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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

ประเทศไทย เปนสมาชิกลําดับที่ 58 ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ และได
ดําเนินการ ภายใตความรวมมือกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศในกิจกรรมตางๆ เชน
การใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรทางดาน การแพทย การเกษตร อุตสาหกรรม และการศึกษา
วิจัย  ตลอดจนการกํากับ ดูแล การใชพลังงานนิวเคลียร ใหปลอดภัย และเปนไปตามมาตรฐานสากล
ซึ่งกิจกรรมตางๆเหลาน้ี สวนใหญดําเนินการโดยราชการ หนวยงานของรัฐ  และมีหนวยงานเอกชน
รวมอยูดวย การดําเนินการที่ผานมาสวนใหญเปนลักษณะที่ขาดเอกภาพ ไมคอยมีการบูรณาการ
รวมกัน ขาดนโยบายและแผนดานนิวเคลียรในภาพรวมของประเทศ ซึ่งไมสงผลดีเทาที่ควรที่จะ
ตอบสนองตรงกับความตองการของประเทศ จากการที่ประเทศไทยไดดําเนินการในกิจกรรมตางๆ
ภายใตความรวมมือกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ มาเปนเวลายาวนานกวา 50 ป  ซึ่ง
ควรจะมีโอกาสที่จะไดมีการศึกษา วิเคราะห ทบทวนถึงวิธีการดําเนินการที่ผานมาในประเด็นตางๆ
ที่เกี่ยวของ เชน นโยบายดานนิวเคลียรของประเทศ การสงเสริมดานงบประมาณ การพัฒนา
บุคลากร และดานกฎหมายนิวเคลียร เพื่อจะไดมีการปรับปรุงพัฒนากิจการดานนิวเคลียร และความ
รวมมือกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ และองคกรระหวางประเทศอ่ืนๆในอนาคต
ใหตอบสนองตรงกับความตองการในภาพรวมของประเทศ

ผลจากการศึกษาสรุปไดวาประเทศไทยดําเนินกิจกรรมดานนิวเคลียรภายใตพระราช
บัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 ซึ่งกําหนดใหมีคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
เรียกโดย ยอวา "พ.ป.ส." มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูตาม พระราชบัญญัติน้ี
และมีอนุกรรมการหลายคณะต้ังขึ้นจากคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการในกิจการ
นิวเคลียรดานตางๆ มีโครงสรางพื้นฐานหลักดานนิวเคลียรพอสมควร มีบุคลากรดานนิวเคลียรใน
หลายๆดาน มีเครือขายความรวมมือดานนิวเคลียรกับตางประเทศ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค
และระดับโลก มีหนวยงานหลายแหงที่มีงานวิจัยและใชประโยชนดานนิวเคลียร และไดรับความ
ชวยเหลือจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ และองคกรตางประเทศอ่ืนๆมาโดยตลอด
ทั้งในดานผูเชี่ยวชาญ ทุนฝกอบรม และเคร่ืองมือ อุปกรณ ทําใหประเทศไทยมีการศึกษาวิจัย และ
งานบริการดานนิวเคลียรในหลายๆดาน  การดําเนินการทางดานนิวเคลียรของประเทศที่ผานมาก็มี
ปญหาอุปสรรคอยูบางประการ เชน ยังไมมีนโยบาย และแผนในระดับชาติ ทั้งแผนงาน แผน
งบประมาณ และแผนพัฒนาบุคลากรดานนิวเคลียร ทําใหการทํางานขาดทิศทาง ขาดการพัฒนา
อยางตอเน่ือง ขาดเอกภาพในการบริหารจัดการดานนิวเคลียร การทํางานไมคอยไดบูรณาการ
รวมกัน ขาดการประชาสัมพันธใหองคความรูดานนิวเคลียรในทุกระดับอยางตอเน่ือง การประสาน
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ความรวมมือกับทบวงการปรมาณูระหวางประเทศยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ขาดเปาหมาย
ทิศทาง และนโยบายในภาพรวมของประเทศ การกํากับ ดูแล และกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งกฎหมาย
ในประเทศ และตางประเทศ ไมไดรับการปรับปรุงใหเปนไปตามสถานการณปจจุบัน ตลอดจนการ
สรางเครือขาย ความรวมมือทั้งในประเทศและตางประเทศที่จําเปนตองมีการพัฒนาปรับปรุงตอไป

จากการศึกษาวิเคราะหผลการดําเนินการที่ผานมา จึงมีขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
พัฒนา ดังน้ี

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
- ควรจัดทําแผนนโยบาย ยุทธศาสตร ซึ่งรวมทั้งแผนงาน แผนงบประมาณ และแผนพัฒนา

บุคลากร ดานนิวเคลียรในภาพรวมของประเทศ โดยจัดทําเปนแผนระยะยาว 10-20 ป และแผนระยะ
สั้น 3-5 ป เพื่อจะไดมีความชัดเจน และมีเปาหมาย ทิศทาง ในกิจการดานนิวเคลียรของประเทศ

- ควรจัดทําแผนความรวมมือ และการขอความสนับสนุนของทบวงการพลังงานระหวาง
ประเทศ และองคกรระหวางประเทศอ่ืนๆ ใหสอดคลองกับแผนนโยบาย ยุทธศาสตรของประเทศ

- ใหมีการบูรณาการการทํางานดานนิวเคลียรดานตางๆ ของแตละหนวยงานเขาดวยกัน เชน
ดานการแพทย การ เกษตร อุตสาหกรรม และการศึกษาวิจัย

- จัดทําแผนประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจดานนิวเคลียรในทุกระดับอยางตอเน่ือง
เพื่อใหความรูแกประชาชนใหมีทัศนคติที่ดีตอพลังงานนิวเคลียร

- พัฒนา ปรับปรุงกฎหมายดานนิวเคลียร และกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและ
ตางประเทศรวมทั้งกฎเกณฑ ระเบียบตางๆ ที่บังคับใชใหสะดวก ครอบคลุมทุกดาน และทันสมัย

- จัดหาโครงสรางพื้นฐานหลักๆดานนิวเคลียรใหมีเพิ่มขึ้น เพื่อเปนการขยายงาน สรางงาน
ใหมและสงเสริมการใชประโยชนดานนิวเคลียรตามความตองการของประเทศ

- พัฒนาและสงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือดานนิวเคลียรในดานตางๆใหเพิ่มขึ้น
ทั้งในประเทศ และตางประเทศจะไดมีความรวมมือชวยเหลือ แลกเปลี่ยนประสบการณกันมากขึ้น

ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
- คณะกรรมการ พ.ป.ส. ซึ่งแตงต้ังตามพระราชบัญญัติปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504 ควรให

มีการจัดประชุม สัมมนา ระดม ความคิดเห็น จากอนุกรรมการในแตละดาน และจากผูที่เกี่ยวของ
เพื่อนําเสนอแผนนโยบาย ยุทธศาสตร ซึ่งรวมทั้งแผนงาน แผนงบประมาณ และแผนพัฒนาบุคลากร
ดานนิวเคลียรในแตละดาน รวมทั้งแผนการจัดหาโครงสรางพื้นฐานหลักๆดานนิวเคลียร เพื่อที่
คณะกรรมการ พ.ป.ส. จะไดนํามาประมวลในภาพรวมของนโยบาย แผนยุทธศาสตรของประเทศ
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โดยจัดทําเปนแผนระยะยาว 10-20 ป และแผนระยะสั้น 3-5 ป และควรจะกําหนดแผนดําเนินการใน
แตละยุทธศาสตร และผูรับผิดชอบแตละแผนดําเนินการดวยซึ่งจะชวยใหมีความชัดเจนของ
เปาหมาย และทิศทางในดานนิวเคลียรของประเทศไดดี

- คณะกรรมการ พ.ป.ส. และคณะอนุกรรมการตางๆควรจัดทําแผนความรวมมือ และการ
ขอความสนับสนุนของทบวงการพลังงานระหวางประเทศ และองคกรระหวางประเทศอ่ืนๆ ให
สอดคลองกับแผนนโยบาย ยุทธศาสตรของประเทศ

- คณะอนุกรรมการในดานหลักๆ เชน ดานการแพทย การ เกษตร อุตสาหกรรม และ
การศึกษาวิจัย ควรจะจัดใหมีการบูรณาการกันของหนวยงานที่มีกิจกรรมดานเดียวกัน และสราง
เครือขายความรวมมือดานนิวเคลียรในแตละดานใหเพิ่มขึ้น ทั้งในประเทศ และตางประเทศจะไดมี
ความรวมมือชวยเหลือ แลกเปลี่ยนประสบการณกันมากขึ้น และจะไดมีการประสานความรวมมือ
กัน มีการพัฒนาตอยอดเสริมกันได มีการใชประโยชนจากอุปกรณ โครงสรางพื้นฐานดานนิวเคลียร
รวมกัน ซึ่งจะทําใหเปนการใชงานอยางคุมคา และมีประสิทธิภาพ

- คณะกรรมการ พ.ป.ส. ควรจัดทําแผนประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจดานนิวเคลียร
ในทุกระดับ เพื่อใหความรูแกประชาชนและผูที่เกี่ยวของใหมีทัศนคติที่ดีตอพลังงานนิวเคลียร และ
ควรจะเปนแผนระยะยาวและตอเน่ือง

- สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลการใชประโยชนจาก
พลังงานนิวเคลียรและรังสี ควรจะเรงรัดพัฒนา การปรับปรุงกฎหมายดานนิวเคลียร และกฎหมายที่
เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศรวมทั้งกฎเกณฑ ระเบียบตางๆ ที่บังคับใชใหสะดวก
ครอบคลุมทุกดาน และทันสมัย

- แผนนโยบาย ยุทธศาสตรดานนิวเคลียรของประเทศ ที่จะจัดทําในระยะแรกคือแผนระยะ
สั้น 3-5 ป ซึ่งควรจะจัดใหมีการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากหนวยงานและผูที่เกี่ยวของ
โดยเร่ิมจาก อนุกรรมการในดานหลักๆกอน เชน อนุกรรมการดานการแพทย การเกษตร
อุตสาหกรรม และการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทําแผนนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงบประมาณ แผนบุคลากร
และเครือขายความรวมมือทั้งในประเทศ และตางประเทศในแตละดาน  ควรจะมีการสํารวจอุปกรณ
โครงสรางพื้นฐานหลักในแตละดาน และใหมีการบูรณาการกันในหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
รวบรวมเสนอคณะกรรมการพปส.พิจารณากําหนดเปนแผนโดยรวมของประเทศตอไป

สวนแผนระยะยาว 10-20 ป ควรจะขยายแผนระยะแรกตอไป โดยเนนในการพัฒนาจัดหา
อุปกรณ โครงสรางพื้นฐานหลักมาเพิ่มเติมตามการพัฒนาของเทคโนโลยี การจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร แผนประชาสัมพันธ และแผนสนับสนุนโครงการจัดหาพลังงานนิวเคลียรมาผลิตไฟฟาเปน
พลังงานทดแทนของประเทศซึ่งจะตองใชระยะเวลา และการดําเนินการอยางตอเน่ือง
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โดยสรุปแลวหากประเทศไทยไดมีการการศึกษา วิเคราะห ทบทวนถึงวิธีการดําเนินการที่
ผานมาในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน นโยบายดานนิวเคลียรของประเทศ การสงเสริมดาน
งบประมาณ การพัฒนาบุคลากร และดานกฎหมายนิวเคลียร เพื่อจะไดมีการปรับปรุงพัฒนากิจการ
ดานนิวเคลียร และความรวมมือกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศในอนาคต ให
ตอบสนองตรงกับความตองการในภาพรวมของประเทศ ประเทศไทยจะไดมีเปาหมาย และทิศทาง
ในการนําเทคโนโลยีนิวเคลียรมาพัฒนาประเทศ ทางดานการแพทยจะชวยใหประชาชนดรับการ
ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคโดยใชเทคโนโลยีนิวเคลียร เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความ
เปนอยูของประชาชน ตลอดจนการสงเสริมการเปนแหลงบริการทางการแพทย (Medical Hub) ตาม
นโยบายของประเทศ ดานการเกษตรเพื่อเปนการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพอาหารและ
ผลิตภัณฑการเกษตรใหเพียงพอตอความตองการของประชาชนในประเทศ และการสงออกเพื่อ
สรางรายไดใหกับประเทศ อีกทั้งเปนการสงเสริมนโยบายอาหารปลอดภัย และการเปนครัวโลกของ
ประเทศไทย ดานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีนิวเคลียรจะชวยในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ
การปรับปรุงพัฒนาขบวนการผลิต ซึ่งจะเปนการสงเสริมอุตสาหกรรมการสงออกของประเทศ ดาน
การพลังงาน จะไดมีแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนโดยใชพลังงานนิวเคลียรในการผลิตไฟฟา เพื่อ
เพิ่มความมั่นคงดานพลังงานใหกับประเทศ และเปนการจัดหาพลังงานใหเพียงพอตอความตองการ
ของประเทศ ตลอดจนชวยแกไขปญหาโลกรอน ดานการศึกษาวิจัย จะไดสงเสริมการศึกษา และ
เผยแพรสรางองคความรู ใหกับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความรูความ
เขาใจ และยอมรับเทคโนโลยีนิวเคลียรมากขึ้น มีจัดหาโครงสรางพื้นฐานดานนิวเคลียรเพิ่มขึ้น เพื่อ
สงเสริมการคนควาวิจัยดานนิวเคลียรใหมากขึ้น ตลอดจนผลักดันใหมีการนําผลงานวิจัย มาใช
ประโยชนใหมากขึ้นการพัฒนาศึกษาวิจัยดานนิวเคลียร นอกจากไดมีการใชประโยชนมากขึ้นแลว
ยังชวยใหประเทศไดมีการพัฒนาดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยไมนอยหนาประเทศในภูมิภาคน้ี
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กิตติกรรมประกาศ

