการดําเนินงาน : 2565-2569
1.โครงการศึกษาปริมาณโพแทสเซียมและโลหะหนักในผักโภชนบําบัดโดยเทคนิคทางดานนิวเคลียร
2.โครงการตรวจพิสูจนผักอินทรียโดยเทคนิคทางไอโซโทปเสถียรและเทคนิคที่เกี่ยวของ          
3.โครงการพัฒนาเซ็นเซอรทางเคมีเพื่อตรวจสอบโลหะหนักปนเปอนโดยคารบอนดอทสังเคราะหจากการะบวนการ
ทางรังสี  
ผลผลิต : 
องคความรู กระบวนการ ชุดตรวจวิเคราะห และผลงานตีพิมพเผยแพร
ผลลัพธ :
ความปลอดภัยและการยกระดับคุณภาพของผลผลิตจากเกษตรอินทรีย
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

ผูรับผิดชอบ  : 
ประสานงานฝายนโยบายและแผน
หนวยงาน : สทน.

24. การใชรังสีแกมมาเหนี่ยวนําใหหญา
มูลาโต II มีคาการยอยไดของผนังเซลล
เพิ่มขึ้น

หญามูลาโต II สายพันธุกลายที่มีคาการ
ยอยไดของผนังเซลลเพิ่มขึ้น

0.5000 แนวทางการดําเนินงาน : 2565-2569
ปรับปรุงพันธุโดยใชรังสีแกมมา
ผลผลิต : 
หญามูลาโต II สายพันธุกลายที่มีคาการยอยไดของผนังเซลลเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ :
คุณภาพของปศุสัตวที่ดีขึ้น
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

ผูรับผิดชอบ  : นายฆะฤทัย จันทรธิบดี
หนวยงาน : กรมปศุสัตว
เบอรโทร : 081-625-6573
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กลยุทธที่ 4.1    : สงเสริมการใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในดานเกษตร ดานอาหารและโภชนาการ ดานการแพทยและสาธารณสุข และดานอื่นๆ

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

                     2. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

25. โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ประเมินความปลอดภัยทางรังสีจากวัสดุ
กัมมันตรังสีตามธรรมชาติที่เขมขนเพิ่มขึ้น
 (ทีนอรม) ที่ตกคางจากภาคอุตสาหกรรม
ในประเทศไทย

2.2500 แนวทางการดําเนินงาน : 2565-2569
1. การสํารวจและตรวจวัดประเมินคากัมมันตภาพรังสี 
2. การเก็บตัวอยางลักษณะตางๆ จากกระบวนการผลิตของแตละประเภทอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม และการ
ตรวจวัดและวิเคราะหคาความเขมขนกัมมันตภาพรังสีของแตละประเภทตัวอยางดวยเทคนิคตางๆ
3. การประเมินการไดรับกัมมันตภาพรังสีจากการดําเนินกิจกรรมในกรณีตางๆ และการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
และสิ่งแวดลอม
4. การบริหารจัดการความเสี่ยงของผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม
5. การดําเนินการวิจัยโดยจัดทําโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนในการจัดการวัสดุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติที่ตกคางจาก
ภาคอุตสาหกรรม
6. การดําเนินการวิจัยโดยพัฒนาตอยอดองคความรูและสรางนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรในการพัฒนาตัวดูดซับนิว
ไคลดกัมมันตรังสีตามธรรมชาติและสารปนเปอนในแหลงน้ําจากวัสดุเหลือใชตามธรรมชาติ
ผลผลิต : 
1.  ไดวิธีการแนวทางการบริหารจัดการวัสดุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติที่เขมขนเพิ่มขึ้น (ทีนอรม)ที่ตกคางในแตละ
ประเภทอุตสาหกรรมที่ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในเชิงพาณิชย ใหเปนไปตามมาตรฐานระดับสากล
2. สามารถสรางนักวิจัยที่มีความรูดานกัมมันตรังสีธรรมชาติหรือ NORM และขยายเครือขายออกไปในอนาคต มีความ
รวมมือทางวิชาการระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและหนวยงานการศึกษาตางๆ รวมทั้ง พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ใหมีทั้งความรูและความเขาใจในเทคโนโลยีการตรวจวัดและการประเมินความปลอดภัยทางรังสี
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน
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เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในดานเกษตร ดานอาหารและโภชนาการ ดานการแพทยและสาธารณสุข และดานอื่นๆ

