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กองตรวจสอบทางนิวเคลียร3และรังสี สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ



บทนำ

ป@งบประมาณ ๒๕๖๔ ศูนย3ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี (ศปร.) ไดNถูกจัดตั้งขึ้นภายใตNกอง

ตรวจสอบทางนิวเคลียร3และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งมีพิธีเปWดอยXางเปYนทางการโดยรัฐมนตรีวXาการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร3 วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓  โดยมีเป_าหมายเพื่อ

เปYนศูนย3กลางในการเตรียมความพรNอม การบริหารจัดการและการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี 

รวมถึงการตอบสนองเหตุดNานมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร3 โดยบูรณาการรXวมกับหนXวยงานตXาง ๆ ที่เก่ียวขNองทั้ง

ภายในประเทศและตXางประเทศ

ในป@งบประมาณ ๒๕๖๔ แมNวXาประเทศไทยยังประสบปbญหาการแพรXระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนXา 

๒๐๑๙ แตXภารกิจและผลงานดNานการเตรียมความพรNอมและการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสีของ

ประเทศ โดยศูนย3ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี ยังคงดำเนินการอยXางเขNมแข็งและตXอเนื่อง ไดNแกX 

๑. ศาสตราจารย3พิเศษ ดร.เอนก เหลXาธรรมทัศน3 รัฐมนตรีวXาการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร3 

วิจัยและนวัตกรรม ใหNเกียรติเปYนประธานในพิธีเปWดศูนย3ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี 

๒. การกำหนดแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๗๐ โดยคณะกรรมการพลังงาน

นิวเคลียร3เพ่ือสันติ ซ่ึงเปYนแผนระดับประเทศในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินการดNานการเตรียม

ความพรNอมและการตอบสนองตXอเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสีรXวมกับหนXวยงานตXาง ๆ 

๓. การรับแจNงเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และการเขNาตรวจสอบกรณีเหตุ

ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในป@งบประมาณ ๒๕๖๔ รวมถึงการฝlกซNอมแผนฉุกเฉินของสถานประกอบการ

๔. การฝlกอบรมใหNความรูNแกXหนXวยงานดNานความมั่นคง และหนXวยงานเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉินทาง

นิวเคลียร3และรังสี รวมถึงการเปYนวิทยากรใหNความรูNแกXหนXวยงานตXาง ๆ 

๕. ผลงานดNานการเฝ_าระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี 

๖. การประชุมรXวมกับหนXวยงานภายนอก ในดNานการเตรียมความพรNอม การตอบสนองเหตุฉุกเฉินและ

เหตุดNานความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร3และรังสี

๗. การจัดทำบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวขNอง ในดNานการเตรียมความพรNอม การตอบสนองเหตุฉุกเฉิน

และเหตุดNานความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร3และรังสี

๘. การดูแลรักษาอุปกรณ3และเครื่องมือในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินและเหตุดNานความมั่นคงปลอดภัย

ทางนิวเคลียร3 ใหNมีความพรNอมในการปฏิบัติงานตลอดเวลา

ดังนั้น จึงกลXาวไดNวXาในป@งบประมาณ ๒๕๖๔ ศปร. ไดNปฏิบัติงานตามภารกิจสำคัญที่ไดNรับมอบหมาย

อยXางเต็มกำลังเพื่อใหNบรรลุเป_าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไวN โดยไดNรับความรXวมมือจากหนXวยงานที่

เกี่ยวขNองทั้งภายใน ปส. หนXวยงานที่เกี่ยวขNองภายในประเทศและตXางประเทศ เพื่อใหNแนXใจวXาประเทศไทยมี

ความพรNอมและการตอบสนองเหตุฉุกเฉินและเหตุดNานความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร3และรังสี ในระดับสูงสุด 

โดยการบูรณาการรXวมกับหนXวยงานตXาง ๆ โดยมี ศปร. เปYนหนXวยงานระดับปฏิบัติของ ปส. ในการดำเนินการ

ตามภารกิจตXาง ๆ ท่ีเก่ียวขNองใหNมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตXอไป 

ดร.กิตต์ิกวิน อรามรุญ

หัวหน%าศูนย*ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร*และรังสี

หน้าที่ ก
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔



สารบัญ

๑. ศูนย(ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร(และรังสี (ศปร.) ๑
๒. ผลงานเดCน ๔

๒.๑ รัฐมนตรีวXาการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร3 วิจัยและนวัตกรรม 

ใหNเกียรติเปYนประธานในพิธีเปWดศูนย3ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี ๕

๒.๒  การฝlกอบรมเตรียมความพรNอมดNานความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร3และรังสี
ตามแนวชายแดน ระหวXางวันท่ี ๒๔ - ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ โรงแรมเดอะริเวอร3 จังหวัดนครพนม ๗

๒.๓  แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ ๘

๒.๔  การเตรียมความพรNอมกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ ๑๐ 

๓. เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร(และรังสี, การฝHกซJอมแผนฉุกเฉินฯ ๑๑
๓.๑ เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสีในตXางประเทศ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๒
๓.๒  รXวมฝlกซNอมแผนฉุกเฉินทางรังสี 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด สาขา ๑๑ ๑๕

๔. ผลงานดJานการเฝOาระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร(และรังสี ๑๖

๔.๑  โครงการมาตรการเชิงรุกในการป_องกันการ 
นำเขNา-สXงออก วัสดุกัมมันตรังสีตามดXานศุลกากร ๑๗

๔.๒  ตรวจสอบเพ่ือสำรวจระดับปริมาณรังสีโดยรอบบริเวณพ้ืนท่ีเกิดอุบัติเหตุ
ทXอสXงแกpสระเบิด จังหวัดสมุทรปราการ ๒๐

๔.๓  การวัดระดับรังสีโดยรอบพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

บริเวณพ้ืนท่ีสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ๒๑
๕. สถิติการรับสายเบอร(โทรฉุกเฉินทางนิวเคลียร(และรังสี

๕.๑  สถิติการรับแจNงเหตุฉุกเฉินฯ ประจำป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๓
๖. ผลงานดJาน การฝHกอบรมใหJความรูJ, วิทยากร, การศึกษาดูงาน

๖.๑  อาจารย3และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนวมินทร3ทราธิราช ศึกษาดูงาน ศปร. ๒๗

๖.๒  อาจารย3และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศึกษาดูงาน ศปร. ๒๘
๖.๓  อาจารย3และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร3 

วิทยาเขตศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร3 ศึกษาดูงาน ศปร. ๒๙
๖.๔  อาจารย3และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร3 

คณะวิทยาศาสตร3 ศึกษาดูงาน ศปร. ๓๐ 

๖.๕  อบรมใหNความรูNใหNกับขNาราชการจากหนXวยงานความม่ันคง ณ ศูนย3วิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตร3เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ๓๑ 

หน้าที่ ข
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔



สารบัญ (ต-อ)

๖.๖  ใหNความรูN นักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ๓๒
๗. การประชุมและความรCวมมือกับหนCวยงานภายนอก

๗.๑  การฝlกการวางแผนดNานเทคนิคจากสถานการณ3จำลองกรณี

เกิดอุบัติเหตุโรงไฟฟ_านิวเคลียร3ท่ีต้ังอยูXนอกประเทศ ๓๔
๗.๒  ประชุมคณะอนุกรรมการเฝ_าระวัง เตรียมความพรNอม 

และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี ๓๕
๗.๓  การฝlกอบรมการประเมินแผนฉุกเฉินและการรายงานเหตุฉุกเฉิน

ทางนิวเคลียร3และรังสีสำหรับสถานประกอบการ ๓๗

๗.๔  การฝlกอบรมปรับมาตรฐานภายใตNโครงการการบริหารวิกฤตการณ3ระหวXาง
ประเทศท่ีมีความเชี่ยวชาญดNานการจัดการภัยจากนิวเคลียร3และรังสี ๓๘

๗.๕  การประชุมแผนการปฏิบัติและสำรวจพ้ืนท่ีเสี่ยงในพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจแนวเหนือ-ใตN (NSEC) ๓๙

๘. เอกสาร ความรูJ บทความและงานวิจัยท่ีเก่ียวขJอง

๘.๑  บทความการเตรียมความพรNอมและการรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร3
และรังสีของประเทศไทย ๔๑

๘.๒  วารสาร กตส. ฉบับท่ี ๗ ป@ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๔๓
๘.๓  โครงการวิจัยเร่ืองการขจัดกากกัมมันตรังสีซีเซียม-๑๓๗ ออกจากฝุxนโลหะ

Decontaminating metal ash contaminated Cesium-137 ๔๔

๙. การบำรุงรักษาอุปกรณ( เคร่ืองมือและยานพาหนะ สำหรับการเตรียมความพรJอมในการ
ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร(และรังสี