รายงานการศึกษาเร่ือง ประเทศไทยกับแนวทางการพัฒนาดานนิวเคลียร และความรวมมือ
กับทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ ฉบับน้ี เปนสวนหน่ึงของ หลักสูตรนักบริหารการทูต
รุนที่ 2 สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ ประจําป 2553 การ
ดําเนินการศึกษาในเร่ืองน้ี ไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี แมจะมีเวลาคอนขางจํากัด ซึ่งผูทําการศึกษาใคร
ขอขอบพระคุณ ผูที่มีสวนเกี่ยวของ ดังน้ี

- กระทรวงการตางประเทศ และสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ ที่ใหโอกาสเขา
รับ การศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 2 น้ี

- สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ ที่อนุญาต และสงเสริมใหเขารับการศึกษาอบรม
หลักสูตรน้ี

- คณะอาจารยที่ปรึกษา ไดแก ศาสตราจารย ดร.ไชยวัฒน ค้ําชู เอกอัครราชทูต เพ็ญศักด์ิ
ชลารักษ และ รองศาสตราจารย ดร.อภิญญา รัตนมงคลมาศ ที่ไดใหคําปรึกษา แนะนํา การจัดทํา
รายงานฉบับน้ี

- ผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ และ
คณะเจาหนาที่ของสถาบันฯ ที่ไดใหความชวยเหลือ รวมมือ ในระหวางการศึกษาอบรมหลักสูตรน้ี
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ภูมิหลัง ความเปนมา และความสําคัญของปญหา
ในปพุทธศักราช 2496 ประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกา ไดประกาศริเร่ิมดําเนินโครงการ

"ปรมาณูเพื่อสันติ" ขึ้น และในอีกสองปตอมา สหประชาชาติไดจัดใหมีการประชุมขึ้นที่กรุงเจนีวา
มีนักวิทยาศาสตรกวา 4,000 คน จาก 73 ชาติ ไดเขารวมประชุมและพิจารณาถึงการนําพลังงาน
นิวเคลียรมาใชในทางสันติ เพื่อแสดงใหชาวโลกทราบวา พลังงานนิวเคลียรที่ใครๆ เห็นวาเปน
มหันตภัยรายแรงสําหรับมนุษยน้ัน อยูในวิสัยที่อาจจะควบคุม และนํามาใชเปนประโยชนไดเชนกัน
และโครงการน้ีไดกระตุนใหประเทศตาง ๆ ทั่วโลกกอต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนาดานพลังงาน
นิวเคลียรขึ้นในประเทศของตน เพื่อนําพลังงานนิวเคลียรมาใชประโยชนในทางสันติ และชวยการ
พัฒนาประเทศในดานตาง ๆ

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA)
ริเร่ิมใหจัดต้ังขึ้น โดยประเทศสมาชิกขององคการสหประชาชาติรวมใจกันสนับสนุน ตามแผนการ
ปรมาณูเพื่อสันติของประธานาธิบดีไอเซนฮาวร  และจัดต้ังทบวงการฯ ขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม
พ.ศ. 2500 มีสํานักงานอยูที่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย    แผนการปรมาณูเพื่อสันติ เสนอแนะ
ใหต้ังขึ้นอยูภายใตความอุปถัมภขององคการสหประชาชาติ จุดประสงคหลัก คือ เพื่อเปนการลด
วัสดุแปรธาตุได  ของแตละประเทศ โดยการบริจาคจากคลังสะสมของแตละประเทศรวมเปน
กองทุนใหประเทศสมาชิกของทบวงการฯ ไดมีโอกาสแบงปนไปใชเพื่อประโยชนในทางสันติทั่ว
โลก  นอกจากน้ี ทบวงการฯยังดําเนินการชวยเหลือในดานใหอุปกรณ ใหความรูเกี่ยวกับพลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ แกประเทศที่ตองการ จัดสงคณะผูเชี่ยวชาญไปชวยแนะนําและสํารวจ ในการจัด
ขอความชวยเหลือของประเทศตาง ๆ ใหทุนการศึกษาแกนักวิทยาศาสตรจากประเทศสมาชิกเพื่อไป
ศึกษา อบรม ณ สถาบันของประเทศที่กาวหนาในดานพลังงานปรมาณู  ในขณะเดียวกัน ทบวงการฯ
ไดดําเนินกิจการโดยวางขอกําหนดการใชวัตถุกัมมันตภาพรังสีใหประเทศสมาชิกปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยรวมกัน พิจารณาวิธีจัดการของเสียที่ไมตองการ แตยังแสดงคุณสมบัติกัมมันตภาพรังสี
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเปนสวนรวม

ประเทศไทย เปนสมาชิกลําดับที่ 58 ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ และได
ดําเนินการ ภายใตความรวมมือกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศในกิจกรรมตางๆ เชน
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การใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรทางดาน การแพทย การเกษตร อุตสาหกรรม และการศึกษา
วิจัย  ตลอดจนการกํากับ ดูแล การใชพลังงานนิวเคลียร ใหปลอดภัย และเปนไปตามมาตรฐานสากล
ซึ่งกิจกรรมตางๆเหลาน้ี สวนใหญดําเนินการโดยราชการ หนวยงานของรัฐ  และมีหนวยงานเอกชน
รวมอยูดวย การดําเนินการที่ผานมาสวนใหญเปนลักษณะที่ขาดเอกภาพ ไมคอยมีการบูรณาการ
รวมกัน ขาดนโยบายและแผนดานนิวเคลียรในภาพรวมของประเทศ ซึ่งไมสงผลดีเทาที่ควรที่จะ
ตอบสนองตรงกับความตองการของประเทศ

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
ประเทศไทย เปนสมาชิกของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ และไดดําเนินการ

ในกิจกรรมตางๆ ภายใตความรวมมือกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศมาเปนเวลา
ยาวนานกวา 50 ป ซึ่งควรจะมีโอกาสที่จะไดมีการศึกษา วิเคราะห ทบทวนถึงวิธีการดําเนินการที่
ผานมาในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน นโยบายดานนิวเคลียรของประเทศ การสงเสริมดาน
งบประมาณ การพัฒนาบุคลากร และดานกฎหมายนิวเคลียร เพื่อจะไดมีการปรับปรุงพัฒนากิจการ
ดานนิวเคลียร และความรวมมือกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ และองคกรระหวาง
ประเทศอ่ืนๆ ในอนาคต ใหตอบสนองตรงกับความตองการในภาพรวมของประเทศ

1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
ในการศึกษา จะศึกษาบทบาท กิจกรรมการดําเนินการของทบวงการพลังงานปรมาณู

ระหวางประเทศ ซึ่งเปนองคกรหลักที่มีหนาที่กํากับดูแล และใหความรวมมือชวยเหลือคาน
นิวเคลียรกับประเทศไทย และการดําเนินการดานนิวเคลียรที่ผานมาของประเทศไทย โดยเนนการ
วิเคราะหพัฒนาปรับปรุงแนวทางการดําเนินการที่ผานมา เพื่อใหการดําเนินการดานนิวเคลียรตอไป
ของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การศึกษาน้ีมีขอบเขตเวลาศึกษาคอนขางจํากัด ในระหวาง เดือนมิถุนายน ถึง เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ดังน้ัน จะดําเนินการศึกษา วิเคราะหในประเด็นตางๆ เพื่อจะไดเสนอแนวทาง
หลักๆในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินการดานนิวเคลียร โดยจะไมลงลึกไปในรายละเอียดมากนัก

วิธีการดําเนินการศึกษาประกอบดวย
1.3.1. การศึกษา บทบาท กิจกรรมการดําเนินการของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวาง

ประเทศ
1.3.2. การศึกษา รวบรวม บทบาท กิจกรรม และการดําเนินการที่ผานมาของประเทศไทย
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- ศึกษา บทบาท อํานาจ หน าที่  ของผูที่ เกี่ ยวของ ตามที่กํ าหนดไวใน
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504

- ศึกษา รวบรวม กิจกรรม และการดําเนินงาน ที่ผานมา ภายใตความรวมมือกับ
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ

- ศึกษา รวบรวม หนวยงาน ที่ดําเนินกิจกรรม และดําเนินการดานนิวเคลียรใน
ประเทศไทย

1.3.3.การศึกษา เปาหมาย ทิศทางความตองการในการใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในดานตางๆ
ของประเทศ

1.3.4. ศึกษา วิเคราะห เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากิจการ และความรวมมือดาน
นิวเคลียรในอนาคต ใหตอบสนองตรงกับความตองการในภาพรวมของประเทศ ในประเด็นตางๆ
เชน

- ดานนโยบาย และแผนยุทธศาสตร ดานนิวเคลียรของประเทศ
- ดานงบประมาณในการดําเนินการ
- ดานการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานนิวเคลียรอยางเพียงพอ และตอเน่ือง
- ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินการที่ผานมา ในดานกฎหมายนิวเคลียร
- ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินการที่ผานมา ในดานความรวมมือกับหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
- การกํากับ ดูแลและควบคุมการใชประโยชนดานนิวเคลียร
- การพัฒนาองคความรู และสรางความตระหนักดานนิวเคลียร

1.4 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา
ประเทศจะไดมีขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนากิจการดานนิวเคลียร ดังน้ี

1. การมีนโยบาย และแผนยุทธศาสตรดานนิวเคลียรของประเทศ
2. การมีแผนงบประมาณ และแผนพัฒนาบุคลากรดานนิวเคลียรของประเทศ
3. การมีเปาหมาย ทิศทางความตองการในการใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในดานตางๆ

ของประเทศ
4. การกระตุนใหมีแกไขปรับปรุงกฎหมายดานนิวเคลียรของประเทศ
5. การบูรณาการรวมกันในหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินกิจการนิวเคลียรใน

ดานตางๆ
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6. การเสนอความรวมมือกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศและ
องคกรระหวางประเทศอ่ืนๆ จะไดสอดคลองกับนโยบายและแผนดานนิวเคลียรของประเทศ ซึ่งจะ
สงผลตอบสนองตรงตอความตองการในภาพรวมของประเทศ



บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวของ

แนวคิด วิธีการที่เกี่ยวของ ที่จะนํามาทําการศึกษา วิเคราะห ทบทวนถึงวิธีการดําเนินการ
ดานกิจการนิวเคลียรที่ผานมา โดยจะนําเอาการวิเคราะหดวยวิธี SWOT Analysis1 มาประยุกตใช

การวิเคราะหสิ่งแวดลอมและการวิเคราะห SWOT
การวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางการดําเนินกิจการทั้งภายในและภายนอกองคกร จะทําออกมา

ในรูปของการวิเคราะห SWOT เพื่อหาโอกาสของกิจการ และเพื่อใชประโยชนในการวางแผนกล
ยุทธทางกิจการตอไป

คําวา SWOT น้ันเปนคํายอมาจากศัพทภาษาอังกฤษ 4 คํา คือ Strength (จุดแข็ง), Weakness
(จุดออน), Opportunity (โอกาส), Threat (ขอจํากัด) การวิเคราะห SWOT จึงหมายถึงการวิเคราะห
ถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด เพื่อใชประโยชนในการวางแผนการดําเนินงานของกิจกา ร
โดยที่การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนน้ันจะเปนการวิเคราะหจากสิ่งแวดลอมภายในของกิจการ
สวนการวิเคราะหโอกาสและขอจํากัดจะเปนการวิเคราะหจากสิ่งแวดลอมภายนอกของกิจการ

การวิเคราะหโอกาสและขอจํากัด (Opportunity and Threat Analysis)
โอกาส หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานขององคกร

หรือคือผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดลอมภายนอกที่สงผลทางดานบวกตอการดําเนินกิจการของ
องคกร จึงจําเปนจะตองมีการตรวจสอบสิ่งแวดลอมภายนอกอยูเสมอเพื่อปรับปรุงกลยุทธตาง ๆ ให
บรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังเอาไว รวมทั้งตองคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก
เชนภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยีและการแขงขันอยูเปนระยะ ๆ เพื่อแสวงหา
ประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกเหลาน้ี

ขอจํากัด หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่คุกคามหรือมีผลเสียตอการดําเนินงานของ
องคกร หรือคือผลกระทบทางดานลบของสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีตอการดําเนินกิจการขององคกร
ซึ่งจําเปนตองระมัดระวังในสิ่งที่เปนขอจํากัดของการดําเนินกิจการ เน่ืองจากจะเปนสิ่งที่กอใหเกิด

1 th.wikipedia.org/wiki/การวิเคราะหสวอต
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ผลเสียหายตอการดําเนินกิจการ ซึ่งโดยทั่วไปแลว ขอจํากัดหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นน้ัน เราไมสามารถ
ที่จะไปเปลี่ยนแปลงแกไขหรือไมใหเกิดขึ้นได แตถาเรามีการวิเคราะหและคาดการณลวงหนาถึง
ขอจํากัดที่จะเกิดขึ้น จะทําใหเราสามารถหาทางปองกันผลเสียหายที่เกิดขึ้นใหนอยลงไปได ตัวอยาง
ขอจํากัดไดแก ภัยธรรมชาติตาง ๆ ความเขมแข็งของคูแขงขัน การขึ้นราคาของพลังงาน อัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น เปนตน

การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน (Strength and Weakness Analysis)
จุดแข็ง คือ ผลกระทบทางดานบวกที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดลอมภายในองคกร หรือเปนขอ

ไดเปรียบการดําเนินกิจการ หรือจุดแข็งหมายถึงการดําเนินงานภายในองคกรที่สามารถกระทําไดดี
กลาวโดยทั่วไปแลว กิจการทุกแหงควรตองทราบถึง ความสามารถที่เปนจุดเดนของ