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

                     2. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

26. โครงการบูรณาการแกไขปญหาการ
ปนเปอนวัสดุกัมมันตรังสีในอุตสาหกรรม
เศษโลหะ

๑. ประสิทธิภาพของวัตถุตัวอยางงาน
คอนกรีตเพื่อใชในงานอุตสาหกรรม
กอสราง
๒. ประสิทธิภาพของการจัดทําวัสดุ
กัมมันตรังสีมาตรฐาน (Point source)

1.1200 แนวทางการดําเนินงาน :
1. การทดลองผสมวัสดุกัมมันตรังสีคากัมมันตภาพต่ําในสวนผสมของงานคอนกรีตเพื่อใชในงานอุตสาหกรรมกอสราง 
ประเภทสวนที่อยูใตดิน
2. การทดลองการทําวัสดุกัมมันตรังสีมาตรฐาน (Point source)
ผลผลิต :
๑. ผลการทดสอบประสิทธิภาพตองานอุตสาหกรรมกอสรางของวัตถุตัวอยางงานคอนกรีต
๒. ผลการทดสอบความปลอดภัยทางรังสีของวัสดุกัมมันตรังสีมาตรฐาน (Point source)
ผลลัพธ :
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากกัมมันตรังสี ทั้งดานความปลอดภัยทางรังสี การเพิ่มการใชประโยชนจากกาก
กัมมันตรังสีเพื่อใหเปนไปตามนโยบาย Zero waste รวมถึงสามารถเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจไดในอนาคต
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

ผูรับผิดชอบ  :
นางชัธภฤดา อัศวภูไชย
หนวยงาน : 
กองตรวจสอบทางนิวเคลียรและรังสี 
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เบอรโทร :
02-596-7600 ตอ ๑๖๑๔
อีเมล : chadtaparuda.u@
oap.go.th
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เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในดานเกษตร ดานอาหารและโภชนาการ ดานการแพทยและสาธารณสุข และดานอื่นๆ

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

                     2. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

27. โครงการพัฒนาโปรแกรมสนับสนุน
ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศดานนิติ
วิทยาศาสตรนิวเคลียร

0.6000 แนวทางการดําเนินงาน :
ศึกษาและเตรียมขอมูลเชิงเทคนิคจากหองปฏิบัติการตรวจพิสูจนเอกลักษณทางนิวเคลียร พัฒนาสวนตอขยายของ
โปรแกรมโดยการเพิ่มฐานขอมูลและลักษณะฟงกชั่นการใชงาน และประชาสัมพันธการใชงานโปรแกรมใหหนวยงานที่
เกี่ยวของ
ผลผลิต :
สวนตอขยายของโปรแกรมสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยของประเทศดานนิติวิทยาศาสตรนิวเคลียร และการนํา
โปรแกรมไปสนับสนุนการปฏิบัติ
ผลลัพธ :
การนําเสนอโปรแกรมใหกับผูใชงานจากหนวยงานดานความมั่นคง และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสวนหนาจากหนวยงาน
อื่นๆ
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

28. โครงการประเมินผลการไดรับรังสี
ของผูปฏิบัติงานทางนิวเคลียรและรังสีที่
อาจเกิดจากเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย

1.3380 แนวทางการดําเนินงาน :
1. การทบทวนเอกสารและเตรียมความพรอมในการวิจัย
2. การเตรียมและวิเคราะหตัวอยาง
3. การเก็บตัวอยางสิ่งแวดลอมและตัวอยางทางชีวภาพของผูปฏิบัติงาน กอนการกอสรางเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย
4. ประเมินคาปริมาณรังสีที่ไดรับของผูปฏิบัติงานทางนิวเคลียรและรังสี กอนการกอสรางเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน



97 กลยุทธที่ 4.1

ยุทธศาสตรที่ 4  :  การใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อการพัฒนาประเทศ

กลยุทธที่ 4.1    : สงเสริมการใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในดานเกษตร ดานอาหารและโภชนาการ ดานการแพทยและสาธารณสุข และดานอื่นๆ