๙.๑  ตรวจเช็คและบำรุงรักษายานพาหนะ ๔๘
๙.๒  ตรวจเช็คอุปกรณ3เคร่ืองมือฯ ๕๐
๙.๓  รับการสนับสนุนเคร่ืองมือวัดทางรังสีจากทบวงการพลังงาน

ปรมาณูระหวXางประเทศ (IAEA) ๕๑
๑๐. ผลงาน อ่ืนๆ

๑๐.๑  สถิติการติดตามเพจ Facebook ศูนย3ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี ๕๒

หน้าที่ ค
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔



ศูนย%ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร%และรังสี (ศปร.)
Emergency Operation Center (EOC)

กองตรวจสอบทางนิวเคลียรEและรังสี สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

ภารกิจ
๑. ปฏิบัติหนNาที่รXวมกับหนXวยงานที่เก่ียวขNองทั้งภายในและภายนอกสำนักงานในการตอบสนองเหตุ

ดNานความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร3และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี 
๒. บริหารจัดการเหตุความม่ันคงปลอดภัยและเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี 
๓. จัดทำ พัฒนา ปรับปรุง แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี คู Xมือ และแนวปฏิบัติในการ

ตอบสนองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี

๔. สรNางความรูNความเขNาใจใหNแกXหนXวยงานปฏิบัติสXวนหนNาและหนXวยเผชิญเหตุ ในการตอบสนอง

เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี และเหตุดNานความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร3
๕. ฝlกซNอมพัฒนาบุคลากรและเตรียมความพรNอมเครื่องมือและอุปกรณ3สำหรับการปฏิบัติหนNาที่ใน

สภาวะการณ3ปกติ และการปฏิบัติหนNาท่ีในการตอบสนองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี
๖. ปฏิบัติหนNาที่รXวมกับหนXวยงานอื่นตามพันธกรณีที่เกี ่ยวขNองกับการจัดการกรณีฉุกเฉินทาง

นิวเคลียร3และรังสีท้ังภายในประเทศและตXางประเทศ

หน้าที่ ๑
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔



หน้าที่ ๒
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔

วิสัยทัศน%
เปYนศูนย3กลางในการเตรียมความพรNอม และการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี รวมถึง

เหตุการณ3ท่ีสXงผลกระทบตXอความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร3และรังสี

พันธกิจ
๑. บริหารจัดการดNานการเตรียมความพรNอมกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี ใหNครอบคลุมภัยท่ี

อาจเกิดข้ึนท้ังในประเทศและตXางประเทศ

๒. สXงเสริมใหNสถานประกอบทางนิวเคลียร3และรังสี มีระบบการเตรียมความพรNอมและการ
ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี

๓. สนับสนุนและสXงเสริมใหNหนXวยงานท่ีเก่ียวขNองดNานสาธารณภัยและดNานความม่ันคง  มีขีด
ความสามารถในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี

๔.พัฒนาองค3ความรูNของเจNาหนNาท่ีท่ีเก่ียวขNองในระดับตXาง ๆ เพ่ือเตรียมความพรNอมและตอบสนอง

กรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี

ตราสัญลักษณ%ของศูนย%ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร%และรังสี



สมาชิกศูนย+ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร+และรังสี

ดร. กิตติ์กวิน  อรามรุญ

นักฟWสิกส3รังสีชำนาญการพิเศษ

(หัวหนNาศูนย3ฯ)

ดร. ธีรพัทธ(  มานุวงศ(

วิศวกรนิวเคลียร3ชำนาญการพิเศษ

น.ส.ปhยะพร  ส้ินโศรก

นักฟWสิกส3รังสีชำนาญการ

น.ส.ศิริพร  พุCมไสว

เจNาพนักงานวิทยาศาสตร3ชำนาญงาน

นายธีระวัฒน( ปล้ืมจิต

นักฟWสิกส3รังสีปฏิบัติการ

นายจักรนรินทร( ดุมวัน

นายชXางไฟฟ_าปฏิบัติงาน

นายจำเริญ พัดสี

พนักงานขับรถ ส๒

นายมานิต บูรณศิล

เจNาหนNาท่ีคอมพิวเตอร3

นายงามพล แสงดอกไมJ

นักฟWสิกส3รังสี

นายบุญสม ศรีรักษ(สูงเนิน

เจNาหนNาท่ีธุรการ

นายพิศษิฎ( สุวรรณ(ดวง 

เจNาหนNาท่ีวิเคราะห3นโยบายและแผน

หน้าที่ ๓
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔



ผลงานเด(น

หน้าที่ ๔
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔

ประจำป.



หน้าที่ ๕
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ศาสตราจารย3พิเศษ ดร.เอนก เหลXาธรรมทัศน3 รัฐมนตรีวXาการกระทรวงการ

อุดมศึกษาวิทยาศาสตร3 วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ใหNเกียรติเปYนประธานในพิธีเปWดศูนย3ปฏิบัติการฉุกเฉินทาง

นิวเคลียร3และรังสี (Emergency Operation Center, EOC) ของประเทศ ตั้งอยูX ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
(ปส.) พรNอมปฏิบัติงานและเตรียมความพรNอมกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสีตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยยกระดับใหN
สามารถดำเนินการครอบคลุมเหตุฉุกเฉินในสถานประกอบการ สาธารณภัยและภัยจากการกXอการรNายทาง
นิวเคลียร3และรังสี เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนและสิ่งแวดลNอม ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหลXาธรรมทัศน3 

กลXาววXา ประเทศไทย โดย พล.อ.ประยุทธ3 จันทร3โอชา นายกรัฐมนตรีไดNเขNารXวมการประชุมระดับผูNนำวXาดNวยความ

ม่ันคงทางนิวเคลียร3 คร้ังท่ี ๔ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาแสดงจุดยืน และเจตนารมณ3ของไทยอยXางชัดเจนตXอผูNนำ

รัฐมนตรีวCาการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร( วิจัยและนวัตกรรม ใหJเกียรติเปnนประธานใน พิธี 

จาก ๕๒ ประเทศทั่วโลก วXาจะสXงเสริมและใหNความสำคัญกับการเสริมสรNางขีดความสามารถของหนXวยงานและ
บุคลากรที่เกี่ยวขNองกับการกำกับดูแลความมั่นคงทางนิวเคลียร3ของไทยเนื่องจากปbจจุบันประชาคมโลกกำลังเผชิญ
กับภัยคุกคามใหมXหลากหลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึงความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร3 ดังนั้น ปส. ในฐานะหนXวยงาน

ซึ่งมีหนNาที่โดยตรงในการเตรียมความพรNอมและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสีของไทย จึงไดNจัดตั้งศูนย3
ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี (Emergency Operation Center, EOC) ข้ึน ซ่ึงศูนย3ปฏิบัติการฯ นี้ เปYน

ศูนย3กลางในการเตรียมความพรNอม การปฏิบัติงาน และการประสานงานหากเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี
พรNอมทั ้งสามารถชXวยประเมิน ติดตาม วิเคราะห3สถานการณ3 และติดตXอประสานงานระหวXางหนXวยงาน
ภายในประเทศและตXางประเทศ ไดNอยXางครบวงจร เนื่องจากภายในศูนย3ปฏิบัติการฯ ประกอบดNวย เจNาหนNาที่

ผูNเชี่ยวชาญ อุปกรณ3 เครื่องมือและเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย ตลอดจนมีการพัฒนาบุคลากรและฝlกซNอมการ
ปฏิบัติหนNาที่ในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสีอยูXเสมอ เพื่อความปลอดภัยและประโยชน3อยXาง

สูงสุดตXอประชาชนและสิ่งแวดลNอม 

รัฐมนตรีว-าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร> วิจัยและนวัตกรรม ใหDเกียรติเปGน

ประธานใน พิธีเปJดศูนย>ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร>และรังสี 



ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก กลXาวตXอไปวXา หากเกิด

เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี หรือพบวัสดุ
ตNองสงสัย เบื้องตNนใหNสังเกตลักษณะภายนอก
วXามี “สัญลักษณ3ทางรังสี” ที ่ม ีพื ้นป_ายสี
เหลือง วงกลมและรูปใบพัดสามแฉกสีมXวง

แดงหรือสีดำหรือไมX และหNามแตะตNองวัสดุนั้น 

พรNอมกันนี้ขอใหNแจNงมายัง ปส. ที ่โทรศัพท3
สายดXวน ๑๒๙๖ ไดNตลอด ๒๔ ชั่วโมง

หน้าที่ ๖
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔



การฝ>กอบรมเตรียมความพรAอมดAานความม่ันคงปลอดภัย
ทางนิวเคลียร+และรังสีตามแนวชายแดน 

วันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ศปร. จัดฝlกอบรมการเตรียมความพรNอมดNานความมั่นคง

ปลอดภัยทางนิวเคลียร3ตามชายแดน เพื่อเสริมสรNางขีดความสามารถของหนXวยงานและผูNปฏิบัติงานที่เกี่ยวขNอง
ของภาครัฐใหNมีความรูNความเขNาใจที่ถูกตNองในการป_องกัน ตรวจจับ และตอบสนองตXอเหตุการณ3 เพื่อพัฒนา

ศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร3และรังสีจากภัยคุกคามและการกXอการรNาย นอกจากนี้เมื ่อเกิด
เหตุการณ3ขึ้น เจNาหนNาที่ที่เกี่ยวขNองทางดNานความมั่นคงทุกภาคสXวนจะตNองทำงานรXวมกันอยXางเปYนระบบ เพื่อใหN
การบริหารจัดการเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร3และรังสีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สXงผลใหNเกิดความมั่นคง

ปลอดภัยในชีวิตของประชาชน โดยมีผูNเขNารXวมการฝlกอบรม ประมาณ ๔๐ คน จากสำนักงานป_องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดนครพนม ดXานศุลกากรจังหวัดนครพนม กองกำกับการตรวจคนเขNาเมือง สำนักงานตำรวจ

พิสูจน3หลักฐาน สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม หนXวยเรือรักษาความสงบเรียบรNอยตามลำแมXน้ำโขง และศูนย3
ประสานงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร3 วิจัยและนวัตกรรม ประจำภูมิภาค 

หน้าที่ ๗
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔



พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร3เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดNใหNอำนาจหนNาที่คณะกรรมการพลังงาน

นิวเคลียร3เพื่อสันติ ตามมาตรา ๑๓ (๖) ในการกำหนดแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี ซึ่งเปYนแผนสนับสนุน
และอยูXภายใตNแผนการป_องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหXงชาติตามกฎหมายวXาดNวยการป_องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย เพื่อใชNระงับเหตุแหXงความเสียหายสาธารณะกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี และใหNสำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ  มีหนNาที่ใหNขอเสนอแนะและจัดใหNมีเจNาหนNาที่สนับสนุนการดำเนินการดังกลXาว ดังนั้นศูนย3
ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี จึงดำเนินการยกรXางแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี พ.ศ. ๒๕๖๔ -

๒๕๗๐ ข้ึน โดยมีกิจกรรมท่ีสำคัญ ดังนี้
๑. การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี ตามคำสั่ง ปส. ที่ ๑๒/๒๕๖๔ 

ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ3 และจัดใหNมีการประชุมคณะทำงานเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณา 
(รXาง) แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐

แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร+และรังสี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐

๒. การประชุมคณะอนุกรรมการในการเฝ_าระวัง เตรียมความพรNอม และระงับเหตุฉุกเฉินทาง

นิวเคลียร3และรังสี จำนวน ๔ คร้ัง (คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๔ เม่ือ
วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยใหNความเห็นชอบกรอบแนวทางการจัดทำ (รXาง) แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร3
และรังสี พ.ศ. ... และใหNความเห็นชอบ (รXาง) แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ ที่

คณะทำงานเสนอ

หน้าที่ ๘
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔



หน้าที่ ๙
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. (รXาง) แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ ผXานความเห็นชอบของหนXวยงาน

ที่เกี่ยวขNองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี จำนวน ๓๒ หนXวยงาน กXอนนำเสนอใหNคณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียร3เพ่ือสันติพิจารณา

๔. เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร3เพื่อสันติ ไดNมีมติเห็นชอบ
ใหNกำหนดแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ ซึ่งเปYนแผนสนับสนุนและอยูXภายใตN
แผนการป_องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหXงชาติตามกฎหมายวXาดNวยการป_องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนฉุกเฉินฉบับนี้จึงเปYนแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี ฉบับที่ ๒ ของประเทศ โดยจัดทำข้ึนใหNมี
แนวทางที่สอดคลNองกับ (รXาง) แผนการป_องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหXงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ 
ภายใตNบริบทการยกระดับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยไปสูXมาตรฐานตามหลักสากลเพื่อสรNางความ
รูNเทXาทันภัยและสรNางภูมิคุNมกันใหNกับทุกภาคสXวน ซึ่งประกอบดNวย การมุXงเนNนการลดความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัย การจัดการเหตุฉุกเฉินแบบบูรณาการ การเพิ่มประสิทธิภาพการฟ��นฟูอยXางยั่งยืน การสXงเสริมการเปYน

หุNนสXวนระหวXางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย และการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการและสรNางนวัตกรรมดNานสาธารณภัย



การเตรียมความพรDอมกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร>และรังสี ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ 

ณ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงใหม-

วันที่ ๑๕ - ๒๐ กุมภาพันธ3 พ.ศ. ๒๕๖๔ ศปร. ไดNออกสำรวจระดับรังสีพ้ืนหลังเพ่ือเตรียมความพรNอมกรณี

ฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี รอบสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงในภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค3เพื่อกำหนด
ระดับและปริมาณกัมมันตภาพรังสีในตัวอยXางสิ่งแวดลNอม ในสภาวะการทำงานปกติของสถานปฏิบัติการทางรังสี 
และเพื่อใชNอNางอิงในการประเมินสถานการในกรณีฉุกเฉินทางรังสี รวมถึงเพื่อเปYนขNอมูลในการเตรียมความพรNอม
ระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสีของสถานปฏิบัติการที่มีการใชNงานวัสดุกัมมันตรังสีใน category 1 และ 
category 2 ในจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงใหมX โดยผลการสำรวจสรุปไดNดังนี้

การตรวจวัดอัตราปริมาณรังสีพื้นหลัง (Background radiation) รอบพื้นที่สถานประกอบการในจังหวัด
พิษณุโลก จังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงใหมX พบวXามีอัตราปริมารรังสีพ้ืนหลัง 0.05 - 0.14 µSv/h รวมถึงการเก็บ
ตัวอยXางสิ่งแวดลNอมในพ้ืนท่ีมาวิเคราะห3นิวไคลด3กัมมันตรังสี พบวXา เปYนนิวไคลด3กัมมันตรังสีท่ีมีอยูXในธรรมชาติ 

หน้าที่ ๑๐
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔



เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร2และรังสี 

การฝ9กซ;อมแผนฉุกเฉิน

หน้าที่ ๑๑
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔



การแจDงเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร>และรังสีระหว-างประเทศ ภายใตDอนุสัญญา

ว-าดDวยการแจDงเหตุทางนิวเคลียร>โดยเร็ว 

(Convention on Early Notification of a Nuclear Accident) ของ IAEA

ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศปร. ไดNรับการแจNงเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร3ระหวXางประเทศจาก IAEA 

และไดNดำเนินการจัดทำประกาศเพ่ือแจNงใหNประชาชนทราบผXานทาง Facebook page ของศูนย3ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี จำนวน ๓ ครั้ง ซึ ่งเปYนเหตุฉุกเฉินจากเหตุแผXนดินไหวที่บริเวณพื้นที่ตั ้ง
โรงไฟฟ_านิวเคลียร3ในประเทศญี่ปุxน จำนวน ๒ ครั้ง (วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ3 ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๐ มีนาคม 
๒๕๖๔) และเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ ้นในพื้นที่โรงไฟฟ_านิวเคลียร3ในประเทศจีน จำนวน ๑ ครั ้ง (วันที่ ๑๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๔)

หน้าที่ ๑๒
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔



หน้าที่ ๑๓
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔



หน้าที่ ๑๔
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔



หน้าที่ ๑๕
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔

รOวมสังเกตการณ+การฝ>กซAอมแผนฉุกเฉินระดับท่ี ๒ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๑๑ 



หน้าที่ ๑๖
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลงานด'านการเฝ,าระวังเหตุ

ฉุกเฉินทางนิวเคลียร9และรังสี 



ผลการดำเนินงานโครงการการจัดทำมาตรการเชิงรุกในการปlองกันการนำเขDา – ส-งออก

วัสดุนิวเคลียร>และวัสดุกัมมันตรังสีโดยผิดกฎหมายจากการขนส-งสินคDาผ-านด-านชายแดน

๑. การดำเนินการท่ีผCานมา

๑.๑ การประชุมหารือโครงการการจัดทำมาตรการเชิงรุกในการป_องกันการนำเขNา – สXงออกวัสดุนิว

เคลียร3และวัสดุกัมมันตรังสีโดยผิดกฎหมายจากการขนสXงสินคNาผXานดXานชายแดน เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ3 
๒๕๖๔ ณ หNองประชุม ๑ อาคาร ๑ กรมศุลกากร

๑.๒ การเดินทางเขNาพ้ืนท่ีดXานศุลกากร เพ่ือดำเนินการสำรวจศักยภาพของเคร่ืองวัดทางรังสี เคร่ือง

เอกซ3เรย3 และจุดติดต้ังอุปกรณ3แจNงเตือนจาก ปส. เม่ือวันท่ี ๕ – ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ดXานศุลกากรในพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๑.๒.๑ ดXานศุลกากรบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

หน้าที่ ๑๗
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔



หน้าที่ ๑๘
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๒.๒ ดXานศุลกากรนครพนม จังหวัดนครพนม