ตนเองที่มีอยู ซึ่งจะตองพิจารณาองคประกอบของกิจการ รวมทั้งการดําเนินงานในดานอ่ืน ๆ ของ
องคกร เชนการบริหาร การเงิน การผลิต การวิจัยและการพัฒนา เปนตน เพื่อวิเคราะหหาจุดแข็งเพื่อ
นํามาใชเปนกลยุทธหรือแนวทางในการดําเนินงานของกิจการที่จะเปนจุดเดนเฉพาะของตนเอง
หรือสรางเปนภาพของตัวเองที่แตกตางไปจากคูแขงขัน ในขณะเดียวกัน จุดแข็งที่เกิดขึ้นมาน้ัน
จําเปนจะตองหาทางแกไขหรือปรับปรุงขอดอยตามไปดวย ตัวอยางจุดแข็ง ไดแก ผลิตภัณฑของ
องคกรมีคุณภาพดี ผูบริหารมีวิสัยทัศนที่กวางไกล องคกรมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง เปนตน

จุดออน คือ ผลกระทบทางดานลบที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดลอมภายในขององคกร หรือคือขอ
เสียเปรียบของกิจการ หรือหมายถึงการดําเนินงานภายในองคกรที่ไมดีหรือไมสามารถกระทําไดดี
ตัวอยางของจุดออน ไดแก ตนทุนการผลิตสินคาสูงกวาคูแขงขัน มีปญหาในเร่ืองของการเขาออก
พนักงานบอย ภาพลักษณหรือชื่อเสียงขององคกรไมดีนัก เปนตน

วิธีการวิเคราะห SWOT
สาเหตุที่ใชวิธีการวิเคราะห SWOT เน่ืองมาจาก เปนวิธีที่ใชในการวิเคราะหสิ่งแวดลอม

ภายใน และภายนอกขององคกรหรือผลิตภัณฑ ซึ่งประกอบไปดวยการวิเคราะห จุดแข็ง (Strength)
จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และขอจํากัดหรืออุปสรรค (Threat) โดยที่ผูจัดทํา
ไดเปรียบการดําเนินการดานนิวเคลียรของประเทศ เปนเสมือนองคกร องคกรหน่ึง เพื่อทําการศึกษา
และวิเคราะหวาการดําเนินการดานนิวเคลียรของประเทศ ในปจจุบันน้ีวามีจุดแข็ง (Strength)
จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และขอจํากัดหรืออุปสรรค (Threat) อยางไร เพื่อที่จะนํา
จุดแข็งและโอกาสมาใชเปนสวนหน่ึงในการพัฒนาการดําเนินการดานนิวเคลียรของประเทศตอไป
จากเหตุผลดังกลาวขางตนเปนสาเหตุใหผูทําการวิจัยเลือกใชวิธีการวิเคราะห SWOT มาใชในงาน
ศึกษาวิจัยน้ี



บทที่ 3
ผลการศึกษา

3.1 บทบาท กิจกรรมการดําเนินการของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ
การดําเนินการในกิจกรรมดานนิวเคลียรของประเทศไทย และประเทศตางๆ สวนใหญจะ

อยูภายใตการกํากับดูแล การใหความรวมมือชวยเหลือของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวาง
ประเทศ (International Atomic Energy Agency-IAEA)

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ ไดรับการกอต้ังขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957)
เปนทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติเพื่อทําหนาที่เปนองคกรกลางในการตรวจพิสูจน
นิวเคลียร (nuclear verification) ความปลอดภัยทางนิวเคลียร (nuclear safety) และสงเสริมการใช
พลังงานนิวเคลียรในทางสันติ ปจจุบัน IAEA มีสมาชิกทั้งสิ้น 150 ประเทศ ทั้งน้ีไทยถือเปนหน่ึงใน
ประเทศสมาชิกกอต้ัง IAEA

กลไกสูงสุดในการกําหนดนโยบายการดําเนินงานของ IAEA2 ทั้งดานการเมืองและเทคนิค
คือ การประชุมใหญ สมัยสามัญ (General Conference) ซึ่งประเทศสมาชิกจะเขารวมการประชุมป
ละคร้ัง ทั้งน้ี IAEA จะมีคณะกรรมการผูวาการ (Board of Governors) ซึ่งเปนผูแทนจากประเทศ
สมาชิกที่ไดรับเลือกต้ังจากที่ประชุมใหญ สมัยสามัญ จํานวน 35 ประเทศ เปนกลไกใหขอเสนอตาง
ๆ แกที่ประชุมใหญสมัยสามัญ

สํานักเลขานุการ (Secretariat) ของทบวงการฯ มีหนาที่ นํานโยบายและมติของ
คณะกรรมการผูวาการ / การประชุมใหญ สมัยสามัญ ไปปฏิบัติรวมกับประเทศสมาชิก โดยมี
โครงสรางประกอบดวย 6 ฝาย คือ

- ฝายบริหารจัดการทั่วไป (Department of Management)
- ฝายพิทักษการแพรขยายวัสดุนิวเคลียร (Department of Safeguards)
- ฝายพลังงานนิวเคลียร (Department of Nuclear Energy)
- ฝายความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัย ของการใชพลังงานนิวเคลียร

(Department of Nuclear Safety and Security)

2 http://www.IAEA.org
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- ฝายการประยุกตวิทยาศาสตรนิวเคลียร (Department of Nuclear Sciences and
Applications)

- ฝายความรวมมือทางวิชาการ (Department of Technical Cooperation)
คณะกรรมการผูวาการ จะประชุมรวมกันปละ 5 คร้ัง เพื่อรวมกันกําหนดแผนงานและ

นโยบายทางดานการบริหารองคกร เทคนิค ความรวมมือและความชวยเหลือระหวาง IAEA กับ
ประเทศสมาชิก รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวกับการเมืองระหวางประเทศ นอกจากน้ียังติดตามผลการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามพันธกรณีของสนธิสัญญาการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร (Nuclear Non-
Proliferation Treaty -NPT) ของประเทศสมาชิก รวมทั้งการดําเนินงานดานการพัฒนาองคความรู
ทางวิชาการในดานตาง ๆ ระหวาง IAEA กับประเทศสมาชิก และหนวยงาน องคกรอ่ืน ๆ

IAEA มีการทํางานดานความปลอดภัย ความมั่นคง และการใชวิทยาศาสตรและนิวเคลียร
เทคโนโลยีในทางสันติ บทบาทหลักของการมีสวนรวม เพื่อสรางสันติภาพระหวางประเทศและการ
รักษาความปลอดภัย และ กําหนดเปาหมายของโลกสําหรับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

พันธกิจหลักของ IAEA3 มีดังน้ี
- การปองกันและตรวจสอบ IAEA มีประสบการณมากกวาสี่ทศวรรษในฐานะผู

ตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบวา วัสดุนิวเคลียร   และกิจกรรมตางๆไมใชสําหรับ
วัตถุประสงคดานการทหาร

- ความปลอดภัยและความมั่นคง IAEA ชวยประเทศตางๆ ในการปรับปรุงความ
ปลอดภัยนิวเคลียรและการรักษาความปลอดภัย และเพื่อเตรียมการ และตอบสนองตอ
การเตรียมพรอมภาวะฉุกเฉินทางรังสี ทํางานเปน ผูกํากับ ดูแล ขอตกลงระหวาง
ประเทศ มาตรฐาน และใหคําแนะนําที่เชี่ยวชาญ  จุดประสงคหลักคือเพื่อ ปองกันบุคคล
และสิ่งแวดลอมจากอันตรายในการไดรับรังสี

- ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี IAEA ชวยประเทศตางๆ ในการระดมการใช
ประโยชนของวิทยาศาสตรและนิวเคลียรเทคโนโลยี งานสงเสริม เพื่อบรรลุเปาหมาย
ของการพัฒนาอยางยั่งยืนในดานพลังงาน สิ่งแวดลอม สุขภาพ และ เกษตร ตลอดจน
ความรวมมือทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร

3 David Fischer 1997: 451-457
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3.2 บทบาท กิจกรรม และการดําเนินการท่ีผานมาของประเทศไทย
3.2.1 กิจกรรม และการดําเนินงาน ท่ีผานมา ภายใตความรวมมือกับทบวงการพลังงาน

ปรมาณูระหวางประเทศ
ประเทศไทย เปนสมาชิกของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ และไดดําเนินการ

ภายใตความรวมมือกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศในกิจกรรมตางๆ เชนการใช
ประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรทางดาน การแพทย การเกษตร อุตสาหกรรม และการศึกษาวิจัย
ตลอดจนการกํากับ ดูแล การใชพลังงานนิวเคลียร ใหปลอดภัย และเปนไปตามมาตรฐานสากล

บทบาทของไทยในกรอบ IAEA ในฐานะสมาชิก IAEA4 ประเทศไทยมีพันธกรณีในการ
ปฏิบัติตามขอมติตางๆ ของ IAEA และปฏิบัติตามสนธิสัญญา อนุสัญญา รวมทั้ง ระเบียบและ
มาตรการตาง ๆ ที่ออกโดย IAEA ซึ่งในปจจุบันมีดังน้ี

- ความตกลงพิทักษความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร (Agreement between the Government
of the Kingdom of Thailand and the International Atomic Energy Agency for the
Application of Safeguards in Connection with the Treaty on the Non-Proliferation of
Nuclear Weapons) ไทยลงนามและใหสัตยาบันแลว เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ 2517

- พิธีสารเพิ่มเติม (Additional Protocol — AP) ของความตกลงพิทักษความปลอดภัยวัสดุ
นิวเคลียรพิเศษ (Safeguards Agreement) ไทยลงนามประเทศไทยลงนามในพิธีสาร
เพิ่มเติมโดยผานการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2548 แตยังไมได
ใหสัตยาบัน

- อนุสัญญาวาดวยการแจงเหตุทางนิวเคลียรโดยเร็ว (Convention on Early Notification of
a Nuclear Accident) ไทยลงนามเมื่อ 25 กันยายน 2530 และใหสัตยาบันเมื่อ 21 มีนาคม
2532 (สนธิสัญญาฯ มีผลใชบังคับ 21 เมษายน 2532)

- อนุสัญญาวาดวยการใหความชวยเหลือ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียรหรือ เหตุ
ฉุกเฉินทางรังสี (Convention on Assistance in the Case of Nuclear or Radiological
Emergency) ไทยลงนามเมื่อ 25 กันยายน 2530 และใหสัตยาบันเมื่อ 21 มีนาคม 2532
(สนธิสัญญาฯ มีผลใชบังคับ 21 เมษายน 2532)

4 กองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ กรมองคการระหวางประเทศ 2553
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นอกจากน้ี ไทยกําลังดําเนินการเขารวมเปนภาคีในอนุสัญญาการปองกันวัสดุนิวเคลียร
(Convention on Physical Protection of Nuclear Materials) และอนุสัญญาความปลอดภัยดาน
นิวเคลียร (Convention on Nuclear Safety)

คณะผูแทนถาวร ณ กรุงเวียนนา เปนหนวยประสานงานของไทยกับ IAEA โดยมี สํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติเปนจุดรวมของประเทศในการประสานงาน (national focal point) กับ IAEA และ
หนวยงานตางๆ ของไทย และไทยสงผูแทนเขารวมการประชุมใหญสมัยสามัญของ IAEA ทุกป โดย
ระยะหลังไทยเนนการเสริมสรางความรวมมือกับ IAEA เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและสรางความ
เขาใจนโยบายกอต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรของไทย และความรวมมือในกรอบอาเซียนดานพลังงาน
นิวเคลียร รวมทั้งความรวมมือทางเทคนิคและวิชาการกับ IAEA ในการใชประโยชนพลังงานนิว
เคลียรทางสันติ เชน การแพทย สาธารณสุข การเกษตร

ประโยชนของพลังงานนิวเคลียร 5 ' 6

ประเทศไทยไดมีการนําพลังงานนิวเคลียรมาใชในหลายๆดาน เชน
ดานเกษตรกรรม งานในดานน้ีที่ประสบความสําเร็จมากคือ การวิจัยดานการฉายรังสีอาหาร

โดยใชรังสีแกมมาชวยยืดอายุการเก็บของอาหารทั้งพืชผัก ผลไม และเน้ือสัตวตางๆ ไดเปนอยางดี
โดยจะชวยยับยั้งการงอกของพืชผัก ชะลอการสุกของผลไมและชวยทําลายแมลง พยาธิ หรือ
จุลินทรีย ในอาหารและผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งอํานวยประโยชนใหประชาชนไดบริโภคอาหารที่
ถูกอนามัยปราศจากเชื้อโรคและพยาธิ ชวยการถนอมอาหารและเก็บรักษาอาหารและพืชผลไว
บริโภคในชวงฤดูกาลที่ขาดแคลนลดการนําเขาจากตางประเทศและเพิ่มรายไดของประเทศโดย
สงเสริมการสงออกของอาหารและผลิตผลการเกษตรจากการฉายรังสี

นอกจากน้ียังนําพลังงานนิวเคลียรมาใชในงานอ่ืนอีก เชน ใชวิเคราะหดินเพื่อการจําแนก
พื้นที่เพาะปลูกหรือการใชเทคนิคทางรังสีเพื่อศึกษาการดูดซึมแรธาตุและปุยโดยตนไมและพืช
เศรษฐกิจตางๆ สงเสริมการใชปุยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือการนําเทคนิคดังกลาวมาปรับปรุง
พันธพืช และสัตว เปนตน