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

                     2. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

29. โครงการพัฒนาเทคนิคการวัดหาคา
ปริมาณรังสีในตัวอยางสิ่งแวดลอมดวย
หัววัด ชนิด โซเดียมไอโอไดด 
(thallium-activated sodium iodide 
crystal : NaI(Tl) โดยการปรับเทียบกับ 
หัววัด HPGe (High purity Germanium)

0.2500 แนวทางการดําเนินงาน :
1. การเตรียมตัวอยางเพื่อทดลอง
2. ปฏิบัติการเตรียมตัวอยางและทดลองระบบวัด เพื่อออกแบบระบบวัดดวยหัววัดชนิด NaI.
3. วัดตัวอยางเพื่อนําผลมาวิเคราะหระบบวัด แบบ NaI  และ HPGe
ผลลัพธ :
ไดเทคนิคการวัดตัวอยางสิ่งแวดลอมดวยหัววัดโซเดียมไอโอดายซ(NaI) เพื่อใชในการเฝาระวังภัยทางรังสีในสิ่งแวดลอม
ครอบคลุมในทุกพื้นที่ในภูมิภาคของประเทศไทย
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

30. โครงการสรางมาตรฐานการประเมิน
คาปริมาณรังสีและศึกษาผลกระทบของ
รังสีที่มีตอคนไทย เพื่อชวยตัดสินใจในการ
รักษาผูปวยที่ไดรับรังสีจากอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียรหรือรังสี ดวยมาตร
วัดรังสีทางชีวภาพ

1. ประเทศมีมาตรฐานการประเมินคา
ปริมาณรังสีและผลกระทบทางพันธุ
ศาสตรเซลล
2. ประเทศมีคูมือมาตรฐานแนวปฏิบัติ
ดานการตรวจวัดและประเมินคาปริมาณ
รังสีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

1.6760 แนวทางการดําเนินงาน :
1. คัดเลือกอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีเพื่อเก็บตัวอยางเลือดนํามาทําการศึกษาผลการไดรับรังสีดวยวิธีไดเซนตริก แกมมา
 H2AX และไมโครนิวเคลียส เพื่อนํามาสรางกราฟมาตรฐาน
2. จัดประชุมเครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการและรวมกันจัดทําคูมือมาตรฐานแนวปฏิบัติดานการตรวจวัดและ
ประเมินคาปริมาณรังสีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
3. ตีพิมพเผยแพรผลการวิจัยในเอกสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

ผูรับผิดชอบ  : นางดารุณี  พีขุนทด
หนวยงาน : ปส. กพม.
เบอรโทร : 4116
อีเมล :darunee.p@oap.go.th



98 กลยุทธที่ 4.1

ยุทธศาสตรที่ 4  :  การใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อการพัฒนาประเทศ

กลยุทธที่ 4.1    : สงเสริมการใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในดานเกษตร ดานอาหารและโภชนาการ ดานการแพทยและสาธารณสุข และดานอื่นๆ

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

                     2. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

3. ผูเขารับอบรมทางเทคนิคการวิเคราะห
โครโมโซมที่ผิดปกติจากการไดรับรังสีมี
ความรูความเขาใจและนําไปสูการปฏิบัติ
ใหสัมฤทธิ์ผลได
4. จํานวนผลงานที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพรในเอกสารวิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ

ผลผลิต :
1. กราฟมาตรฐานการประเมินคาปริมาณรังสีและผลกระทบทางพันธุศาสตรเซลล ดวยวิธีไดเซนตริก แกมมา -H2AX 
และไมโครนิวเคลียส
2. คูมือมาตรฐานแนวปฏิบัติดานการตรวจวัดและประเมินคาปริมาณรังสีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
3. ผลงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในเอกสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
ผลลัพธ :
ประเทศมีมาตรฐานการประเมินคาปริมาณรังสีที่สรางผลกระทบทางพันธุศาสตรเซลล และมีคูมือมาตรฐานแนวปฏิบัติ
ดานการตรวจวัดและประเมินคาปริมาณรังสีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน มีเครือขายที่เขมแข็งในการตรวจวัดและประเมินคา
ปริมาณรังสีตามมาตรฐานสากล
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