๑.๒.๓ ดXานศุลกากรมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๒. แผนการดำเนินงานในอนาคต 

๒.๑ การเดินทางเขNาพ้ืนท่ีดXานศุลกากร ดังตXอไปนี้
ดCานทางบก (รวม ๓ ดCาน)

๑.๑ ณ ดXานปาดังเบซาร3 และดXานสะเดา จ.สงขลา
๑.๒ ณ ดXานชXองเม็ก จ. อุบลราชธานี

๑.๓ ณ ดXานแมXสอด จ. ตาก

ดCานทางน้ำ (รวม ๑ ดCาน)
สำนักงานศุลกากรทXาเรือกรุงเทพ จ. กรุงเทพฯ

ดCานทางอากาศ (รวม ๑ ดCาน)
และศุลกากรทXาอากาศยานดอนเมือง จ. กรุงเทพฯ

๒.๒ กรมศุลกากรและ ปส. จะรXวมกันจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการดำเนินงานอื่นๆ ที่

เกี ่ยวขNองเพื่อรองรับกรณีตรวจพบวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร3 โดยขั้นตอนการปฏิบัติงานจะ
แตกตXางกันในแตXละดXานศุลกากร เพื่อใหNการดำเนินงานเปYนไปอยXางมีประสิทธิภาพสูงสุดตXอการตรวจจับ
และตอบสนองเหตุความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร3



๒.๓ การเพิ่มศักยภาพใหNกับเจNาหนNาที่กรมศุลกากร โดยการใหNความรูNดNานความปลอดภัยทางรังสี 

ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร3 ผXานการฝlกอบรม การฝlกปฏิบัติ และการแนะนำจากผูNเชี่ยวชาญของ 
ปส. โดยแบXงออกไดNดังนี้

๒.๓.๑ การฝlกอบรมใหNกับเจNาหนNาท่ีศุลกากร ณ กรมศุลกากร จ. กรุงเทพฯ

๒.๓.๒ การฝlกอบรมและฝlกปฏิบัติใหNกับเจNาหนNาที่ศุลกากร ณ ดXานศุลกากร ประจำ
จังหวัดตXางๆ

๒.๓.๓ การใหNคำแนะนำเมื่อเกิดเหตุกรณีพบการแจNงเตือน การตรวจจับวัสดุกัมมันตรังสี
และ/หรือวัสดุนิวเคลียร3 ณ ดXานศุลกากร ประจำจังหวัดตXางๆ 

๒.๔ ปส. เสนอปรับปรุงบันทึกขNอตกลงความรXวมมือการตรวจสอบการนำเขNา-สXงออกวัสดุ

นิวเคลียร3และวัสดุกัมมันตรังสี ระหวXาง ปส. และกรมศุลกากร ที่ลงนามเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
เพื่อใหNครอบคลุมภารกิจ และงานวิจัยที่เกี ่ยวขNองดNานความปลอดภัย และความมั่นคงปลอดภัยทาง

นิวเคลียร3ท่ีจะมีข้ึนในอนาคต

เก็บมาฝาก

หน้าที่ ๑๙
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔



หน้าที่ ๒๐
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔

ตรวจสอบเพื่อสำรวจระดับปริมาณรังสีโดยรอบบริเวณพื้นท่ีเกิดอุบัติเหตุ
ทOอสOงแก̂สระเบิด จังหวัดสมุทรปราการ



การวัดระดับรังสีโดยรอบพื้นท่ีรับผิดชอบบริเวณ
พื้นท่ีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

ศปร.ได้รับหน้าที/วดัระดบัรังส ีในพื 8นที/รอบบริเวณอาคาร ๑๐ บริเวณโรงจอดรถผู้บริหาร และหน้าตกึ ๙ 

โดยแบง่การตรวจวดัออกเป็น ๒๔ จดุโดยแตล่ะจดุจะมีระยะหา่งกนัประมาณ  ๕ เมตร และทําการตรวจวดัเป็น

ประจําทกุเดือนพร้อมกบัสง่ข้อมลูให้กองตรวจสอบทางนิวเคลยีร์และรังส ี(กตส.) เพื/อทําการรวบรวมตอ่ไป

หน้าที่ ๒๑
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔



สายด.วนฉุกเฉิน

ทางนิวเคลียร-และรังสี ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

สถิติการรับแจ;งเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร2และรังสี 

ประจำปDงบประมาณ ๒๕๖๔ 

หน้าที่ ๒๒
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔



หน้าที่ ๒๓
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔

สถิติการรับแจAงเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร+และรังสี 
ประจำป̀งบประมาณ ๒๕๖๔ 

สถิติการรับสายโทรศัพท3ฉุกเฉินฯ ตั้งแตXเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ มีการรับสายทั้งหมด 

๑๘๘ ครั ้ง แบXงเปYน เหตุฉุกเฉินฯ จำนวน ๙ ครั ้ง, ซNอมแผนฯ จำนวน ๑๘ ครั ้ง, เรื ่องอื ่นๆ ใน ปส.             

จำนวน ๔ ครั้ง และเรื ่องอื่นๆ ที่ไมXเกี ่ยวขNอง จำนวน ๑๕๗ ครั้ง โดยการรับแจNงเหตุฉุกเฉินฯ ทั้งหมดมี
รายละเอียดแบXงเปYนไตรมาส ดังนี้

สถิติการรับสายโทรศัพท3ฉุกเฉินฯ ตั้งแตXเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ มีการรับสายทั้งหมด ๔๕ 

ครั้ง แบXงเปYน เหตุฉุกเฉินฯ จำนวน ๑ ครั้ง, ซNอมแผนฯ จำนวน ๑๒ ครั้ง, เรื่องอื่นๆ ใน ปส. จำนวน ๒ ครั้ง 

และเร่ืองอื่นๆ ท่ีไมXเก่ียวขNอง จำนวน ๓๐ คร้ัง



สถิติการรับสายโทรศัพท3ฉุกเฉินฯ ตั้งแตXเดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๖๔ มีการรับสายทั้งหมด ๕๗ 

ครั้ง แบXงเปYน เหตุฉุกเฉินฯ จำนวน ๒ ครั้ง, ซNอมแผนฯ จำนวน ๔ ครั้ง, เรื่องอื่นฯใน ปส. จำนวน ๐ ครั้ง และ
เร่ืองอื่นๆท่ีไมXเก่ียวขNอง จำนวน ๕๑ คร้ัง

สถิติการรับสายโทรศัพท3ฉุกเฉินฯ ตั้งแตXเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔ มีการรับสายทั้งหมด ๕๗ 

ครั้ง แบXงเปYน เหตุฉุกเฉินฯ จำนวน ๕ ครั้ง, ซNอมแผนฯ จำนวน ๒ ครั้ง และเรื่องอื่นๆที่ไมXเกี่ยวขNอง จำนวน 
๕๐ คร้ัง

หน้าที่ ๒๔
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔



หน้าที่ ๒๕
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔

สถิติการรับสายโทรศัพท3ฉุกเฉินฯ ตั้งแตXเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔ มีการรับสายทั้งหมด ๒๙ 

ครั้ง แบXงเปYน เหตุฉุกเฉินฯ จำนวน ๑ ครั้ง, ซNอมแผนฯ จำนวน ๐ ครั้ง, เรื่องอื่นๆ ใน ปส. จำนวน ๒ ครั้ง 
และเร่ืองอื่นๆ ท่ีไมXเก่ียวขNอง จำนวน ๒๖ คร้ัง

ปoญหาท่ีพบ

เมื่อพิจารณาแลNว พบวXาผูNที่ติดตXอสื่อสารเขNามายังหมายเลขโทรศัพท3สายดXวน ๑๒๙๖ มากที่สุดจะ
เปYนการติดตXอมาจากกลุXมประชาชนทั่วไปและเรื่องราวที่แจNงนั้นไมXไดNเกี่ยวขNองกับเหตุฉุกเฉินทางรังสี สXวน

เหตุการที่เกี่ยวขNองกับการเตรียมความพรNอมกรณีฉุกเฉินทางรังสีจะเปYนการแจNงและประสานงานจากสถาน
ประกอบการ ซึ่งเมื่อพิจารณาแลNว ศปร. เห็นวXาการโทรศัพท3ติดตXอสายดXวน 1296 จากประชาชนทั่วไปจะไมX
เกี่ยวขNองกับเหตุฉุกเฉินทางรังสี เนื่องจากประชาชนอาจไมXไดNทราบเกี่ยวกับหมายเลขสายดXวนและบทบาท

หนNาที่ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติมากนัก รวมถึงหมายเลขโทรศัพท3 ๑๒๙๖ อาจใกลNเคียงกับหมายเลข
โทรศัพท3หนXวยงานหรือองค3กรอื่นที่ใหNบริการประชาชน จึงทำใหNเกิดความสับสนในการติดตXอสอบถามอยูX

บXอยครั้ง อยXางไรก็ตามในปbจจุบันนี้ ศปร. ไดNดำเนินการประชาสัมพันธ3ในการติดตXอสื่อสารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ทางรังสีขึ้นผXานทางหมายเลยโทรศัพท3 ๑๒๙๖ และชXองทางอื่น เชXน การเผยแพรXความรูNและลักษณะของการ
ปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินทางรังสีผXานทางสื่อโซเชียลมีเดีย (Facebook) รวมทั้งการอบรมใหNความรูNเจNาหนNาที่ที่

เกี่ยวขNองเพื่อใหNคำแนะนำแกXประชาชนไดNทราบถึงบทบาทหนNาที่ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อใหNการ
ติดตXอสื่อสารนั้นมีความถูกตNองมากยิ่งข้ึนอีกทางหนึ่งดNวย



ผลงานด;าน การฝ9กอบรม

ให;ความรู; วิทยากร การศึกษาดูงาน

หน้าที่ ๒๖
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔



อาจารย+และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนวมินทร+ทราธริาช 
ศึกษาดูงาน ศปร. 