5 ชาณิกา ไชฮะกิจ สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ http://www.oaep.go.th
6 สมพร จองคํา กองฟสิกส พ.ป.ส. http://www.egat.co.th/me/nuc/Knowledge/nuceng.html
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ดานการเกษตร ชีววิทยา และ อาหาร  ประเทศไทยมีการเกษตรเปนอาชีพหลักของ
ประชากร โครงการใชนิวเคลียรเทคโนโลยี เพื่อสงเสริมกิจการเกษตร เปนตนวาการเพิ่มผลผลิตและ
เพิ่มคุณภาพ ของผลิตผลซึ่งกําลังแพรขยายออกไปสูชนบทมากขึ้น

- การใชเทคนิคนิวเคลียรวิเคราะหดิน เพื่อการจําแนกพื้นที่ปลูก ทําใหทราบวา พื้นที่ที่
ศึกษาเหมาะสมตอการเพาะปลูกพืชชนิดใด ควรเพิ่มปุยชนิดใดลงไป

- เทคนิคการสะกดรอยดวยรังสีใชศึกษาเกี่ยวกับการดูดซึมแรธาตุ ปุยตนไมและพืช
เศรษฐกิจตางๆ เพื่อการปรับปรุงการใชปุยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- การฉายรังสีแกมมาเพื่อฆาแมลงและไขในเมล็ดพืช ซึ่งเก็บไวในยุงฉาง และภายหลัง
จากบรรจุในภาชนะเพื่อการสงออกจําหนาย

- การใชรังสีเพื่อการกําจัดแมลงศัตรูพืชบางชนิดโดยวิธีทําใหตัวผูเปนหมัน
- การถนอมเน้ือสัตว พืชผัก และผลไม โดยการฉายรังสีเพื่อเก็บไวไดนานยิ่งขึ้น เปน

ประโยชนในการขนสงทางไกล และการเก็บอาหารไวบริโภคนอกฤดูกาล
- การใชเทคนิครังสีเพื่อการขยายพันธุสัตวเลี้ยง และการเพิ่มอาหารนม อาหารเน้ือ ในโค

และ กระบือ
- การนําเทคนิคทางรังสีดานอุทกวิทยา ในการเสาะหาแหลงนํ้าสําหรับการเกษตร
- การใชเทคนิคการวิเคราะหดวยวิธีอาบรังสี วิเคราะหสารตกคางในสิ่งแวดลอมจากการ

ใชยาปราบศัตรูพืช ยาฆาแมลง ซึ่งมีความสําคัญตอผูบริโภค
- การเอาพลังงานปรมาณูมาใชฉายพันธุพืช เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม

(Induced Mutation) เชน
ก. ขาวขาวมะลิ 105 ซึ่งเปนขาวเจาจากผลการฉายรังสี มีการกลายพันธุ มาเปนขาว

เหนียว มีกลิ่นหอมเหมือนขาวขาวมะลิ
ข. ขาวพันธุ กข.15 ซึ่งก็เปนผลจากการฉายรังสีขาวขาวมะลิ105 แตเปนพันธุที่เก็บ

เกี่ยวไดไวกวา และมีผลผลิตสูงกวาขาวมะลิ 105
ค. ปอแกว เมื่อนําเมล็ดมาฉายรังสีไดพันธุที่มีความทนทานตอโรคโคนเนา
ง. ถั่วเหลือง ที่มีพันธุทนทานตอรา สนิม (Rust)

ดานการแพทย ปจจุบันมีการนําเทคนิคดานนิวเคลียรมาใชในทางการแพทยหลายดาน เชน
ดานการตรวจและวินิจฉัย โดยการใชเทคนิค Radioimmunoassay (RIA) สําหรับตรวจวัดสารที่มี
ปริมาณนอยในรางกาย หรือเทคนิคฉีดสารกัมมันตรังสีเขารางกาย เพื่อตรวจวินิจฉัยอวัยวะตางๆ
และปจจุบันสามารถตรวจดูรูปรางและการทํางานของอวัยวะดวยเคร่ืองมือที่เรียกวา เคร่ืองเอกซเรย
คอมพิวเตอร ซึ่งทันสมัยที่สุด ในดานการบําบัดรัก ษาโดยเฉพาะโรคมะเร็งไดมีการใชสาร
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กัมมันตรังสีรวมกับการใชยาหรือสารเคมีและการผาตัด นอกจากน้ียังมีการใชรังสีในการทําให
ผลิตภัณฑทางการแพทยปลอดเชื้อ หรือใชรังสีในการเตรียมวัคซีนและแอนติเจนโดยยังคุณสมบัติ
ของวัคซีนเอาไว และใชรังสีหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเม็ดเลือดขาวในผลิตภัณฑเลือด เพื่อทําให
ผูปวยมีความปลอดภัยในการรับและถายเลือด เปนตน

ดานการแพทยและเวชศาสตรนิวเคลียร (Nuclear medicine) คือการนําเอาสารรังสีหรือ รังสี
มาใชในการตรวจ การรักษา และดานการคนควาศึกษาการทํางานของระบบอวัยวะในรางกายเพื่อ
ชวยในการตรวจวิเคราะหหรือรักษาโรค บรรเทาความทุกขทรมานของผูปวย และยนระยะเวลาการ
รักษาในโรงพยาบาล ตัวอยางบางสวนของการใชสารรังสี หรือรังสีดานการแพทย เชน

- การรักษาโรคมะเร็งดวย โคบอลต-60
- เม็ดทองคํา-198 ในการรักษามะเร็งผิวหนัง
- ลวดแทนทาลัม-182 ในการรักษามะเร็งปากมดลูก
- ไอโอดีน-131 ใชตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคคอพอก และในรูป Labeled compound ใช

ตรวจวิเคราะหการทํางานของไต ระบบโลหิต
- เทคนิเชียม-99m ตรวจทางเดินนํ้าดี ไต ตอมนํ้าเหลือง
- แทลเลียม-201ตรวจสภาพหัวใจเมื่อทํางานเต็มที่ ตรวจสภาพการไหลของโลหิตเลี้ยง

หัวใจ และตรวจสภาพกลามเน้ือในหัวใจ
- แกลเลียม-67 ตรวจการอักเสบตางๆ ที่เปนหนอง เชน ในชองทอง ตรวจมะเร็งในตอม

นํ้าเหลือง
- อินเดียม-111 ใชติดสลากเม็ดเลือดขาว ตรวจหาแหลงอักเสบของรางกาย ตรวจการอุด

ตันของไขสันหลัง ตรวจมะเร็งเตานม รังไข ลําไส
- คริปทอน-81m ตรวจการทํางานหัวใจ
- ทอง-195m ตรวจการไหลเวียนโลหิต
- การรักษาโรคมะเร็งในระดับต้ืนของรางกาย เชน ลูกตา ดวยรังสีโปรตอน
- การรักษาโรคมะเร็งและเน้ืองอกในสวนลึกของรางกายดวยรังสีนิวตรอน
ดานอุตสาหกรรม ปจจัยหลักที่จะทําใหอุตสาหกรรมกาวหนาไปไดในสภาวะเศรษฐกิจของ

โลก ในขณะน้ี คือ การเพิ่มผลผลิต การควบคุมคุณภาพ และการลดตนทุนการผลิต เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคดังกลาวในปจจุบันไทยไดนําเทคโนโลยีนิวเคลียรมาใชในการประกอบอุตสาหกรรม
ตางๆ มากขึ้น เชน การผลิตเสนใยสังเคราะหสําหรับทอผา การผลิตปูนซีเมนต ไมอัดแผนเรียบ
กระเบื้อง กระดาษ ผลิตภัณฑแกว เหล็ก หรือโลหะอุตสาหกรรมปโตรเลียม และปโตรเคมี การผลิต
ยางรถยนต การผลิตนํ้าอัดลม การเปลี่ยนสีอัญมณี การควบคุมคุณภาพในการกอสรางถนน เปนตน
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โดยการใชเทคนิคที่สําคัญคือ การตรวจสอบโดยไมทําลาย หรือการใชรังสีเปนสารติดตามและใช
เปนระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน

กิจการอุตสาหกรรม การใชวัสดุกัมมันตรังสี และเทคนิคทางรังสีในทางอุตสาหกรรม ซึ่ง
เรียกวา เทคนิคเชิงนิวเคลียร เปนการนําพลังงานปรมาณูมาใชประโยชนในทางสันติ สําหรับ
ประเทศไทย ไดมีการใชกันอยางแพรหลายในกิจการตางๆ ดังน้ี

- ใชวัดระดับของไหล สารเคมีตางๆ ในขบวนการผลิตในโรงงานเสนใยสังเคราะหดวย
รังสีแกมมา

- ใชตรวจสอบระดับเศษไมในหมอน่ึงภายใตความดันสูง ในการผลิตไมอัดแผนเรียบดวย
รังสีแกมมา

- ควบคุมการไหลผานของสวนผสมในการผลิตปูนซีเมนต
- วัดความหนาแนนของนํ้าปูนกับเสนใยหิน ในขบวนการผลิตกระเบื้องกระดาษ
- วัดความหนาแนนในการดูดสินแรในทะเล เพื่อคํานวณหาปริมาณแรที่ดูดผาน
- วัดและควบคุมความหนาแนนของนํ้าโคลนที่จะใชในการขุดเจาะอุโมงคสงนํ้า
- ควบคุมขบวนการผลิต ผลิตภัณฑเคร่ืองแกวใหมีความหนาสม่ําเสมอ
- วัดหาปริมาณสารตะกั่วหรือธาตุกํามะถันในผลิตภัณฑนํ้ามันปโตเลียม
- ควบคุมความหนาของเน้ือยางที่เคลือบบนแผนผาใบในขบวนการผลิตยางรถยนต
- ควบคุมนํ้าหนักของกระดาษตอหนวยพื้นที่ในอุตสาหกรรมผลิตกลองกระดาษ
- ใชเปนเคร่ืองขจัดประจุกระแสไฟฟาสถิตยบน แผนฟลม ฟลมภาพยนตร หลอดแกวที่

ใช บรรจุผลิตภัณฑ เวชภัณฑตางๆ
- ใชตรวจสอบความร่ัวซึมในการผนึกแนนวงจรไฟฟาอิเล็กทรอนิกส IC, Semiconductor

Watch module ตางๆ ดวยกาซ คริปตอน-85
- ใชตรวจสอบและถายรอยเชื่อมโลหะ หาความสึกหรอโดยวิธไมทําลายชิ้นงาน มีทั้งการ

ใช X-rays, Gamma rays, และ Neutron radiography
- ใชในการสํารวจหาแหลงนํ้ามันใตดิน ความชื้นใตดินฯลฯ ดวยรังสีนิวตรอน
- ใชทําสีเรืองแสง
- ใชวัดหาปริมาณเถาของลิกไนต
- การวิเคราะหแรธาตุดวยเทคนิคเชิงนิวเคลียร สําหรับการสํารวจทรัพยากรในประเทศ

(Neutron activation and X-ray fluorescence analysis)
- การใชรังสีแกมมาเพื่อฆาเชื้อในเคร่ืองมือเวชภัณฑ เชน กระบวนการฉีดยาสายนํ้าเกลือ

ถุงเลือด ถุงมือ
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ดานการศึกษาวิจัย เชน การวิเคราะหธาตุปริมาณนอยและสารพิษในสิ่งแวดลอม การศึกษา
อายุของวัตถุโบราณ ศึกษาวัฏจักรหรือวงชีวิตของพืชและสัตวบางชนิด การศึกษาการเคลื่อนที่ของ
นํ้าใตดินและนํ้าผิวดิน ศึกษาแหลงพลังงานความรอนใตพิภพ ศึกษาการสะสมการเคลื่อนที่ของ
ตะกอนในเขื่อน แมนํ้า ลําคลอง และแหลงนํ้าตางๆ นอกจากน้ียังมีการใชรังสีเพื่อกากําจัดนํ้าเสีย
การผลิตปุยธรรมชาติ การพัฒนาที่ดินทางการเกษตร กิจกรรมทางปาไมและอุทกวิทยา เปนตน

ดานการศึกษาและวิจัย พลังงานนิวเคลียร เปนสิ่งที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร โดยการใช
อนุภาคหรือรังสีที่มีพลังงานสูง วิ่งไปชนนิวเคลียสของธาตุตางๆ การศึกษาวิจัยทั้งขั้นมูลฐานและ
ขั้นประยุกตเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียรและการใหประโยชน ดังตอไปน้ี

- แหลงกําเนิดรังสี เชน เคร่ืองปฏิกรณปรมาณูหรือตนกําเนิดรังสีแบบ ไอโซโทป เคร่ือง
เรงอนุภาค

- วิศวกรรมนิวเคลียรเกี่ยวกับการสรางเคร่ืองปฏิกรณปรมาณู การเดินเคร่ืองฯ และการ
บํารุงรักษาระบบของเคร่ืองฯ

- ลักษณะกายภาพของรังสีชนิดตางๆ อันตรกิริยาของรังสีตออะตอมธาตุหรือตอสสาร
- ผลของรังสีที่มีตอเซลลของสิ่งมีชีวิต
- เทคโนโลยีนิวเคลียรที่ประยุกตทางดานการแพทย การเกษตร อุตสาหกรรม สิ่งแวดลอม

และอ่ืน
เพื่อพลิกฟนสภาวะทางเศรษฐกิจ อันหมายถึง ความยากไรของประชาชนในชาติ ใหมี

สถานะทัดเทียมกับมิตรประเทศ และกาวหนาไปสูความอยูดีกินดี อยางจริงจัง เทคโนโลยีท าง
พลังงานนิวเคลียร จะเปนกลไกอันหน่ึงที่ชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในดานสําคัญ คือ การ
อุตสาหกรรม การเกษตร การแพทยและอนามัย การพลังงาน สิ่งแวดลอม และการจัดการทรัพยากร
ดังที่ไดกลาวมาทั้งทางตรง และทางออม ปจจุบันประเทศไทยก็ มีโครงการใหมๆ ที่กําลังคิด
คนควาวิจัย เพื่อการนําพลังงานนิวเคลียรมาใชประโยชนแกมวลมนุษยชาติ และการถายทอด
เทคโนโลยีทางนิวเคลียร ตลอดจนใหการศึกษาเร่ืองราวเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียรแกประชาชน
ผูสนใจ แกนิสิตนักศึกษา และบรรดานักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อใหคนทั่วไป
ทุกระดับ เขาใจถึงพลังงานนิวเคลียร และประโยชนที่ไดรับทุกรูปแบบอยางถูกตองและถองแท อัน
เปนการพัฒนาคนใหมีความรูพื้นฐาน ซึ่งจะสงผลไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยตอไป
ในอนาคตอันใกล

3.2.2 บทบาท อํานาจ หนาท่ี ของผูท่ีเกี่ยวของ ตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504
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มาตรา 5 7 พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 ใหมีคณะกรรมการพลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ เรียกโดย ยอวา "พ.ป.ส." มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูตาม
พระราชบัญญัติน้ี ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ ผูแทน กระทรวงพัฒนาการ
แหงชาติ ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ ผูแทนกระทรวง สาธารณสุข ผูแทนกระทรวงเกษตร
ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูแทนสํานักงบประมาณ
เลขาธิการสํานักงาน พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กับผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินแปดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรี
แตง ต้ัง เปนกรรมการ ให เลขาธิการสํานักงานพลังงานปรมาณู เพื่อสันติเปนเลขานุการ
คณะกรรมการ [ มาตรา 5 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508]

มาตรา 9 พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 นอกจากอํานาจหนาที่ซึ่ง
กําหนดไวโดยเฉพาะ ให คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่โดยทั่วไปดังตอไปน้ี

(1) วางนโยบาย กอใหเกิด สงเสริมและควบคุม
ก. การวิจัย การทดลอง การตรวจ การสํารวจและ การรวบรวมสถิติเกี่ยวกับแหลง

ที่จะไดมาซึ่งวัสดุตนกําลัง
ข. การจัดหาวัสดุตนกําลัง
ค. การผลิตและใชวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุพลอยไดและ พลังงานปรมาณู
ง. การวิจัยอันเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู

(2) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในเร่ืองการกําหนดวัสดุนิวเคลียร พิเศษและวัสดุตนกําลัง
(3) วางระเบียบควบคุมและดํา เนินกิจการใหเปนไปตามขอกําหนดหรือเงื่อนไขใน

ใบอนุญาตที่ออกใหตามพระราชบัญญัติน้ี
(4) กําหนดมาตรฐานตาง ๆ อันพึงใชโดยเฉพาะเกี่ยวกับพลังงาน ปรมาณู
(5) สงเสริมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู
(6) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการใด ๆ เพื่อ ความปลอดภัยจากพลังงาน

ปรมาณู
[ความใน (6) ของ มาตรา 9 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508]
มาตรา 10 คณะกรรมการอาจต้ังอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ ปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใด

ก็ได

7 พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504
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คณะอนุกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติที่ไดมีการแตงต้ังขึ้น  มีดังน้ี

- คณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมระงับและบรรเทาภัยจากเหตุ ฉุกเฉินทางนิวเคลีย ร
และรังสี

- คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดําเนินการดานฐานขอมูลการใช พลังงานปรมาณูใน
กิจการแพทย

- คณะอนุกรรมการจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตรดานพลังงาน ปรมาณูของประเทศ
- คณะอนุกรรมการความปลอดภัยเคร่ืองปฏิกรณนิวเคลียร
- คณะอนุกรรมการพลังงานปรมาณูในกิจการอุตสาหกรรม
- คณะอนุกรรมการพลังงานปรมาณูในกิจการแพทย
- คณะอนุกรรมการพลังงานปรมาณูในกิจการเกษตร
- คณะอนุกรรมการพลังงานปรมาณูดานอาหารและโภชนาการ
- คณะอนุกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร และวัสดุพลได
- คณะอนุกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตเคร่ืองกําเนิดรังสีเอกซ
- คณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานการรับรองเจาหนา ความปลอดภัยทางรังสี
- คณะอนุกรรมการวาดวยการดําเนินการใหเปนไปตามพันธกรณี ของความตกลง

ระหวางประเทศภายใตกรอบการไมแพรขยายอาวุธ นิวเคลียร
- คณะอนุกรรมการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู เพื่อสันติ พ.ศ.2504

และที่แกไขเพิ่มเติม
- คณะอนุกรรมการเพื่อยกรางอนุบัญญัติเพื่อยกรางอนุบัญญัติซึ่งออก ตามความใน

กฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไขวิธีการขอรับใบอนุญาต และการดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุ
นิวเคลียรพิเศษ วัสดุตนกําลัง วัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. 2550

3.2.3 หนวยงาน ท่ีดําเนินกิจกรรม และดําเนินการดานนิวเคลียรในประเทศไทย ภายใต
ความรวมมือกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ

หนวยงาน ที่ดําเนินกิจกรรม และดําเนินการดานนิวเคลียรในประเทศไทย ภายใตความ
รวมมือกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ8 ในดานตางๆมีดังน้ี

ดานเกษตร
1. สํานักวิจัยพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

8 Thailand Country Program Frame work 2007-2011: 24-25
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2. ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.)
4. สถาบันวิจัยขาว กรมวิชาการเกษตร
5. ศูนยโรคปากและเทาเปอย กรมปศุสัตว
6. กรมวิชาการเกษตร
7. กรมพัฒนาที่ดิน
8. ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตวเขตรอน

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
9. สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว  กรมปศุสัตว
10.สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร  กรมสงเสริมการเกษตร
ดานการแพทย
11.คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
12.ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
13.แผนกรังสีวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลศิริราช
14.แผนกเวชศาสตรนิวเคลียร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลศิริราช
15.แผนกรังสีรักษา โรงพยาบาลภูมิพล
16.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
17.แผนกเวชศาสตรนิวเคลียร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
18.สถาบันสุขภาพแหงชาติ  กระทรวงสาธารณะสุข
ดานสิ่งแวดลอม
19.ภาควิชาธรณีวิทยา  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
20.ศูนยความปลอดภัยเขื่อน กรมชลประทาน
21.กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
22.กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
23.กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
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ดานอื่นๆ

24.ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
25.สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  กระทรวงพลังงาน
26.การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
27.การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
28.สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(สวทช.)

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
29.สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3.3. ศึกษา เปาหมาย ทิศทางความตองการในการใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในดานตางๆ ของประเทศ
เปาหมาย ความตองการในการใชเทคโนโลยีนิวเคลียรของประเทศ 9 ซึ่งควรจะไดมีการ

กําหนดไวเปนทิศทาง เพื่อการพัฒนาตอไปในอนาคตในดานตางๆ ดังน้ี
3.3.1 ดานการแพทย ควรจัดใหมีการผลิตสารเภสัชังสี สารไอโซโทปรังสี และจัดหา

โครงสรางพื้นฐานหลักที่จําเปนเพิ่มเติม เชน เคร่ืองไซโคลตรอน เคร่ืองPET (Positron Emission
Tomography) และอ่ืนๆ เพื่อใชในการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรค ใหเพียงพอตอความตองการ โดย
ไมตองนําเขาจากตางประเทศในราคาแพง มีการสงเสริมดานเวชศาสตรนิวเคลียรใน โรงพยาบาล
หลักของประเทศ รวมทั้งการจัดเตรียมแพทย และบุคลากรที่เกี่ยวของใหเพียงพอ เพื่อจะไดพัฒนา
คุณภาพชีวิต และความเปนอยูของประชาชน ตลอดจนการสงเสริมการเปนแหลงบริการทาง
การแพทย (Medical Hub) ตามนโยบายของประเทศ

3.3.2 ดานการเกษตร ควรเนนสงเสริมการนําเทคโนโลยีนิวเคลียรมาชวยในการพัฒนาดาน
การเกษตร เชน การฆาเชื้อโรคในอาหาร ผลิตผลทางการเกษตร การกําจัดแมลงในผลไม การถนอม
อาหาร การปรับปรุงพันธพืชและสัตว เพื่อเพิ่มผลผลิต การตานทานโรค การทนตอภัยแลง การ
วิเคราะหปรับปรุงดินใหเหมาะตอการเพาะปลูก การเสาะหาแหลงนํ้าสําหรับการเกษตรเพื่อเปนน
การเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพอาหารและผลิตภัณฑการเกษตรใหเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชนในประเทศ และการสงออกเพื่อสรางรายไดใหกับประเทศ อีกทั้งเปนการสงเสริมนโยบาย
อาหารปลอดภัย และการเปนครัวโลกของประเทศไทย

9 Thailand Country Program Framework 2012-2017 (Draft): 16-24
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3.3.3 ดานอุตสาหกรรม ควรนําเทคโนโลยีนิวเคลียรเขามาชวยในการควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ การปรับปรุงพัฒนาขบวนการผลิต การสงเสริมอุตสาหกรรมการฉายรังสีอาหารและ
ผลิตผลการเกษตร การฆาเชื้อในเคร่ืองมือแพทย ซึ่งจะเปนการสงเสริมอุตสาหกรรมการสงออกของ
ประเทศ

3.3.4 ดานการพลังงาน ควรไดมีการจัดทําแผนการพัฒนาดานเทคโนโลยีนิวเคลียร และ
แผนพัฒนาบุคลากร ใหสอดลองกับแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนโดยใชพลังงานนิวเคลียรในการ
ผลิตไฟฟา เพื่อเพิ่มความมั่นคงดานพลังงานใหกับประเทศ และเปนการจัดหาพลังงานใหเพียงพอตอ
ความตองการของประเทศ ตลอดจนชวยแกไขปญหาโลกรอน

3.3.5 ดานการศึกษาวิจัย ควรสงเสริมการศึกษา และเผยแพรสรางองคความรู ใหกับนักเรียน
นักศึกษา ประชาชน และผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และยอมรับเทคโนโลยีนิวเคลียร
มากขึ้น จัดหาโครงสรางพื้นฐานดานนิวเคลียรเพิ่มขึ้น เพื่อสงเสริมการคนควาวิจัยดานนิวเคลียรให
มากขึ้น ตลอดจนผลักดันใหมีการนําผลงานวิจัยมาใชประโยชนใหมากขึ้นการพัฒนาศึกษาวิจัยดาน
นิวเคลียร นอกจากไดมีการใชประโยชนมากขึ้นแลว ยังช วยใหประเทศไดมีการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีที่ทันสมัยไมนอยหนาประเทศในภูมิภาคน้ี

3.4. ศึกษา วิเคราะห เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากิจการ และความรวมมือดานนิวเคลียรใน
อนาคต ใหตอบสนองตรงกับความตองการในภาพรวมของประเทศ ในประเด็นตางๆ

แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของ ที่จะนํามาทําการศึกษา วิเคราะห ทบทวนถึงวิธีการดําเนินการ
ดานกิจการนิวเคลียรที่ผานมา โดยจะนําเอาการวิเคราะหดวยวิธี SWOT Analysis มาประยุกตใช

สาเหตุที่ใช วิธีกาวิเคราะหSWOT เน่ืองมาจาก เปนวิธีที่ใชในการวิเคราะหสิ่งแวดลอม
ภายใน และภายนอกขององคกรหรือผลิตภัณฑ ซึ่งประกอบไปดวยการวิเคราะห จุดแข็ง (Strength)
จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และขอจํากัดหรืออุปสรรค (Threat) โดยที่ผูจัดทํา
ไดเปรียบการดําเนินการดานนิวเคลียรของประเทศ เปนเสมือนองคกร องคกรหน่ึง เพื่อทําการศึกษา
และวิเคราะหวาการดําเนินการดานนิวเคลียรของประเทศ ในปจจุบันน้ีวามีจุดแข็ง (Strength)
จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และขอจํากัดหรืออุปสรรค (Threat) อยางไร เพื่อที่จะนํา
จุดแข็งและโอกาสมาใชเปนสวนหน่ึงในการพัฒนาการดําเนินการดานนิวเคลียรของประเทศตอไป

การศึกษาวิเคราะหการดําเนินการดานนิวเคลียรของประเทศ
จุดแข็ง (Strength)
1. ประเทศไทยมีประสบการณดานนิวเคลียรมายาวนานกวา 50 ป
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2. มีพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 ซึ่งกําหนดใหมีคณะกรรมการ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรียกโดย ยอวา "พ.ป.ส." มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับพลังงาน
ปรมาณูตาม พระราชบัญญัติน้ี และมีอนุกรรมการหลายคณะต้ังขึ้นจากคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
หรือ ปฏิบัติการในกิจการนิวเคลียรดานตางๆ

3. มีหนวยงานหลายแหงที่มีงานวิจัยและใชประโยชนดานนิวเคลียร
4. มีโครงสรางพื้นฐานหลักดานนิวเคลียร เชน เคร่ืองปฏิกรณปรมาณูวิจัย เคร่ืองฉายรังสี

ไซโคลตรอน เปนตน
5. มีบุคลากรดานนิวเคลียรในหลายๆดาน
6. มีเครือขายความรวมมือดานนิวเคลียรกับตางประเทศ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค

และระดับโลก
7. มีกิจกรรม และโครงการหลายๆดาน ภายใตความรวมมือกับตางประเทศ เชน IAEA,

FNCA(Forum for Nuclear Cooperation in Asia), JAEA(Japan Atomic Energy Agency),
KAERI(Korea Atomic Energy Research Institute) เปนตน

8. ไดรับความชวยเหลือจาก IAEA และองคกรตางประเทศอ่ืนๆมาโดยตลอด ทั้งในดาน
ผูเชี่ยวชาญ ทุนฝกอบรม และเคร่ืองมือ อุปกรณ

9. มีการศึกษาวิจัย และงานบริการดานนิวเคลียรในหลายๆดาน
จุดออน (Weakness)
1. ยังไมมีนโยบาย และแผนในระดับชาติ ดานนิวเคลียร ทําใหการทํางานขาดทิศทาง และ

ขาดการพัฒนาอยางตอเน่ือง
2. การสนับสนุนดานงบประมาณไมเพียงพอ
3. ไมมีแผนพัฒนาบุคลากร ในภาพรวมของประเทศ
4. การไมคอยมีบทบาทของ คณะกรรมการ พปส. และอนุกรรมการอีกหลายคณะ ตาม

อํานาจหนาที่ที่กําหนดใน พ.ร.บ.ปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504
5. ขาดเอกภาพในการบริหารจัดการดานนิวเคลียร การทํางานไมคอยไดบูรณาการรวมกัน
6. ขาดโครงสรางพื้นฐานดานนิวเคลียรในอีกหลายๆดาน บางอุปกรณก็ใชงานมานานมาก

ไมไดรับการสนับสนุนจัดหามาทดแทน
7. การประสานความรวมมือกับทบวงการปรมาณูระหวางประเทศยังไมมีประสิทธิภาพ

เทาที่ควร ขาดเปาหมาย ทิศทาง และนโยบายในภาพรวมของประเทศ
8. ขาดการประชาสัมพันธ ใหองคความรู ดานนิวเคลียรในทุกระดับ อยางตอเน่ือง
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9. ไมมีการสนับสนุนเดรียมการใหมีคนไทย ทํางานในองคกรระหวางประเทศ ซึ่งจะทําให
ไมไดรับขอมูลอยางใกลชิด บางคร้ังทําใหขาดโอกาสในการเสนอขอความรวมมือ ชวยเหลือในการ
ดําเนินกิจการ

10. กฎหมายที่เกี่ยวของดานนิวเคลียร ไมไดรับการปรับปรุง ใหเปนไปตามสถานการณ
ปจจุบัน ทั้งกฎหมายในประเทศ และตางประเทศ

11. การกํากับ ดูแลการใชประโยชนดานนิวเคลียร ไมคอยทั่วถึงเทาที่ควร
โอกาส (Opportunity)
1. ความตองการใชประโยชนจากเทคโนโลยีนิวเคลียรและรังสีในประเทศ คาดวามี

แนวโนมสูงขึ้น เชน การเตรียมโครงการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร
2. มีความรวมมือชวยเหลือจากองคกรในตางประเทศในดานตางๆ อยางตอเน่ือง
3. การพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ ยังอาจตองการการสนับสนุนจากเทคโนโลยีนิวเคลียร
4. การแขงขันทางดานการคา ตองมีการพัฒนาคุณภาพ และเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ ซึ่ง

อาจจะอาศัยเทคโนโลยีนิวเคลียรเขาไปชวยการปรับปรุงพัฒนา
อุปสรรค (Threat)
1. ปญหาการเมือง สถานะภาพรัฐบาลไมมั่นคง การปรับเปลี่ยนรัฐบาลบอยๆทําใหไม

สามารถกําหนดนโยบายการทํางานไดอยางตอเน่ือง
2. ภาพลบจากนิวเคลียรในอดีต
3. เทคโนโลยีนิวเคลียรมีการลงทุนคอนขางสูง
4. การใชเทคโนโลยีนิวเคลียรยังอยูในวงจํากัด
5. เทคโนโลยีนิวเคลียรเปนเทคโนโลยีทางเลือกหน่ึง อาจใชเทคโนโลยีอ่ืนทดแทนได
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ตารางแสดง TOWS Matrix ของการใชเทคโนโลยีนิวเคลียรในประเทศไทย

SO WO

1. เรงทบทวนปรับปรุงใหคณะกรรมการ และ
อนุกรรมการ ซึ่งต้ังขึ้นตาม พ.ร.บ. ปรมาณู
เพื่อสันติ 2504 มีการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. สงเสริมใหมีการจัดทํานโยบาย และแผน
ดานนิวเคลียรในภาพรวมของประเทศ

2. สรางเครือขายความรวมมือดานเทคโนโลยี
นิวเคลียร ทั้งในประเทศ และตางประเทศ ให
มากขึ้น

2. จัดทําแผนงบประมาณ ใหสอดคลองกับ
นโยบาย และแผนของประเทศ

3. ศึกษา วิเคราะหความตองการของการใช
เทคโนโลยีนิวเคลียรของประเทศในดาน
ตางๆ

3. พัฒนาและสรางบุคลากรดานนิวเคลียรใน
ดานตางๆ เพื่อเสริมความแข็งแกรง และ
ตอเน่ืองในงานดานนิวเคลียร

4. จัดทําแผนความรวมมือ และการขอความ
สนับสนุนของทบวงการพลังงานระหวาง
ประเทศ และองคกรระหวางประเทศอ่ืนๆ ให
สอดคลองกับความตองการของประเทศ

4. ใหมีการประชาสัมพันธใหองคความรูดาน
นิวเคลียรในทุกระดับใหมากขึ้น และทั่วถึง
ในทุกระดับ

5. สงเสริมงบประมาณ ในการพัฒนางานดาน
นิวเคลียร ใหเพิ่มขึ้น และตอเน่ือง

5. พัฒนาจัดหาโครงสรางพื้นฐานดานนิวเคลียร
ใหมากขึ้น และครอบคลุมในดานหลักๆ

6. ใหมีการบูรณาการงานดานนิวเคลียรใน
หนวยงานตางๆในประเทศ ใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน

6. สงเสริมใหมีการกํากับ ดูแลการใชประโยชน
ดานนิวเคลียร ใหทั่วถึงเพื่อความปลอดภัย
ผูใชงาน

7. แกไข ปรับปรุงกฎหมาย ที่ เกี่ยวของกับ
นิวเคลียร ทั้งในประเทศ และตางประเทศ ให
สอดคลองตามสถานการณปจจุบัน
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ST WT

1. สงเสริมใหมีการยอมรับ และเชื่อมั่นในงาน
ดานนิวเคลียรเทคโนโลยี

1. ส ง เ ส ริ ม ใ ห มี ก า ร ถ า ย ท อ ด เ ท ค โ น โ ล ยี
นิวเคลียร เพื่อพัฒนาใหมีการใชงานดาน
นิวเคลียรเพิ่มขึ้น

2. ส ง เ ส ริม ใ หมี ก า ร พัฒ นา ใ ช เท ค โน โล ยี
นิวเคลียรรวมกับเทคโนโลยีอ่ืน

2. ทบทวนกิจกรรมในดานตางๆ เพื่อปรับปรุง
ขยายงานเพื่อตอบสนองความตองการที่
เพิ่มขึ้น

3. พัฒนาใหมีการนําผลจากงานวิจัยไปสูการ
บริการใชประโยชนจากเทคโนโลยีใหมาก
ขึ้น

3. น อ ก จ า ก มี ผู แ ท น ไ ท ย ป ร ะ จํ า อ ง ค ก ร
ตางประเทศแลว ควรสนับสนุนใหมีคนไทย
ทํางานในองคกรตางประเทศดวย  จะไดมี
ความรูความเขาใจในองคกรน้ัน ซี่งจะชวย
ใหสามารถเสนอความรวมมือ และความ
ชวยเหลือไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาใหมีความรวมมือกับภาคเอกชนใน
ก า ร วิ จั ย พั ฒ น า  แ ล ะ ก า ร ล ง ทุ น ก า ร ใ ช
ประโยชนจากเทคโนโลยีนิวเคลียรใหมาก
ขึ้น

5. พัฒนาระบบคุณภาพ และมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ และงานบริการดานเทคโนโลยี
นิวเคลียร เพื่อสรางความเชื่อมั่น และยอมรับ
จากผูรับบริการ



บทที่ 4
สรุปและขอเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการศึกษา
ประเทศไทยมีประสบการณดานนิวเคลียรมายาวนานกวา 50 ป มีพระราชบัญญัติพลังงาน

ปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 ซึ่งกําหนดใหมีคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรียกโดย ยอวา
"พ.ป.ส" มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูตาม พระราชบัญญัติน้ี  และมี
อนุกรรมการหลายคณะต้ังขึ้นจากคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ ปฏิบัติการในกิจการนิวเคลียร
ดานตางๆ มีโครงสรางพื้นฐานหลักดานนิวเคลียรพอสมควร มีบุคลากรดานนิวเคลียรในหลายๆดาน
มีเครือขายความรวมมือดานนิวเคลียรกับตางประเทศ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
โลก มีหนวยงานหลายแหงที่มีงานวิจัยและใชประโยชนดานนิวเคลียร และไดรับความชวยเหลือจาก
IAEA และองคกรตางประเทศอ่ืนๆมาโดยตลอด ทั้งในดานผูเชี่ยวชาญ ทุนฝกอบรม และเคร่ืองมือ
อุปกรณ ทําใหประเทศไทยมีการศึกษาวิจัย และงานบริการดานนิวเคลียรในหลายๆดาน

การดําเนินการทางดานนิวเคลียรของประเทศที่ผานมาก็มีปญหาอุปสรรคอยูบางประการ
เชน ยังไมมีนโยบาย และแผนดานนิวเคลียรในระดับชาติ ทั้งแผนงาน แผนงบประมาณ และ
แผนพัฒนาบุคลากรดานนิวเคลียร ทําใหการทํางานขาดทิศทาง ขาดการพัฒนาอยางตอเน่ือง ขาด
เอกภาพในการบริหารจัดการดานนิวเคลียร การทํางานไมคอยไดบูรณาการรวมกัน ขาดการ
ประชาสัมพันธใหองคความรู ดานนิวเคลียรในทุกระดับ อยางตอเน่ือง การประสานความรวมมือกับ
ทบวงการปรมาณูระหวางประเทศยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ขาดเปาหมาย ทิศทาง และนโยบาย
ในภาพรวมของประเทศ การกํากับ ดูแล และกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งกฎหมายในประเทศ และ
ตางประเทศ ไมไดรับการปรับปรุง ใหเปนไปตามสถานการณปจจุบัน ตลอดจนการสรางเครือขาย
ความรวมมือทั้งในประเทศและตางประเทศที่จําเปนตองมีการพัฒนาปรับปรุงตอไป

4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
- ควรจัดทําแผนนโยบาย ยุทธศาสตร ซึ่งรวมทั้งแผนงาน แผนงบประมาณ และแผน

บุคลากร ดานนิวเคลียรในภาพรวมของประเทศ โดยจัดทําเปนแผนระยะยาว 10-20 ป และแผนระยะ
สั้น 3-5 ป เพื่อจะไดมีความชัดเจน และมีเปาหมาย ทิศทาง ในกิจการดานนิวเคลียร ของประเทศ
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- ควรจัดทําแผนความรวมมือ และการขอความสนับสนุนของทบวงการพลังงานระหวาง
ประเทศ และองคกรระหวางประเทศอ่ืนๆ ใหสอดคลองกับแผนนโยบาย ยุทธศาสตรของประเทศ

- ใหมีการบูรณาการการทํางานดานนิวเคลียรดานตางๆ ของแตละหนวยงานเขาดวยกัน
เชน ดานการแพทย การ เกษตร อุตสาหกรรม และการศึกษาวิจัย จะไดมีการประสานความรวมมือ
กัน มีการพัฒนาตอยอดเสริมกันได มีการใชประโยชนจากอุปกรณ โครงสรางพื้นฐานดานนิวเคลียร
รวมกัน ซึ่งจะทําใหเปนการใชงานอยางคุมคา และมีประสิทธิภาพ

- จัดทําแผนประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจดานนิวเคลียร ในทุกระดับอยางตอเน่ือง
เพื่อใหความรูแกประชาชนใหมีทัศนคติที่ดีตอพลังงานนิวเคลียร ซึ่งถือเปนเร่ืองสําคัญที่จะตองทํา
ใหประชาชนไดรับทราบขอเท็จจริงของการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรในทางสันติ ทั้งใน
ดานตางๆ ที่จะกอใหเกิดความเขาใจและไมเกิดกระแสตอตาน และเมื่ อสื่อตางๆ มีการเสนอขาว
ทางดานนิวเคลียร ประชาชนจะไดเขาใจไมตองหวงและกังวลโดยใชเหตุ

- พัฒนา ปรับปรุงกฎหมายดานนิวเคลียร และกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและ
ตางประเทศรวมทั้งกฎเกณฑ ระเบียบตางๆ ที่บังคับใชใหสะดวก ครอบคลุมทุกดาน และทันสมัย

- จัดหาโครงสรางพื้นฐานหลักๆดานนิวเคลียรใหมีเพิ่มขึ้น เชน เคร่ืองปฏิกรณ
ไซโคลตรอน เคร่ืองฉายรังสี เปนตน และพิจารณาจัดหามาทดแทนอุปกรณเดิมที่ ชํารุดหรือใชงาน
ไมไดแลว เพื่อเปนการขยายงาน สรางงานใหมและสงเสริมการใชประโยชนดานนิวเคลียรตามความ
ตองการของประเทศ

- พัฒนาและสงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือดานนิวเคลียรในดานตางๆใหเพิ่มขึ้น
ทั้งในประเทศ และตางประเทศจะไดมีความรวมมือชวยเหลือ แลกเปลี่ยนประสบการณกันมากขึ้น

4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
- คณะกรรมการ พ.ป.ส. ซึ่งแตงต้ังตามพระราชบัญญัติปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504 ควรให