จํานวนโครงการ = 30 386.4969



99 กลยุทธที่ 4.2

ยุทธศาสตรที่ 4  :  การใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อการพัฒนาประเทศ

กลยุทธที่ 4.2    : สรางความตระหนักและเผยแพรความรูดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในดานเกษตร ดานอาหารและโภชนาการ ดานการแพทยและสาธารณสุข และดานอื่นๆ

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

                     2. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

1. โครงการประกวดนวัตกรรมดานนิรภัย
อันเกิดจากการปฏิบัติเกี่ยวกับสาร
กัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียร

จํานวนรอยละของผูสนใจหรือ
ผูเขารวมโครงการฯ

1.0000 แนวทางการดําเนินงาน :
ดําเนินการเผยแพรประโยชน, อันตรายและวิธีปองกันกัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียร ผานการประกวด
 นวัตกรรมดานนิรภัย
ผลผลิต :
มีนวัตกรรมเพื่อเปนจุดเริ่มตนหรือตอยอดในการใชประโยชนจัดการกับกัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียร
อยางมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ :
สรางความตระหนักรูเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียรและเผยแพรในกลุมผูที่เกี่ยวของหรือผูสนใจ
แหลงที่มาของงบประมาณ
  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

ผูรับผิดชอบ  : กองวิทยาการ    
หนวยงาน : กรมสรรพาวุธทหาร
อากาศ 
เบอรโทร : 02 5343437            
   

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ



100 กลยุทธที่ 4.2

ยุทธศาสตรที่ 4  :  การใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อการพัฒนาประเทศ

กลยุทธที่ 4.2    : สรางความตระหนักและเผยแพรความรูดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในดานเกษตร ดานอาหารและโภชนาการ ดานการแพทยและสาธารณสุข และดานอื่นๆ

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

                     2. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

2. การสรางเครือขายการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและองคความรูทางดานนิวเคลียร
และรังสีระดับชาติ

เครือขายการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและองคความรูทางดาน
นิวเคลียรและรังสีระดับชาติ

1.5000 แนวทางการดําเนินงาน : 
1. สรางเครือขายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคความรูทางดานนิวเคลียรและรังสีระดับชาติ โดย
ประสานรวมมือกับทุกองคกรที่มีความเกี่ยวของกับนิวเคลียรและรังสีในประเทศ 
2. รวมกับผลิตขอมูลในการเผยแพรความรูทางดานนิวเคลียรและรังสีนทุกรูปแบบสื่อใหเกิดความยอบ
รับจากประชาชนและมีทัศนคติที่ดีตอศาสตรวิชานิวเคลียรและรังสี ที่เปนลักษณะเดียวกันรูปแบบ
เดียวกันใหสอดคลองกันเพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือในขอมูลมากยิ่งขึ้น
ผลผลิต : 
เครือขายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคความรูทางดานนิวเคลียรและรังสีระดับชาติ
ผลลัพธ :
แหลงกําเนิดขอมูลความรูทางดานนิวเคลียรและรังสีที่เปนรูปแบบเดียวกันเห็นสอดคลองกันทั้งประเทศ
 ไมวาจะออกเผยแพรจากองคกรหรือหนวยงานใด คือมีรูปแบบเดียวกันมาตรฐานเดียวกัน แหลงที่มา
ของงบประมาณ
  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

ผูรับผิดชอบ  : ผศ.ดร.พรรณี แสงแกว
หนวยงาน : ภาควิชาวิศวกรรม
นิวเคลียร คณะวิศวกรรมศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เบอรโทร : 02-2186779
อีเมล : phannee.s@chula.ac.th



101 กลยุทธที่ 4.2

ยุทธศาสตรที่ 4  :  การใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อการพัฒนาประเทศ

กลยุทธที่ 4.2    : สรางความตระหนักและเผยแพรความรูดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในดานเกษตร ดานอาหารและโภชนาการ ดานการแพทยและสาธารณสุข และดานอื่นๆ

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

                     2. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

3. การออกแบบโปรแกรมคํานวณปริมาณ
รังสีที่ผิวผูปวยสําหรับเทคนิคการถายภาพ
ทางรังสีวินิจฉัยเครื่องเอกซเรยทั่วไป

ไดโปรแกรมสําเร็จรูปที่สามารถ
นําไปใชในการคํานวณปริมาณรังสีที่
ผิวผูปวยสําหรับเทคนิคการถายภาพ
ทางรังสีวินิจฉัยเครื่องเอกซเรยทั่วไป

1.5000 แนวทางการดําเนินงาน :
ศึกษาขอมูล วิเคราะหแนวทาง รูปแบบ ภาษาโปรแกรมที่เหมาะสม ที่จะนํามาเขียนโปรแกรมคํานวณ
ปริมาณรังสี สรางโปรแกรม ทดสอบ พัฒนา และนําไปใหเจาหนาที่โรงพยาบาลทดสอบใชงาน 
วิเคราะหเปรียบเทียบผลของโปรแกรมคํานวณจากโปรแกรมและการทดสอบวัดคาจริงจากเครื่องมือ
มาตรฐาน สรุปวิเคราะหประสิทิผลโปรแกรมที่จัดสราง
ผลผลิต :
เปนผลิตภัณฑดานโปรแกรมทางรังสีที่สามารถนําไปใชและนําไปถายทอดเทคโนโลยีใหเจาหนาที่โรงพา
บาลที่เกี่ยวของกับการถายภาพรังสีดวยเครื่องเอกซเรยทั่วไปนําไปเปนเครื่องมือชวยในการทํางานได
ผลลัพธ :
นวัตกรรมจากการวิจัยที่ไดสรางความการตระหนักถึงการใชปริมาณรังสีกับผูปวยและสามารถเผยแพร
ไดอยางกวางขวาง ดวยระบบออนไลนและออฟไลน ชวยลดงบประมาณในการในดําเนินการทางรังสี
ของประเทศได
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
    นอกงบประมาณแผนดิน

ผูรับผิดชอบ  : 1)นายรณยุทธ ไพศาล
หนวยงาน :กลุมรังสีวินิจฉัย สํานักรังสี
และเครื่องมือแพทย
เบอรโทร : 0951656198
อีเมล : 
ronnayut.p@dmsc.mail.go.th
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ยุทธศาสตรที่ 4  :  การใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อการพัฒนาประเทศ

กลยุทธที่ 4.2    : สรางความตระหนักและเผยแพรความรูดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในดานเกษตร ดานอาหารและโภชนาการ ดานการแพทยและสาธารณสุข และดานอื่นๆ

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

                     2. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

4. โครงการสงเสริมและพัฒนาความ
ปลอดภัยทางรังสี

1. ผูประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรม มีแนวทางการ
ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยทาง
รังสี เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอ
ผูปฏิบัติงาน ชุมชน 
และสิ่งแวดลอม   
2. เจาหนาที่กระทรวงอุตสาหกรรม
มีแนวทางในการตรวจสอบและ
กํากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมที่มี
การใชสารกัมมันตรังสี

9.0000 แนวทางการดําเนินงาน :
1. ศึกษา รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี เชน ขอตกลงระหวางประเทศ กฎระเบียบ 
และหลักเกณฑ จากหนวยงานภายในและภายนอกประเทศ
2. สํารวจ รวบรวมขอมูลการดําเนินงานดานความปลอดภัยทางรังสีจากโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 
20 โรงงาน
3. จัดทําคูมือหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติดานความปลอดภัยทางรังสี และแบบฟอรมตรวจสอบ
ดานความปลอดภัยทางรังสี สําหรับผูประกอบการผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และจัดพิมพ
จํานวน 500 เลม 
4. จัดทําคูมือแนวทางดานความปลอดภัยทางรังสี และแบบฟอรมตรวจสอบดานความปลอดภัยทาง
รังสี สําหรับเจาหนาที่กระทรวงอุตสาหกรรม และจัดพิมพจํานวน 300 เลม
5. จัดการฝกอบรมถายทอดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติดานความปลอดภัยทางรังสี ใหกับ
ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และผูที่เกี่ยวของ จํานวนไมนอยกวา 200 คน
6. จัดการฝกอบรมถายทอดแนวทางดานความปลอดภัยทางรังสีใหกับเจาหนาที่
กระทรวงอุตสาหกรรม และผูที่เกี่ยวของ จํานวนไมนอยกวา 100 คน                            
7. ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใชสารกัมมันตรังสี โดยใชแบบฟอรมตรวจสอบดานความ
ปลอดภัยทางรังสีสําหรับผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และเจาหนาที่กระทรวงอุตสาหกรรม 
จํานวน 20 โรงงาน
8. จัดทําอินโฟกราฟคเผยแพรความรูแนวทางวิธีปฏิบัติดานความปลอดภัยทางรังสีสําหรับ
ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม แนวปฏิบัติและวิธีการตรวจสอบดานความปลอดภัยทางรังสีสําหรับ
เจาหนาที่กระทรวงอุตสาหกรรม จํานวนรวมไมนอยกวา 5 เรื่อง
9. ปรับปรุงระบบฐานขอมูลสารกัมมันตรังสี กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผูรับผิดชอบ  : 
หนวยงาน : กองสงเสริมเทคโนโลยี
ความปลอดภัย กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
เบอรโทรศัพท  0 2202 4215-6
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ยุทธศาสตรที่ 4  :  การใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อการพัฒนาประเทศ