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. อาจารย3 และนักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร3วชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน ๓๗ คน เขNาเยี ่ยมชมภารกิจของสำนักงานปรมาณูเพื ่อสันติ (ปส.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร3 วิจัยและนวัตกรรม พรNอมรับฟbงการบรรยาย เร่ือง “ภารกิจของ ปส. และ
ความรูNเบื้องตNนเกี่ยวกับนิวเคลียร3และรังสี" รวมทั้งการใชNงานเครื่องวัดรังสีที่ถูกตNอง พรNอมเยี่ยมชมภารกิจของ 
ปส. ในสXวนของศูนย3ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี หNองปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสีทางชีวภาพ 

หNองปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสี และสถานีเฝ_าตรวจกัมมันตภาพรังสี

หน้าที่ ๒๗
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔



หน้าที่ ๒๘
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔

อาจารย+และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ศึกษาดูงาน ศปร. 

วันที ่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ อาจารย3และนักศึกษาจากคณะสถาปbตยกรรม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เขNาเยี่ยมชม ศูนย3ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี สำนักงานปรมาณู
เพื่อสันติ โดยนางสาวปWยะพร สิ้นโศรก นักฟWสิกส3รังสีชำนาญการ และเจNาหนNาที่ศูนย3ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ 
ไดNใหNความรูNเกี่ยวกับรังสี การป_องกันอันตรายจากรังสี เครื่องมือวัดทางรังสี และการตอบสนองเหตุ

ฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี



อาจารย+และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร+ 
วิทยาเขตศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร+ ศึกษาดูงาน ศปร. 

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. อาจารย3 และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร3ศรีราชา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร3 วิทยาเขตศรีราชา จำนวน ๒๒ คน เขNาเยี่ยมชมภารกิจและการดำเนินงานของ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร3 วิจัยและนวัตกรรม พรNอมรับฟbงการ
บรรยายในเรื่อง ภารกิจหลักของ ปส. และความรูNเบื ้องตNนเกี่ยวกับนิวเคลียร3และรังสี รวมทั้งการป_องกัน
อันตรายจากรังสี พรNอมเยี่ยมชมภารกิจของ ปส. ในสXวนของศูนย3ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี 

หNองปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสี หNองปฏิบัติการมาตรฐานการวัดทางชีวภาพ และสถานีเฝ_าตรวจกัมมันตภาพรังสี

ในสิ่งแวดลNอม ถือเปYนการบูรณาการดNานการอุดมศึกษาในการการถXายทอดองค3ความรูNและประสบการณ3นอก
หNองเรียนใหNแกXบุคลากรในระดับอุดมศึกษาของไทย

หน้าที่ ๒๙
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔



หน้าที่ ๓๐
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔

อาจารย+และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร+ 
คณะวิทยาศาสตร+ ศึกษาดูงาน ศปร. 

วันที ่  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. อาจารย3และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร3 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร3 จำนวน ๒๓ คน เขNาเยี่ยมชมภารกิจ และศึกษาดูงานศูนย3ปฏิบัติการฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร3และรังสี และรถหNองปฏิบัติการเคลื่อนที่ กรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี ณ สำนักงานปรมาณู
เพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร3 วิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายและ
สาธิตการทำงานของอุปกรณ3และเครื่องมือที่ใชNในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี ซึ่งการ
เยี่ยมชมในครั้งนี้ ถือเปYนการเสริมสรNางทักษะการเรียนรูNและประสบการณ3นอกหNองเรียนแกXนักศึกษา เพื่อ

สXงเสริมองค3ความรูNทางนิวเคลียร3และรังสีใหNแกXเยาวชนไทย



หน้าที่ ๓๑
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔

อบรมใหAความรูAใหAกับขAาราชการจากหนOวยงานความม่ันคง 
ณ ศูนย+วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร+

เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ

วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 



ใหAความรูAเร่ืองภารกิจดAานการเตรียมความพรAอมกรณีฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร+และรังสี นักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

หน้าที่ ๓๒
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔



การประชุมและความร-วมมือ
กับหน-วยงานภายนอก

หน้าที่ ๓๓
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔



หน้าที่ ๓๔
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔

ฝ>กการวางแผนดAานเทคนิคจากสถานการณ+จำลองกรณีเกิดอุบัติเหตุ
โรงไฟฟhานิวเคลียร+ท่ีตั้งอยูOนอกประเทศ

วันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ศปร. ไดNฝlกการวางแผนดNานเทคนิคจากสถานการณ3จำลองกรณี

เกิดอุบัติเหตุโรงไฟฟ_านิวเคลียร3ที ่ต ั ้งอยู Xนอกประเทศ โดยปbจจุบันเรามีโปรแกรมการพยากรณ3การ

แพรXกระจายวัสดุกัมมันตรังสีซึ่งสามารถประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทยที่สามารถวิเคราะห3
ไดNทันทีเมื่อเกิดเหตุขึ้น เพื่อใหNแนXใจวXาขNอมูลทางเทคนิคจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร3และรังสีสามารถสXงใหNผูNมี

อำนาจตัดสินใจภายในประเทศ สามารถตัดสินใจไดNอยXางรวดเร็วถูกตNองและเกิดความปลอดภัยตXอประชาชน
และสิ่งแวดลNอม



การประชุมคณะอนุกรรมการเฝhาระวัง เตรียมความพรAอม และระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร+และรังสี  

การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ใหNเกียรติเปYน

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฝ_าระวังเตรียมความพรNอม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และ
รังสี ครั้งที่ ๑ ประจำป@ ๒๕๖๔ รXวมกับผูNแทนหนXวยงานจำนวน ๑๑ หนXวยงาน โดยที่ประชุมไดNรับทราบถึง
การดำเนินการภายใตN "โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร3และรังสีของประเทศ" 
และ "โครงการเฝ_าระวังภัยและเตรียมความพรNอมฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี" อีกทั้งที่ประชุมไดNรXวม
พิจารณากรอบการดำเนินงานจัดทำ "รXางแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี" ซึ่งเปYนแผนระดับประเทศเพื่อ

เปYนแนวทางแกXหนXวยงานที่เกี่ยวขNองไดNใชNในการวางแผนการป_องกันผลกระทบ การเตรียมความพรNอม การ
จัดการในภาวะฉุกเฉินและการฟ��นฟูกรณีฉุกเฉินสาธารณภัยทางนิวเคลียร3และรังสี

หน้าที่ ๓๕
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔

การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ใหNเกียรติเป็น

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสี เพ่ือรับทราบแผนการดำเนินงานโครงการมาตรการเชิงรุกในการป้องกันการนำเข้า-ส่งออกวัสดุนิวเคลียร์
และวัสดุกัมมันตรังสี โดยผิดกฎหมายจากการขนส่งสินค้าผ่านด่านชายแดนร่วมกับกรมศุลกากร พร้อมทั้ง

พิจารณา (ร่าง) แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. ... เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพลังงานเพื่อสันติใน
ข้ันตอนต่อไป



การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันนี้ (20 สิงหาคม 2564) เวลา 13.30 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อ

สันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฝ้า
ระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 
ณ ห้อง ศปร. อาคาร 10 ปส. และผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) เพ่ือรับทราบแผนฉุกเฉินทาง

นิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐  และการดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพิจารณาแผนการ
ดำเนินงานในการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ในปีงบประมาณ 

2565

เก็บมาฝาก

หน้าที่ ๓๖
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔



หน้าที่ ๓๗
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔

การฝlกอบรม “การประเมินแผนฉุกเฉินและการรายงานเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี สำหรับ

สถานประกอบการ" ซ่ึงกำหนดจัดข้ึนทั้งหมด ๓ คร้ัง ดังนี้ คร้ังที่ ๑ ระหวXางวันที่ ๒๓ – ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ระหวXางวันที่ ๒๕ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๓ ระหวXางวันที่ ๓๐ - ๓๑ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หNองประชุม ชั้น ๑ อาคาร ๑๐ ปส. และผXานสื่ออิเล็กทรอนิกส3ออนไลน3 ใหNแกX 
ขNาราชการ เจNาหนNาที่ ปส. และเจNาหนNาที่ของสถานประกอบการ จำนวนกวXา ๑๘๐ คน ซึ่งการฝlกอบรมใน
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค3เพื่อเตรียมความพรNอมและการตอบสนองตXอการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ กรณี

เกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี ใหNมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปYนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การเตรียมความพรNอมกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสีของประเทศ อันจะนำไปสูXความปลอดภัยตXอ
ผูNปฏิบัติงาน ประชาชนและสิ่งแวดลNอม

การฝ>กอบรม การประเมินแผนฉุกเฉินและการรายงานเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร+และรังสี สำหรับสถานประกอบการ 



การฝ>กอบรม ปรับมาตรฐานภายใตAโครงการการบริหารวิกฤตการณ+
ระหวOางประเทศท่ีมีความเชี่ยวชาญดAานการจัดการภัยจากนิวเคลียร+และรังสี

วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

เปYนประธานเปWดการฝlกอบรม 'ปรับมาตรฐานภายใตNโครงการการบริหารวิกฤตการณ3ระหวXางประเทศที่มี
ความเชี่ยวชาญดNานการจัดการภัยจากนิวเคลียร3และรังสี' ซึ่งเปYนการดำเนินงานภายใตNขNอตกลงความรXวมมือ 
(MOU) ระหวXาง สำนักงานปรมาณูเพื ่อสันติ (ปส.) กับ Nuclear Safety and Security Commission 

(NSSC) ของสาธารณรัฐเกาหลี จัดขึ้นระหวXางวันที่ ๑๕ - ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หNองประชุม ชั้น ๑ 
อาคาร ๑๐ ปส. และผXานระบบออนไลน3 (WebEx) โดยการฝlกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค3เพื่อเสริมสรNาง

ขีดความสามารถของผูNปฏิบัติงานและบุคลากรหนXวยงานภาครัฐที่เกี่ยวขNองใหNมีความรูN ความเขNาใจที่ถูกตNอง
ในการป_องกัน ตรวจจับ สามารถตอบสนองตXอเหตุการณ3ที่เกิดจากภัยคุกคามและพรNอมรับมือกับภัยการกXอ
การรNายทางนิวเคลียร3 รวมทั้งเปYนการพัฒนาศักยภาพดNานการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร3

และรังสี ใหNกับเจNาหนNาที่ผูNเกี่ยวขNองในทุกภาคสXวนที่จะตNองบูรณาการการปฏิบัติงานรXวมกัน ตลอดจนเพื่อใหN
การบริหารจัดการภัยคุกคามจากนิวเคลียร3และรังสีของไทยเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยตXอ

ประชาชนและสิ่งแวดลNอม

หน้าที่ ๓๘
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔



หน้าที่ ๓๙
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔

การประชุมแผนการปฏิบัติและสำรวจพื้นท่ีเสี่ยง 
ในพื้นท่ีเศรษฐกิจแนวเหนือ -ใตA (NSEC)



เอกสาร ความรู, บทความ 

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข,อง

หน้าที่ ๔๐
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔



หน้าที่ ๔๑
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔

บทความการเตรียมความพรAอมและการรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร+
และรังสีของประเทศไทย

การใชNประโยชน3จากพลังงานปรมาณูในทางสันติ เริ ่มตNนตั้งแตXการตราพระราชบัญญัติพลังงาน

ปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งกำหนดใหNมีจัดตั้ง “สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ” หรือ พปส. ซึ่งมี

การแบXงสXวนราชการภายใน ใหNมีกองสุขภาพ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๐๕ โดยกองสุขภาพมีหนNาที่ในการควบคุม อันตรายจากรังสี โดยมีฝxายป_องกันอันตรายจากรังสีเปYนฝxายที่
มีหนNาที่รับผิดชอบในการเตรียมการรองรับภาวะฉุกเฉิน ที่อาจเกิดขึ้นจากการใชNพลังงานปรมาณูในขณะนั้น 
แตXอยXางไรก็ตามภารกิจหลักของฝxายป_องกันอันตรายจากรังสีคือ การออกตรวจสอบสถานประกอบการทาง

รังสีเปYนหลัก ดังนั้นองค3ความรูN เครื่องมือและอุปกรณ3ในการรับมือตXอเหตุฉุกเฉิน ทางนิวเคลียร3และรังสี จึง

ไมXไดNมีการเตรียมการเปYนการเฉพาะ สXวนในระดับนานาชาติ ในป@ พ.ศ. ๒๕๓๐ ประเทศไทย ไดNใหNสัตยาบัน
เปYนประเทศภาคีภายใตNอนุสัญญาวXาดNวยการแจNงเหตุทางนิวเคลียร3โดยเร็ว (Convention on Early 
Notification of Nuclear Accident) และอนุสัญญาวXาดNวยการใหNความชXวยเหลือในกรณีเกิดอุบัติเหตุทาง
นิวเคลียร3หรือ เหตุฉกุเฉินทางรังสี (Convention on Assistance in the Case of Nuclear Accident or 

Radiological Emergency) ดังนั ้น ชXวง 4 ทศวรรษของการจัดตั ้งสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื ่อสันติ 

ประเทศไทยมีการเตรียมความพรNอมในการรับมือ ตXอเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสีทั้งในประเทศและ
ตXางประเทศในระดับหนึ่ง และยังไมXเคยเกิดเหตุอุบัติเหตุทางนิวเคลียร3และรังสีที่มีความรNายแรงจนทำใหN
เกิดผลกระทบตXอประชาชนและสิ่งแวดลNอม

ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ประเทศไทยไดNเกิดอุบัติเหตุทางรังสีที ่มีความรุนแรงจนทำใหNมี

ผู NเสียชีวิตเปYนขXาว ไปทั่วประเทศ คือ อุบัติเหตุทางรังสีที ่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเกิดจากการใชNวัสดุ

กัมมันตรังสีโคบอลต3-60 ที่ใชNประโยชน3 ในทางการแพทย3 จนทำใหNประชาชนทั่วไปจดจำอุบัติเหตุในครั้งนี้ใน
ชื่อ “อุบัติเหตุโคบอลต3-60 จังหวัดสมุทรปราการ” โดยเหตุการณ3ในครั้งนั้นทำใหNมีผูNเสียชีวิตจำนวน 3 ราย 
ซึ่งถือเปYนบทเรียนครั้งสำคัญของประเทศในการเตรียมความพรNอม และรับมือตXอเหตุฉุกเฉินทางรังสีที่มี
โอกาสเกิดขึ้น ไมXวXาจะเปYนบุคลากรที่มีเชี่ยวชาญในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น รวมถึงเครื่องมือและ

อุปกรณ3ในการระงับเหตุเพ่ือใหNเหตุการณ3กลับคืนสูXสภาวะปกติโดยเร็ว

ในป@ พ.ศ. ๒๕๔๕ สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ไดNเปลี่ยนชื่อเปYน “สำานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ หรือ ปส.” ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเปYนครั้งแรกที่ ปส. ไดN
กำหนดใหNมีกลุXมเตรียมความพรNอม ประสานงานกรณีฉุกเฉินทางรังสี หรือ กตฉ. อยูXภายใตNสำนักกำกับดูแล
ความปลอดภัยทางรังสี โดยเริ่มแรก กตฉ. มีเจNาหนNาที่ปฏิบัติงานจำนวน ๓ นาย มีภารกิจหลักในการรับแจNง

และรายงานเหตุฉุกเฉินทางรังสี ตลอด ๒๔ ชั่วโมง จัดทำ แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสีของประเทศ

รวมถึงกฎระเบียบมาตรฐานแนวปฏิบัติตXาง ๆ ใหNมีความพรNอมอยูXเสมอ นอกจากนี้ยังเปYนศูนย3ประสานงาน
กับหนXวยงานระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีทั้งในประเทศและตXางประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพ การเตรียมความ
พรNอมและการรับมือตXอเหตุฉกุเฉินทางนิวเคลียร3และรังสีใหNมีประสิทธิภาพมากข้ึน



ตั้งแตXป@ พ.ศ. ๒๕๔๕ จนถึงปbจจุบัน เปYนเวลาเกือบ ๑๙ ป@ ปส. ไดNมีการพัฒนาภารกิจดNานการ

เตรียมความพรNอม ในการรับมือตXอเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสีอยูXตลอดเวลา รXวมถึงสรNางเครือขXาย
รXวมกับหนXวยงานระดับประเทศ ที ่เกี ่ยวขNอง เชXน กรมป_องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวง
สาธารณสุข หนXวยงานดNานความมั่นคง เปYนตNน รวมถึงไดNมี การปรับปรุงโครงสรNางภารกิจดังกลXาวใหNมี
ความเหมาะสมตลอดมา จนกระทั้งในป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ปส. ไดNมี
การเพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมความพรNอมและการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี 