มีการจัดประชุม สัมมนา ระดม ความคิดเห็น จากอนุกรรมการในแตละดาน และจากผูที่เกี่ยวของ
เพื่อนําเสนอแผนนโยบาย ยุทธศาสตร ซึ่งรวมทั้งแผนงาน แผนงบประมาณ และแผนบุคลากร ดาน
นิวเคลียรในแตละดาน รวมทั้งแผนการจัดหาโครงสรางพื้นฐานหลั กๆดานนิวเคลียร เพื่อที่
คณะกรรมการ พ.ป.ส. จะไดนํามาประมวลในภาพรวมของนโยบาย แผนยุทธศาสตรของประเทศ
โดยจัดทําเปนแผนระยะยาว 10-20 ป และแผนระยะสั้น 3-5 ป และควรจะกําหนดแผนดําเนินการใน
แตละยุทธศาสตร และผูรับผิดชอบแตละแผนดําเนินการดวยซึ่งจะชวยใหมีความชัดเ จนของ
เปาหมาย และทิศทางในดานนิวเคลียรของประเทศไดดี
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- คณะกรรมการ พ.ป.ส. และคณะอนุกรรมการตางๆควรจัดทําแผนความรวมมือ และการ
ขอความสนับสนุนของทบวงการพลังงานระหวางประเทศ และองคกรระหวางประเทศอ่ืนๆ ให
สอดคลองกับแผนนโยบาย ยุทธศาสตรของประเทศ

- คณะอนุกรรมการในดานหลักๆ เชน ดานการแพทย การ เกษตร อุตสาหกรรม และ
การศึกษาวิจัย ควรจะจัดใหมีการบูรณาการกันของหนวยงานที่มีกิจกรรมดานเดียวกัน และสราง
เครือขายความรวมมือดานนิวเคลียรในแตละดานใหเพิ่มขึ้น ทั้งในประเทศ และตางประเทศจะไดมี
ความรวมมือชวยเหลือ แลกเปลี่ยนประสบการณกันมากขึ้น  และจะไดมีการประสานความรวมมือ
กัน มีการพัฒนาตอยอดเสริมกันได มีการใชประโยชนจากอุปกรณ โครงสรางพื้นฐานดานนิวเคลียร
รวมกัน ซึ่งจะทําใหเปนการใชงานอยางคุมคา และมีประสิทธิภาพ

- คณะกรรมการ พ.ป.ส. ควรจัดทําแผนประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจดาน
นิวเคลียร ในทุกระดับ เพื่อใหความรูแกประชาชนและผูที่เกี่ยวของใหมีทัศนคติที่ดีตอพลังงาน
นิวเคลียร และควรจะเปนแผนระยะยาวและตอเน่ือง

- สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในฐานะเปนจุดรวมของประเทศในการประสานงานกับ
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ ควรจะจัดเสนอแผนความรวมมือ และความชวยเหลือ
กับทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศใหสอดคลองกับแผนนโยบาย ยุทธศาสตรในภาพรวม
ของประเทศ

- สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลการใชประโยชนจาก
พลังงานนิวเคลียรและรังสี ควรจะเรงรัดพัฒนา การปรับปรุงกฎหมายดานนิวเคลียร และกฎหมายที่
เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศรวมทั้งกฎเกณฑ ระเบียบตางๆ ที่บังคับใชใหสะดวก
ครอบคลุมทุกดาน และทันสมัย

- แผนนโยบาย ยุทธศาสตรดานนิวเคลียรของประเทศ ที่จะจัดทําในระยะแรกคือแผนระยะ
สั้น 3-5 ป ซึ่งควรจะจัดใหมีการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากหนวยงานและผูที่เกี่ยวของ
โดยเร่ิมจาก อนุกรรมการในดานหลักๆกอน เชน อนุกรรมการดานการแพทย การเกษตร
อุตสาหกรรม และการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทําแผนนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงบประมาณ แผนบุคลากร
และเครือขายความรวมมือทั้งในประเทศ และตางประเทศในแตละดาน ควรจะมีการสํารวจอุปกรณ
โครงสรางพื้นฐานหลักในแตละดาน และใหมีการบูรณาการกันในหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
รวบรวมเสนอคณะกรรมการพปส.พิจารณากําหนดเปนแผนโดยรวมของประเทศตอไป สวนแผน
ระยะยาว 10-20 ป ควรจะขยายแผนระยะแรกตอไป โดยเนนในการพัฒนาจัดหาอุปกรณ โครงสราง
พื้นฐานหลัก การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร แผนประชาสัมพันธ และแผนสนับสนุนโครงการจัดหา
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พลังงานนิวเคลียรเปนพลังงานทดแทนของประเทศซึ่งจะตองใชระยะเวลา และการดําเนินการอยาง
ตอเน่ือง

โดยสรุปแลวหากประเทศไทยไดมีการการศึกษา วิเคราะห ทบทวนถึงวิธีการดําเนินการที่
ผานมาในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน นโยบายดานนิวเคลียรของประเทศ การสงเสริมดาน
งบประมาณ การพัฒนาบุคลากร และดานกฎหมายนิวเคลียร เพื่อจะไดมีการปรับปรุงพัฒนากิจการ
ดานนิวเคลียร และความรวมมือกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเท ศในอนาคต ให
ตอบสนองตรงกับความตองการในภาพรวมของประเทศ ประเทศไทยจะไดมีเปาหมาย และทิศทาง
ในการนําเทคโนโลยีนิวเคลียรมาพัฒนาประเทศ ทางดานการแพทยจะชวยใหประชาชนดรับการ
ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคโดยใชเทคโนโลยีนิวเคลียร เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความ
เปนอยูของประชาชน ตลอดจนการสงเสริมการเปนแหลงบริการทางการแพทย (Medical Hub) ตาม
นโยบายของประเทศ ดานการเกษตรเพื่อเปนการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพอาหารและ
ผลิตภัณฑการเกษตรใหเพียงพอตอความตองการของประชาชนในประเทศ และการสงออกเพื่อ
สรางรายไดใหกับประเทศ อีกทั้งเปนการสงเสริมนโยบายอาหารปลอดภัย และการเปนครัวโลกของ
ประเทศไทย ดานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีนิวเคลียรจะชวยในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ
การปรับปรุงพัฒนาขบวนการผลิต ซึ่งจะเปนการสงเสริมอุตสาหกรรมการสงออกของประเทศ ดาน
การพลังงาน จะไดมีแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนโดยใชพลังงานนิวเคลียรในการผลิตไฟฟา เพื่อ
เพิ่มความมั่นคงดานพลังงานใหกับประเทศ และเปนการจัดหาพลังงานใหเพียงพอตอความตองการ
ของประเทศ ตลอดจนชวยแกไขปญหาโลกรอน ดานการศึกษาวิจัย จะไดสงเสริมการศึกษา และ
เผยแพรสรางองคความรู ใหกับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความรูความ
เขาใจ และยอมรับเทคโนโลยีนิวเคลียรมากขึ้น มีจัดหาโครงสรางพื้นฐานดานนิวเคลียรเพิ่มขึ้น เพื่อ
สงเสริมการคนควาวิจัยดานนิวเคลียรใหมากขึ้น ตลอดจนผลักดันใหมีการนําผลงานวิจัยมาใช
ประโยชนใหมากขึ้นการพัฒนาศึกษาวิจัยดานนิวเคลียร นอกจากไดมีการใชประโยชนมากขึ้นแลว
ยังชวยใหประเทศไดมีการพัฒนาดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยไมนอยหนาประเทศในภูมิภาคน้ี



28

บรรณานุกรม

กองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ กรมองคการระหวางประเทศ. 2553.
“ บทบาทของไทยในกรอบ IAEA. ”

“การวิเคราะหสวอต”.[ออนไลน] .เขาถึงไดจาก: http://th.wikipedia.org/wiki
ชาณิกา ไชฮะกิจ. “ประโยชนของพลังงานนิวเคลียร.” [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก:

http://www.oaep.go.th
สมพร จองคํา. “ ประโยชนของพลังงานนิวเคลียร. ” [ออนไลน] . เขาถึงไดจาก:

http://www.egat.co.th/me/nuc/Knowledge/nuceng.html
David Fischer,1997. History of the International Atomic Energy Agency. Vienna, Austria.
“ Nuclear Application ” Thailand Country Program Frame work 2007-2011
“ Resource Institutions in Thailand with Key Areas of Specialization. ” Thailand Country

Program Framework 2012-2017 (Draft)
“ International Atomic Energy Agency ” [Online]. Available: .http://www.iaea.org



29

ภาคผนวก

:: พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 มาตราท่ี 1-24

…………………………………………………………

:: บทท่ัวไป

มาตรา 1 พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา "พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504"

มาตรา 2 พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
[รก. 2504/36/423/25 เมษายน 2504]

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัติน้ี
"พลังงานปรมาณู" หมายความวา พลังงานไมวาในลักษณะใดซึ่ง เกิดจากการปลดปลอย
ออกมาในเมื่อมีการแยก รวม หรือแปลงนิวเคลียสของ ปรมาณู หรือพลังงานจากรังสีเอ็กซ
"วัสดุตนกําลัง" หมายความวา

(1) ยูเรเนียม ธอเรียม สารประกอบของยูเรเนียมหรือธอเรียม หรือ วัสดุอ่ืนใดที่มี
คุณสมบัติ เปนวัสดุตนกําลังตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

(2) แรหรือสินแรซึ่งประกอบดวยวัสดุตามที่ระบุไวใน (1) อยางหน่ึง หรือหลาย
อยางตามอัตราความเขมขนซึ่งกําหนดโดยกฎกระทรวง
"วัสดุนิวเคลียรพิเศษ" หมายความวา

(1) พลูโตเนียม ยูเรเนียมซึ่งมีความเขมขนของยูเรเนียม 233 หรือ ยูเรเนียม 235 สูง
กวาที่มีตามธรรมชาติ สารประกอบของธาตุดังกลาวหรือ วัสดุอ่ืนใดตามที่กําหนดโดย
กฎกระทรวง ทั้งน้ีไมรวมวัสดุตนกําลัง

(2) วัสดุใด ๆ ที่มีวัสดุตามที่ระบุไวใน (1) อยางหน่ึงหรือหลายอยางผสมเขาไป
ทั้งน้ีไมรวมวัสดุตนกําลัง
"วัสดุพลอยได" หมายความวา วัสดุกัมมันตรังสีทุกชนิดนอกจากวัสดุ นิวเคลียรพิเศษ ซึ่ง
เกิดจากการผลิตหรือการใชวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุนิวเคลียรพิเศษ
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
"กรรมการ" หมายความวา กรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ และ หมายความรวมถึง
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ประธานกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติดวย
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติ
น้ี
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี

มาตรา 4 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจ
(1) กําหนดใหวัสดุซึ่งคณะกรรมการเห็นวาเปนวัสดุนิวเคลียรพิเศษ เปนวัสดุ

นิวเคลียร พิเศษ
(2) กําหนดใหวัสดุหรือแรหรือสินแรดังตอไปน้ีเปนวัสดุตนกําลัง

ก. วัสดุซึ่งคณะกรรมการเห็นวาเปนวัสดุที่มีคุณสมบัติเปนวัสดุ ตนกําลัง
ข. แรหรือสินแรซึ่งประกอบดวยยูเรเนียม ธอเรียม สารประกอบ ของยูเรเนียม

หรือ ธอเรียม หรือวัสดุตาม ก. อยางหน่ึงหรือหลายอยางซึ่งมี ความเขมขนตามอัตรา
กําหนดและซึ่ง คณะกรรมการเห็นวาเปนวัสดุตนกําลัง

(3) กําหนดเงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี
(4) กําหนดเงื่อนไขใหผูรับใบอนุญาตตาม มาตรา 12 ปฏิบัติเพื่อ ประโยชนความ

ปลอดภัยในการผลิต การมีไวในครอบครองหรือการใชวัสดุ นิวเคลียรพิเศษ พลังงาน
ปรมาณู วัสดุพลอยได หรือวัสดุตนกําลังซึ่งพนจาก สภาพที่เปนอยูตามธรรมชาติในทาง
เคมี หรือกระทําดวยประการใด ๆ แกวัสดุ ตนกําลังใหพนจากสภาพที่เปนอยูตามธรรมชาติ
ในทางเคมี และกําหนดใหผูรับ ใบอนุญาตดังกลาวรายงานตอคณะกรรมการตามระยะเวลา
ที่เห็นสมควรถึง ปริมาณของวัสดุที่ผูรับใบอนุญาตมีไวในครอบครองวา ไดเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง เทาใดในระหวางระยะเวลาน้ัน รวมทั้งเหตุแหงการเพิ่มและการลดน้ันดวย การ
กําหนดตาม มาตรา น้ี ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง

มาตรา 5 ใหมีคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรียกโดย ยอวา "พ.ป.ส." มีอํานาจ
หนาที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูตาม พระราชบัญญัติน้ี ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีเปน
ประธานกรรมการ ผูแทน กระทรวงพัฒนาการแหงชาติ ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ ผูแทน
กระทรวง สาธารณสุข ผูแทนกระทรวงเกษตร ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแทนสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ผูแทนสํานักงบประมาณ เลขาธิการสํานักงาน พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กับ
ผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินแปดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ัง เปนกรรมการ ใหเลขาธิการสํานักงาน
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติเปนเลขานุการ คณะกรรมการ

[ มาตรา 5 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508]
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มาตรา 6 กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังอยูในตําแหนงคราวละ สี่ป กรรมการซึ่งพนจาก
แหนงอาจไดรับแตงต้ังอีกได

[ มาตรา 6 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508]

มาตรา 7 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตาม มาตรา 6 กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรี
แตงต้ังพนจากตําแหนงเมื่อ

(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เปนบุคคลลมละลาย
(4) เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(5) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิด ที่ เปนลหุโทษ

หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท เมื่อกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงกอน
วาระ คณะรัฐมนตรีอาจแตงต้ังผูอ่ืนเปนกรรมการแทน

กรรมการผูไดรับแตงต้ังตามวรรคสองอยูในตําแหนงตามวาระของ กรรมการซึ่งตนแทน
[ มาตรา 7 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508]

มาตรา 8 การประชุมทุกคราวตองมีกรรมการมาประชุมไมตํ่ากวา กึ่งจํานวนของกรรมการ
ทั้งหมด จึงเปนองคประชุม ถาประธานไมอยูในที่ ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ
คนใดคนหน่ึงเปนประธาน ในที่ประชุม

การวินิจฉัยของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมี เสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้
ขาด

มาตรา 9 นอกจากอํานาจหนาที่ซึ่งกําหนดไวโดยเฉพาะ ให คณะกรรมการมีอํานาจและ
หนาที่โดยทั่วไปดังตอไป

(1) วางนโยบาย กอใหเกิด สงเสริมและควบคุม
ก. การวิจัย การทดลอง การตรวจ การสํารวจและ การ รวบรวมสถิติเกี่ยวกับแหลงจะ

ไดมาซึ่งวัสดุตนกําลัง
ข. การจัดหาวัสดุตนกําลัง
ค. การผลิตและใชวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุพลอยไดและ พลังงานปรมาณู
ง. การวิจัยอันเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู

(2) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในเร่ืองการกําหนดวัสดุนิวเคลียรพิเศษและวัสดุตนกําลัง
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(3) วางระเบียบควบคุมและดําเนินกิจการใหเปนไปตามขอกําหนด หรือเงื่อนไขใน
ใบอนุญาตที่ออกใหตามพระราชบัญญัติน้ี

(4) กําหนดมาตรฐานตาง ๆ อันพึงใชโดยเฉพาะเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู
(5) สงเสริมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู
(6) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการใด ๆ เพื่อ ความปลอดภัยจากพลังงาน

ปรมาณู
[ความใน (6) ของ มาตรา 9 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508]

มาตรา 10 คณะกรรมการอาจต้ังอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ ปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใด
ก็ได ใหนําบทบัญญัติ มาตรา 8 มาใชบังคับแกการประชุมของ คณะอนุกรรมการดวยโดยอนุโลม

มาตรา 11 ในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ใหคณะกรรมการมีอํานาจ มีหนังสือเรียกบุคคล
ใด ๆ มาใหถอยคําและใหสงเอกสารหรือวัสดุใด ๆ มา เพื่อประกอบการพิจารณาได

มาตรา 12 หามมิใหผูใด
(1) ผลิต มีไวในครอบครองหรือใชซึ่งวัสดุนิวเคลียรพิเศษ พลังงาน ปรมาณู วัสดุพลอยได

หรือวัสดุตนกําลังซึ่งพนจากสภาพที่เปนอยูตามธรรมชาติ ในทางเคมี
(2) กระทําดวยประการใด ๆ แกวัสดุตนกําลังใหพนจากสภาพที่เปน อยูตามธรรมชาติ

ในทางเคมี
ทั้งน้ี เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการใบอนุญาตใหเปนไปตามแบบที่

คณะกรรมการกําหนด

มาตรา 13 หามมิใหผู ใดนําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร นําหรือ สั่ ง เขามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุพลอยไดหรือวัสดุตน กําลัง เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก
คณะกรรมการในการอนุญาต คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อประโยชน ความปลอดภัย
ไวในใบอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ ใบอนุญาตใหเปนไปตาม แบบที่คณะกรรมการกําหนด

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตตาม มาตราน้ี นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักรนํา หรือสั่งเขามา
ในราชอาณาจักรซึ่งวัสดุตามใบอนุญาตโดยไมปฏิบัติตามหรือฝาฝน เงื่อนไขในใบอนุญาต ใหถือวา
ผูรับใบอนุญาตนําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งวัสดุน้ั น
แลวแตกรณี โดยมิไดรับอนุญาตตาม ความใน มาตราน้ี

มาตรา 14 เพื่อประโยชนแกการระงับหรือปองกันอันตรายซึ่งอาจ มีแกบุคคลหรือ
ทรัพยสิน หรือเพื่อคุมครองอนามัยของบุคคล คณะกรรมการมี อํานาจมีคําสั่งเปนหนังสือ ใหผูรับ
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ใบอนุญาตซึ่งออกใหตาม มาตรา 12 ปฏิบัติการ อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางเกี่ยวแกกิจการที่
ไดรับอนุญาตดังตอไปน้ี

(1) เปลี่ยนแปลงซอมแซมหรือบูรณะอาคาร เคร่ืองจักร เคร่ือง อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช
(2) จัดหาหรือสรางสิ่งใด ๆ ขึ้นใหม
(3) งดการใชหรือการผลิตไวจนกวาจะไดปฏิบัติการตามคําสั่งใน (1) และหรือ (2)
คําสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตาม (1) หรือ (2) ใหคณะกรรมการ กําหนดระยะเวลาใหผูรับ

อนุญาตปฏิบัติตามคําสั่งน้ันดวย และเมื่อมีเหตุอัน สมควร ใหคณะกรรมการมีอํานาจขยาย
กําหนดเวลาน้ันได

มาตรา 15 ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ ซึ่งไดสั่งตาม
มาตรา 14 (1) หรือ (2) ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ กําหนดหรือที่คณะกรรมการขยายให หรือ
ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตฝาฝนหรือไม ปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวงซึ่งกําหนดตาม มาตรา
4 (4) คณะกรรมการ มีอํานาจมีคําสั่งเปนหนังสือใหเพิกถอนใบอนุญาตเสียไดในกรณีที่ไดมีคําสั่ง
ของคณะกรรมการใหเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรค กอน ใหผูรับใบอนุญาตจําหนายวัสดุนิวเคลียร
พิเศษ วัสดุพลอยไดหรือวัสดุตน กําลัง ซึ่งผูรับใบอนุญาตครอบครองหรือใชตามใบอนุญาตน้ัน
ภายในกําหนด เกาสิบวัน ถามิไดจําหนายภายในกําหนดน้ี ใหวัสดุดังกลาวตกเปนของแผนดิน

มาตรา 16 ในกรณีที่มีคําสั่งของคณะกรรมการตาม มาตรา 14 (1) หรือ (2) และเมื่อพน
กําหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนดหรือที่คณะกรรมการขยาย ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติแลว
ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมครบถวน หรือถูกตอง ตามคําสั่ง ไมวาคณะกรรมการจะได
ใชอํานาจตาม มาตรา 15 หรือไมก็ตามให คณะกรรมการมีอํานาจจัดใหมีการปฏิบัติตามคําสั่งน้ันได
โดยครบถวน คาใชจาย ทั้งสิ้นในการน้ีใหผูรับใบอนุญาตรับผิดชดใชใหคณะกรรมการเทาที่
คณะกรรมการได ใชจายไป

มาตรา 17 ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มี อํานาจเขาไปในสถานที่
ของทางราชการหรือเอกชนเพื่อสอบถามหรือตรวจสอบ ในเร่ืองการผลิต การมีไวในครอบครอง
หรือใชซึ่งวัสดุนิวเคลียรพิเศษ พลังงาน ปรมาณู วัสดุพลอยได วัสดุตนกําลัง หรือในเร่ืองเกี่ยวกับ
การระงับหรือปองกัน อันตราย ซึ่งอาจมีแกบุคคลหรือทรัพยสิน หรือการคุมครองอนามัยของบุคคล
หรือเพื่อปฏิบัติการอยางอ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

การเขาไปในสถานที่ตามความในวรรคกอน ถามิใชเปนการเรงดวน หรือไมเปนกรณีที่มีความ
จําเปนตองปฏิบัติการโดยฉับพลันเพื่อระงับหรือปองกัน อันตราย ใหคณะกรรมการมีหนังสือแจงให
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ผูครอบครองสถานที่ทราบลวงหนา ตามเวลาอันสมควร และพนักงานเจาหนาที่จะเขาไปไดก็
เฉพาะใ นระหวาง เวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก

มาตรา 18 พนักงานเจาหนาที่ตองมีบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนด ในกฎกระทรวงและ
ในการปฏิบัติตามอํานาจใน มาตรา 17 ตองแสดงบัตร ประจําตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวของรองขอ

มาตรา 19 ใหมีสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยจัดต้ังขึ้นตาม กฎหมายวาดวยการ
จัดระเบียบราชการสํานักนายกรัฐมนตรี มีหนาที่ดําเนินกิจการ ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ
และปฏิบัติงานธุรการอ่ืน ๆ

มาตรา 20 ใหมีเลขาธิการสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ คนหน่ึง มีหนาที่ควบคุมดูแล
โดยทั่วไปซึ่งราชการของสํานักงานพลังงานปรมาณู เพื่อสันติ

มาตรา 21 ผูใดฝาฝน มาตรา 12 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน หน่ึงป หรือปรับไมเกินหน่ึง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 22 ผูใดนําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร นําหรือสั่งเขามา ในราชอาณาจักรซึ่งวัสดุ
นิวเคลียรพิเศษ วัสดุพลอยได หรือวัสดุตนกําลัง โดยมิได รับอนุญาตตาม มาตรา 13 ตองระวางโทษ
จําคุกไมเก  ินหกเดือน หรือปรับไมเกิน หาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 23 ใหผูมีไวในครอบครองซึ่งวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุ พลอยไดหรือวัสดุตนกําลัง
ในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ จัดใหไดมาซึ่ง ใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองวัสดุเชนวาน้ัน
ภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวใน
วรรคกอน ผูมีไวในครอบครองซึ่งวัสดุ นิวเคลียรพิเศษ วัสดุพลอยไดหรือวัสดุตนกําลัง มิไดยื่นคํา
ขอใบอนุญาตให มีไวในครอบครองก็ดี หรือคณะกรรมการมีคําสั่งไมอนุญาตใหมีไวในครอบครอง
ก็ดี ใหผูมีไวในครอบครองจําหนายวัสดุนิวเคลียรพิษเศษ วัสดุพลอยไดหรือ วัสดุตนกําลัง ซึ่งตนมี
ไวในครอบครองภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันพน กําหนดเวลาตามความในวรรคกอน หรือนับ
แตวันที่คณะกรรมการสั่งไมอนุญาต แลวแตกรณี ถามิไดจําหนายภายในกําหนดน้ี ใหวัสดุดังกลาว
ตกเปนของแผนดิน หามมิใหนํา มาตรา 12 เฉพาะที่เกี่ยวแกการมีไวในครอบครองซึ่งวัสดุ นิวเคลียร
พิเศษ วัสดุตนกําลัง วัสดุพลอยได มาใชแกบุคคลที่ครอบครองวัสดุ เชนวาน้ันอยูแลวในวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ

มาตรา 24 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให มีอํานาจแตงต้ัง
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พนักงานเจาหนาที่และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติน้ี
กฎกระทรวงน้ัน เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

:: ผูรับสนองพระบรมราชโองการ จอมพล ส. ธนะรัชต นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่ การใชพลังงาน
ปรมาณูเพื่อประโยชนในทางสันติเปนความจําเปน และสมควร สงเสริมเพื่อการพัฒนาของประเทศ
และโดยที่การใชพลังงานปรมาณูเพื่อ ประโยชนในทางสันติจําเปนตองมีการควบคุมใหการใช
เปนไปตามหลักวิชา และปลอดภัย จึงตองมีกฎหมายวาดวยการน้ี

พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2508

มาตรา 8 ใหผูซึ่งใชพลังงานจากรังสีเอ็กซอยูแลวในวันที่ พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับใช
พลังงานดังกลาวตอไปไดอีกหน่ึงปนับแตวันที่ พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ โดยไมตองขอรับ
ใบอนุญาตตาม มาตรา 12 แหง พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504

มาตรา 9 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่ พลังงานจากรังสี
เอ็กซจําเปนตองมีการควบคุมใหการใชเปนไปตามหลัก วิชา เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และ
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงตอง
แกไข เพิ่มเติมกฎหมายวาดวยพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

[รก.2508/94/1พ./1 พฤศจิกายน 2508]
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ประวัติผูเขียน

นายศักดา เจริญ

การศึกษา - วิทยาศาสตรบัณฑิต ( เคมี ) มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ( นิวเคลียรเทคโนโลยี ) จุฬาลงกรณมหาวิทบาลัย

ประวัติการทํางาน

พ.ศ. 2516 นักวิทยาศาสตรตรี กองผลิตไอโซโทป สํานักงาน พปส
พ.ศ. 2518 นักผลิตไอโซโทป 4 กองผลิตไอโซโทป สํานักงาน พปส
พ.ศ. 2525 นักผลิตไอโซโทป 6 กองผลิตไอโซโทป สํานักงาน พปส
พ.ศ. 2534 นักวิทยาศาสตรนิวเคลียร 7 ว กองผลิตไอโซโทป สํานักงาน พปส
พ.ศ. 2535 ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและพัฒนาการผลิตไอโซโทป     กองผลิตไอโซโทป

สํานักงาน พปส.
พ.ศ. 2548 นักผลิตไอโซโทป 8 วช   หัวหนาโครงการผลิตไอโซโทปรังสี

โครงการผลิตไอโซโทปรังสี สํานักงาน พปส.
พ.ศ. 2549 นักผลิตไอโซโทป 9 วช หัวหนาโครงการผลิตไอโซโทปรังสี

โครงการผลิตไอโซโทปรังสี สํานักงาน พปส.

ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน
พ.ศ.2550 - ปจจุบัน     รองผูอํานวยการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน)
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