กลยุทธที่ 4.2    : สรางความตระหนักและเผยแพรความรูดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในดานเกษตร ดานอาหารและโภชนาการ ดานการแพทยและสาธารณสุข และดานอื่นๆ

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

                     2. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

 ผลผลิต :
1. คูมือหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติดานความปลอดภัยทางรังสี สําหรับผูประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรม จํานวน 500 เลม               
2. คูมือแนวทางดานความปลอดภัยทางรังสี จํานวน 300 เลม
3. ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม เจาหนาที่กระทรวงอุตสาหกรรม และผูที่เกี่ยวของ 
จํานวน 300 คน มีความรูความเขาใจในดานความปลอดภัยทางรังสี        
4. โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใชสารกัมมันรังสี จํานวน 20 โรงงาน ไดรับการตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางรังสี 
5. อินโฟกราฟคดานความปลอดภัยทางรังสี จํานวน 5 เรื่อง       
6. ฐานขอมูลสารกัมมันตรังสี กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ฉบับปรับปรุง)
ผลลัพธ :
1. โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใชสารกัมมันตรังสี มีแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความปลอดภัย
ตอผูปฏิบัติงาน ชุมชน และสิ่งแวดลอม
2. กระทรวงอุตสาหกรรมมีคูมือแนวทางดานความปลอดภัยทางรังสีเพื่อประกอบการตรวจสอบและ
กํากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใชสารกัมมันตรังสี
แหลงที่มาของงบประมาณ :
  งบประมาณแผนดิน
√  งบประมาณแผนดิน
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กลยุทธที่ 4.2    : สรางความตระหนักและเผยแพรความรูดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในดานเกษตร ดานอาหารและโภชนาการ ดานการแพทยและสาธารณสุข และดานอื่นๆ

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

                     2. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

5. โครงการสรางความรูความเขาใจดาน
พลังงานนิวเคลียร

โครงการสรางความสัมพันธในชุมชน รอยละความสําเร็จตามแผนงาน : 
รอยละ 100

25.0000 แนวทางการดําเนินงาน :
1. การประชาสัมพันธ ผานสื่อตางๆ เชน วิทยุ หนังสือพิมพทองถิ่นจางผลิตสื่อวิทยุ เปนตน
2. กิจกรรม/โครงการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรใหกับเกษตรในพื้นที่อําเภอองครักษดวยผลงานวิจัย
3. กิจกรรมเขาชุมชน เชน งานวันเด็ก จิตอาสาพัฒนาชุมชน และงานแขงกีฬา เปนตน
4. กิจกรรมการสรางการรับรู ทัศนคติ และการยอมรับของผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่อําเภอองครักษ
ผลผลิต :
ผูเขารวมกิจกรรม/โครงการ มีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับเทคโนโลยีนิวเคลียร
ผลลัพธ :
สรางเครือขายประชาสัมพันธในพื้นที่เปาหมาย พรอมสรางความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีตอเทคโนโลยี
นิวเคลียร
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

สทน.
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ยุทธศาสตรที่ 4  :  การใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อการพัฒนาประเทศ

กลยุทธที่ 4.2    : สรางความตระหนักและเผยแพรความรูดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในดานเกษตร ดานอาหารและโภชนาการ ดานการแพทยและสาธารณสุข และดานอื่นๆ

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

                     2. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

โครงการเผยแพรและสรางความรูความ
เขาใจในการใชประโยชนทางดานนิวเคลียร

รอยละความสําเร็จตามแผนงาน : 
รอยละ 100

20.0000 แนวทางการดําเนินงาน :
1. การจัดทําสื่อ และเผยแพรเพื่อสงเสริมการเรียนรู เชน การจัดทํารายงานประจําป การบริหารและ
จัดการ Social Media ของ สทน. และการจัดทําปฏิทินประจําปของสทน.
2. กิจกรรมสรางการรับรูเรื่องนิวเคลียร (ประชาชนทั่วไป) และการประเมินความรูความเขาใจของ
กลุมเปาหมาย จํานวน 900 คน
3. กิจกรรมการเผยแพรภารกิจ สทน. ตอสาธารณะ
ผลผลิต :
ประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียรมากขึ้น
ผลลัพธ :
ประชาชนสามารถเขาถึงสื่อตางๆ เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียรไดอยางทั่วถึง
แหลงที่มาของงบประมาณ
√ งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

สทน.
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ยุทธศาสตรที่ 4  :  การใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อการพัฒนาประเทศ

กลยุทธที่ 4.2    : สรางความตระหนักและเผยแพรความรูดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในดานเกษตร ดานอาหารและโภชนาการ ดานการแพทยและสาธารณสุข และดานอื่นๆ

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

                     2. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

6. โครงการสื่อประชาสัมพันธดานพลังงาน
นิวเคลียรของประเทศ

โครงการสื่อสารสารสนเทศ
      - ผลิต Infographic เผยแพรผานสื่อ
สังคมออนไลน
      - เผยแพรขาวสารเกี่ยวกับพลังงาน
นิวเคลียร (สปอตโฆษณา รายการสนทนา 
บทความ ตัวอักษรวิ่ง สารคดี แบน
เนอรสกูปขาว เปนตน)

รอยละความสําเร็จตามแผนงาน : 
รอยละ 100

18.6340 แนวทางการดําเนินงาน :
1. สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรความรูเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียรใหแกประชาชน ประชาสัมพันธ
การพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศผานชองทางตางๆ ใหมีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
2. เพิ่มโอกาสในการเขาถึงขอมูลและสารสนเทศดานพลังงานนิวเคลียรของผูมีสวนไดสวนเสียและ
ประชาชน
ผลผลิต :
ประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียรมากขึ้น
ผลลัพธ :
ประชาชนสามารถเขาถึงสื่อตางๆ เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียรไดอยางทั่วถึง
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

สทน.



107 กลยุทธที่ 4.2

ยุทธศาสตรที่ 4  :  การใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อการพัฒนาประเทศ

กลยุทธที่ 4.2    : สรางความตระหนักและเผยแพรความรูดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในดานเกษตร ดานอาหารและโภชนาการ ดานการแพทยและสาธารณสุข และดานอื่นๆ

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

                     2. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

7. โครงการการถายทอดการฉายรังสี
ผลิตภัณฑอาหารพื้นถิ่นสูชุมชน

รอยละความสําเร็จตามแผนงานการ
ถายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่เปาหมาย
 : รอยละ 100

5.0000 แนวทางการดําเนินงาน :
การสงเสริมและการถายทอดเทคโนโลยีการฉายรังสีอาหารพื้นถิ่นปลอดภัยสําหรับผูประกอบการราย
ยอย กลุมวิสาหกิจชุมชน ผูผลิตอาหารพื้นถิ่น และกลุมผูประกอบการเอสเอ็มอี ทั่วภูมิภาคทั้งประเทศ 
เพื่อใหผูประกอบการ นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป มีแนวทางประยุกตใชการใชเทคโนโลยีการฉาย
รังสีอาหารและมีทัศนคติที่ดีตออาหารฉายรังสี
ผลผลิต :
ผูประกอบการรายยอย กลุมวิสาหกิจชุมชน ผูผลิตอาหารพื้นถิ่น และกลุมผูประกอบการเอสเอ็มอี ใน
พื้นที่เปาหมายมีความรูและความเขาใจเรื่องการประยุกตใชเทคโนโลยีการฉายรังสีอาหารเพื่อเพิ่ม
มูลคาและผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ
ผลลัพธ :
1. ผูเขารับการฝกอบรมไดรูถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีการฉายรังสีอาหารที่จะสามารถนําไปใชให
เกิดประโยชนในเชิงพาณิชยและเสริมสรางคุณภาพในชีวิต โดยการเพิ่มคุณภาพและคุณคาของอาหาร
พื้นถิ่นและผลิตภัณฑทางการเกษตร
2. เกิดเครือขายความรวมมือในการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนระหวางองคการภาครัฐและ
เอกชน กลุม ชมรม สมาคมและสถาบันการศึกษา
3. ไดประชาสัมพันธเกี่ยวกับอาหารฉายรังสีใหประชาชนทั่วไปใหเปนที่รูจักและมีทัศนคติเชิงบวกตอ
อาหารฉายรังสี
แหลงที่มาของงบประมาณ
√  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

สทน.
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ยุทธศาสตรที่ 4  :  การใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อการพัฒนาประเทศ

กลยุทธที่ 4.2    : สรางความตระหนักและเผยแพรความรูดานพลังงานนิวเคลียร

เปาหมาย        :  เพิ่มศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในดานเกษตร ดานอาหารและโภชนาการ ดานการแพทยและสาธารณสุข และดานอื่นๆ

ตัวชี้วัด          :  1. จํานวนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

2. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2565

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ 
(ลานบาท) รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ / แหลงที่มาของงบประมาณ

8. โครงการสรางสังคมแหงการเรียนรูดาน
พลังงานนิวเคลียรและรังสีที่ยั่งยืนของ
ประเทศ

มีแนวทางผลิตสื่อใหเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย

0.5000 วางแผนแนวทางการดําเนินงาน  
สํารวจความตองการของกลุมเปาหมายเพื่อใหไดแนวทางของการผลิตสื่อใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
 โดยแบงออกเปน 2 กิจกรรมหลัก ไดแก
กิจกรรมที่ 1 ประชุม Focus group รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน 3 ครั้ง เพื่อวางแผนการ
ดําเนินการและรวบรวมขอมูลวิเคราะหกลุมเปาหมาย
กิจกรรมที่ 2 วิเคราะหความตองการของสื่อใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย โดยการจัดประชุมฯ 
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน 3 ครั้ง  (หนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ สทน. มหาวิทยาลัย,กรม
ประชาสัมพันธ, สสวท., กรมสงเสริมการเกษตร,อาจารยมหาวิทยาลัย (คนนอกสายสังคม/
วิทยาศาสตร), ครูมัธยมตนและปลาย และหนวยงานทางการแพทย เปนตน)
ผลผลิต : 
รับรูความตองการของกลุมเปาหมาย
ผลลัพธ : 
แนวทางในการผลิตสื่อใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
แหลงที่มาของงบประมาณ
  งบประมาณแผนดิน
  นอกงบประมาณแผนดิน

ผูรับผิดชอบ  : กผป.
หนวยงาน : ปส.
เบอรโทร : 025967600 ตอ 1120
อีเมล : nuchjaree.s@oap.go.th

จํานวนโครงการ = 8 82.1340
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อักษรยอและช่ือหนวยงาน 

อักษรยอ ช่ือหนวยงาน 

กกพ. กรมการแพทย 
กข. กรมการขาว 

กคร. กรมควบคุมโรค 
กธ. กรมทรัพยากรธรณี 
กรอ. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กสก. กรมสงเสริมการเกษตร 
จฬ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ปส. สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
ปศ. กรมปศุสัตว 
มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มทส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
รพ.มะเร็งอุดร โรงพยาบาลมะเร็งอุดร 

รพ.ราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี 
วศ.ทบ. กรมวิทยาศาสตรทหารบก 

วพ. กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
สพ.ทอ. กรมสรรพวุธทหารอากาศ 
สทน. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) 



 
 

 

 

 

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว  

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท 0 2579 5230, 0 2596 7600 

โทรสาร 0 2561 3013 

www.oap.go.th 
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