ของประเทศ โดยการจัดตั ้ง “ศูนย3ปฏิบัต ิการฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี” หรือ Emergency 
Operation Center ซ่ึงเปYนหนXวยงานปฏิบัติการภายใตNกองตรวจสอบทางนิวเคลียร3และรังสี สำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ โดยเป_าหมายเพื่อเปYน ศูนย3กลางในการเตรียมความพรNอม การบริหารจัดการและการ
ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสีของประเทศ ที่เกิดข้ึนในสถานประกอบการ ในพ้ืนที่สาธารณะ
และเหตุการณ3ท่ีสXงผลกระทบตXอความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร3 โดยมีพันธกิจท่ีสำคัญ คือ

● บริหารจัดการดNานการเตรียมความพรNอมกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี ใหNครอบคลุมภัยที่
อาจเกิดข้ึน ท้ังในประเทศและตXางประเทศ

● สXงเสริมใหNสถานประกอบการทางนิวเคลียร3และรังสี จัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร3และรังสี

● สนับสนุนและสXงเสริมใหNหนXวยงานที่เกี ่ยวขNองดNานสาธารณภัยและดNานความมั่นคงมีขีด
ความสามารถ ในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสีดNานสาธารณภัยและดNานความม่ันคง

● พัฒนาองค3ความรู NของเจNาหนNาที ่ที ่เกี ่ยวขNองในระดับตXาง ๆ เพื ่อเตรียมความพรNอมและ
ตอบสนองกรณีฉุกเฉิน ทางนิวเคลียร3และรังสีี

โดย ดร.กิตต์ิกวิน อรามรุญ นักฟWสิกส3รังสีชำนาญการพิเศษ 

หัวหนNาศูนย3ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี
วารสารปรมาณูเพ่ือสันติ ป@ท่ี ๓๔ ฉบับท่ี ๑ ประจำป@ ๒๕๖๔ 

แสกน QR CODE วารสาร ปส. 

ฉบับที่ ๑ ปWที่ ๓๔ ประจำปW ๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๒
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔



หน้าที่ ๔๓
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔

วารสาร กตส. ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ศปร. ไดNรับหนNาที ่ในการดำเนินการรวมรวบบทความ และจัดทำวารสาร กตส. ประจำเดือน

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงเปYนวารสารฉบับท่ี ๗ ป@ท่ี ๑ 

แสกน QR CODE วารสาร กตส. 

ฉบับที่ ๗ ปWที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔



หน้าที่ ๔๔
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการวิจัยเร่ืองการขจัดกากกัมมันตรังสีซีเซียม-๑๓๗ ออกจากฝุpนโลหะ
Decontaminating metal ash contaminated Cesium-137

การปนเป��อนสารกัมมันตรังสีซีเซียม-๑๓๗ ในเศษโลหะ เปYนปbญหาหนึ่งที่สำคัญในอุตสาหกรรมผลิต

โลหะแปรรูป ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค3เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและวิธีการสกัดกากกัมมันตรังสี
ซีเซียม-๑๓๗ ออกจากเถNาฝุxนโลหะ โดยวิธีชะลNางออก (Lixiviation) ในระดับหNองปฏิบัติการ เพื่อใหNเปYนไปตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร3เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ กฎกระทรวง การจัดการกัมมันตรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

และประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร3เพื่อสันติ เรื่อง เกณฑ3ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผูNกXอใหNเกิดกาก
กัมมันตรังสีสามารถดำเนินการจัดการกากกัมมันตรังสีไดNดNวยตนเอง 

ในการศึกษานี ้ ไดNทำการตรวจสอบคุณลักษณะกายภาพโดยใชNเทคนิคทางแสง (Dynamic light 
scattering; DLS) เทคนิควิเคราะห3ดNวยกลNองจุลทรรศน3อิเล็กตรอนแบบสXองกราด (Scanning electron 
microscope; SEM) และเทคนิควิเคราะห3ดNวยกลNองจุลทรรศน3อิเล็กตรอนแบบสXองผXาน (Transmission 

electron microscope; TEM) เพื่อคำนวณหาขนาดอนุภาคของฝุxนโลหะซึ่งมีความจำเปYนในการเลือกชนิด

ของอุปกรณ3การคัดแยกในระดับอุตสาหกรรม จากศึกษาพบวXา

ฝุ xนโลหะปนเป��อนสารกัมมันตรังสีซีเซียม-๑๓๗ มีขนาดอยูX
ในชXวง 300 – 800 nm (เฉลี่ย 600 nm) นอกจากนั้นยังไดN
ทำการศึกษาองค3ประกอบทางเคมีของตัวอยXางฝุxนโลหะดNวย
เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ3 (X-ray diffraction; XRD)
เทคน ิคเอกซเรย 3ฟล ูออเรสเซนต 3  (X-ray Fluorescence

Spectroscopy; XRF) แ ล ะ เ ท ค น ิ ค ท า ง ร ั ง ส ี  ( Energy
Dispersive X-Ray Spectroscopy; EDS) พบว X าฝ ุ x น โลหะ
ตัวอยXางมีองค3ประกอบหลักคือ Fe2O3 ZnO และมีเกลือ KCl
CsCl ผสมอยูX ซึ ่งโลหะสXวนใหญXที ่ตรวจพบมีคุณสมบัติทาง
แมXเหล็กจึงมีแนวโนNมที่สามารถใชNเทคนิคการแยกฝุxนโลหะใน

ระดับอุตสาหกรรมดNวยแรงแมXเหล็กไฟฟ_าไดN
สำหรับการสกัดสารกัมมันตรังสีซีเซียม-๑๓๗ ออก

จากฝุxนโลหะ จะใชNวิธีการสกัดดNวยวิธีชะลNางออก โดยใชNตัวทำ
ละลาย ๔ ชนิด ได Nแก X น ้ำปราศจากไอออน (DI water), 
น้ำประปา (Tap water), น้ำจากบXอชลประทาน (Irrigation 

pond) และ น้ำดิบ จากนั้นนำตัวอยXางฝุxนโลหะที่ไดNจากการ
สกัดในไปทำการวิเคราะห3ทางรังสีโดยทำการตรวจวัดอัตรา
จำนวนนับวัดกัมมันตรังสี (Count rate) ของฝุxนเหล็กปนเป��อน
สารกัมมันตรังสีซีเซียม-๑๓๗ และคำนวณหาคXา กัมมันตภาพ

จำเพาะ (Specific Activity)

ภาพแสดงโครงสร+างของฝุ0นโดยวิเคราะห8ด+วย

เทคนิคกล+องจุลทรรศน8อิเล็กตรอนแบบสAอง

กราด (SEM)



ซึ่งจากการศึกษาพบวXา ตัวทำละลายทั้ง ๔ ชนิด มีความสามารถในการสกัดฝุxนโลหะในกลุXมที่มี

คXากัมมันตภาพสูง (คXากัมมันตภาพจำเพาะเริ ่มตNน ๒๕๗ เบ็คเคอเรลตXอกรัม (Bq/g) โดยสามารถสกัด  

ซีเซียม-๑๓๗ ออกจากตัวอยXางฝุxนโลหะไดNสูงถึง 85% (คXากัมมันตภาพจำเพาะหลังการสกัด ๔ ครั้ง เทXากับ 
34 Bq/g) อยXางไรก็ตามหากใชNการตรวจวัดทางเคมีดNวยเทคนิค ICP-OES ทำการตรวจวัดน้ำหลังการสกัดจะ
ไมXพบสารละลายซีเซียมคลอไรด3 (CsCl) แสดงใหNเห็นวXาปริมาณซีเซียมคอลไรด3ที่ปนเป��อนอยูXนั้นอยูXในระดับ
หนึ่งในพันลNานสXวน (Part per Billion, ppb) ซ่ึงไมXมีกระทบในทางเคมีตXอสิ่งแวดลNอม  

ดังนั้น จากความสำเร็จในการสกัดสารกัมมันตรังสีซีเซียม-๑๓๗ จากฝุxนโลหะดNวยวิธีวิธีชะลNางออก 

ดNวยตัวทำละลายจากน้ำทั้ง ๔ ชนิด มีความเปYนไปไดNสูงที่สามารถนำไปประยุกต3ใชNกับการสกัดฝุxนโลหะ
ปนเป��อนสาร กัมมันตภาพในกลุXมที่มีคXากัมมันตภาพจำเพาะต่ำกวXา 0.66 Bq/g ซึ่งจะทำใหNฝุxนโลหะกลุXม
ดังกลXาวมีคXากัมมันตภาพจำเพาะนNอยกวXา 0.1 Bq/g ซ่ึงเปYนเกณฑ3ปลอดภัย 

สำหรับแผนการดำเนินงานในขั้นตอนตXอไป ทีมวิจัยวางเป_าหมายที่จะปรับปรุงสภาวะของการสกัด

ฝุxนปนเป��อนสารกัมมันตรังสีซีเซียม-๑๓๗ ใหNมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยพิจารณาปbจจัยที่

สXงผลตXอความสามารถในการสกัด เชXน เวลา อุณหภูมิ การใชNสารเติมแตXง เพื่อชXวยในกระบวนการสกัดใหNมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและลดคXาใชNจXายในการดำเนินงาน (Fixed cost & Operation cost) 

นอกจากนี้ จากผลการวิจัยปbจจุบัน พบวXา สารกัมมันตรังสีซีเซียม-๑๓๗ ในตัวอยXางฝุxนโลหะอยูXใน
รูปของซีเซียมคลอไรด3 อาจแบXงออกไดNเปYนสองสXวน คือ ซีเซียมคลอไรด3ที่ถูกดูดซับบนพื้นผิวภายนอกของ

อนุภาคฝุxนโลหะ และซีเซียมคลอไรด3ในโครงสรNางของฝุxนโลหะ ทำใหNไมXสามารถสกัดสารกัมมันตรังสี  

ซีเซียม-๑๓๗ ดNวยวิธีการการชะลNางออกจากโครงสรNางฝุxนโลหะไดNทั้งหมด อยXางไรก็ตามมีสมมติฐานวXา
เทคนิคการชะลNางดNวยคลื่นเสียง (Sonication) สามารถที่จะขจัดสารกัมมันตรังสีซีเซียม-๑๓๗ ออกจาก
โครงสรNางของฝุ xนโลหะและทำใหNคXา กัมมันตภาพจำเพาะมีคXาลดลงมากยิ ่งขึ ้น โดยการดำเนินการ
โครงการวิจัยทั ้งหมดจะมีแผนการประเมินดNานความปลอดภัยทางรังสีเพื ่อใหNเกิดความปลอดภัยตXอ

ผูNปฏิบัติงานประชาชนและสิ่งแวดลNอม รวมถึงจะเปYนแนวทางที่สำคัญในการพัฒนาการประเมินดNานความ

ปลอดภัยทางรังสีของผูNปฏิบัติงาน ประชาชนและสิ่งแวดลNอมในการสกัดฝุxนโลหะปนเป��อนสารกัมมันตรังสี
ซีเซียม-๑๓๗ ในระดับโรงประลอง และระดับอุตสาหกรรมตXอไปในอนาคต

ภาพแสดงโครงสร+างของฝุ0นโดยวิเคราะห8ด+วยเทคนิคกล+องจุลทรรศน8อิเล็กตรอนแบบสAองผAาน (TEM)

หน้าที่ ๔๕
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔



หน้าที่ ๔๖
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔

“ปlายเตือนทางรังสี ไมXแนะนำใหNใชNในกิจกรรมอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงค3อื่น นอกจากการดำเนินการที่

เก่ียวขNองทางรังสีเทXานั้น”

ป_ายเตือนทางรังสี มีองค3ประกอบหลักคือ สัญลักษณ3เตือนภัยจากรังสี (Radiation Warning 

Symbol) และขNอมูลของสารกัมมันตรังสี (Radioactive Information) สามารถนำไปใชNประโยชน3ในการเตือน
ภัยจากรังสีแกXผูNที่เกี่ยวขNอง ตามวัตถุประสงค3เพื่อใหNเกิดความปลอดภัยและเปYนการแสดงใหNเห็นถึงการมีอยูX
ของรังสี (Radiation) ในบริเวณนั้น ๆ 

สัญลักษณ3เตือนภัยจากรังสี (Radiation Warning Symbol) หมายถึง สัญลักษณ3สากลที่กำหนดข้ึน

เพ่ือใหNทราบวXามี หรือใหNระวังรังสี ประกอบดNวยใบพัด 3 แฉกสีมXวง หรือสีดำ บนพ้ืนสีเหลือง

ในป@ ค.ศ. 2007 ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวXางประเทศ (IAEA) รXวมกับองค3กรมาตรฐานสากล
ระหวXางประเทศ (ISO) ไดNนำเสนอสัญลักษณ3ใหมXในการเตือนภัยจากรังสี เปYนสัญลักษณ3การแผXรังสี หัว
กะโหลกไขวN และคนวิ่งหนี โดยมีวัตถุประสงค3เพื่อใหNเกิดความเขNาใจงXายตXอผูNพบเห็น ที่จะชXวยลดอัตราการตาย 
และลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรังสีจากวัสดุกัมมันตรังสีความแรงสูง



การบำรุงรักษาอุปกรณ+ เคร่ืองมือและ
ยานพาหนะ สำหรับการเตรียมความพรAอมในการ

ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร+และรังสี

หน้าที่ ๔๗
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔



ตรวจเช็คและบำรุงรักษารถหAองปฏิบัติการเคลื่อนท่ี
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ตรวจเช็คสภาพระบบไฮดรอลิก ตรวจเช็คเคร่ืองปPQนไฟ

ตรวจเช็คระบบไฟ ตรวจเช็คระบบสไลด8ข+างรถ

ตรวจเช็คอุปกรณ8เคร่ืองมือประจำรถ ตรวจเช็ค ทำความสะอาด หน+ารถ

ตรวจสอบกุญแจล็อคประตูรถ ความสะอาดหลังคารถ

หน้าที่ ๔๘
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔



หน้าที่ ๔๙
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔

ตรวจเช็คและบำรุงรักษา รถฉุกเฉินทางรังสี

ตรวจเช็คระดับน้ำในถังพักน้ำ ทำความสะอาดรถฯ

ความสะอาด และเช็คท่ีปPดน้ำฝน ตรวจเช็คลมยาง

ทำความสะอาดรถ ทำความสะอาดรถ

ทำความสะอาดรถ ตรวจเช็คระดับน้ำมันเคร่ือง



ตรวจเช็คและบำรุงรักษาอุปกรณ+และเคร่ืองมือตรวจวัดรังสี

ตรวจเช็คระบบเคร่ืองมือวัดแกรมมา

ตรวจเช็คอุปกรณ8 เคร่ืองมือวัดรังสี

ตรวจเช็คอุปกรณ8 เคร่ืองมือวัดรังสี

หน้าที่ ๕๐
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔



การสนับสนุนเคร่ืองมือวัดทางรังสีจากทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหวOางประเทศ (IAEA)

ศูนย3ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ไดNรับสนับสนุนเครื่องมือวัด

ทางรังสีจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหวXางประเทศ (IAEA) ภายใตNโครงการ การตอบสนองเหตุดNานความ
มั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร3ที่เกี่ยวขNองกับวัสดุนิวเคลียร3และวัสดุกัมมันตรังสีที่อยูXนอกการกำกับดูแลความ
ปลอดภัย โดยเครื่องมือที่ไดNรับการสนับสนุนประกอบดNวย เครื่องวิเคราะห3ไอโซโทปรังสี เครื่องสำรวจรังสีแบบ

กระเป»าสะพายหลัง และเครื่องสำรวจรังสีแบบพกพา ซึ่งจะนำมาใชNในภารกิจดNานความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร3และรังสีของประเทศ โดยการบูรณาการรXวมกับหนXวยงานดNานความม่ันคงท่ีเก่ียวขNอง

หน้าที่ ๕๑
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔



หน้าที่ ๕๒
ผลการดำเนินงาน ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย3ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสีไดNมีแนวทางการเผยแพรXภารกิจตXาง ๆ การปฏิบัติงาน ทั้ง

รูปแบบปฏิบัติการและรูปแบบบูรณาการรXวมกับหนXวยงานภายนอก พรNอมทั้งเผยแพรXความรูNเกี่ยวกับรังสีสูX
สาธารณะเพื่อใหNประชาชนทั่วไปไดNตระหนักถึงการใชNงานที่เปYนประโยชน3และรูNจักรังสีใหNมากขึ้น ซึ่งมีการ
เผยแพรXผXาน Facebook Page ภายใตNชื่อ “ศูนย3ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี” สรNางเมื่อวันที่ ๑๙ 
กุมภาพันธ3 ๒๕๖๓ ปbจจุบันมีผู Nติดตาม รวมทั ้งสิ ้น ๕๔๔ ผู Nติดตาม ผู Nถูกใจ รวมทั ้งสิ ้น ๕๒๙ คน โดยใน

ป@งบประมาณที่ผXานมามีผูNเขNาถึงขNอมูลขXาวสารที่ ศปร. เผยแพรX (เชXน กดไลค3 กดแชร3 เขNามาอXานขNอมูล เปYนตNน) 

รวมท้ังนี้ ๒๑,๖๓๖ คร้ัง โดยสามารถติดตามรายละเอียดไดNท่ี 
Facebook Page: ศูนย3ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร3และรังสี (@EmergencyOAP)
ติดตXอ: emergency_group@oap.go.th
โทรศัพท3: 0892006243, 0 2596 7600 ตXอ 3104

สายดXวน: 1296

ผลประกอบการดำเนินการเผยแพรOผOานสื่อสังคม

ออนไลน+ (Facebook Page)

QR CODE



ศูนย8ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร8และรังสี กองตรวจสอบทางนิวเคลียร8และรังสี

สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร8 วิจัยและนวัตกรรม เลขท่ี 16 ถนนวิภาวดีรังสิต      

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท8 0-2596-7600

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน2

เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓




