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การศึกษาแนวโน้มของความต้องการพลังงานของประเทศพบว่าสูงขึ้นทุกๆ ปี ถึงแม้ว่าจะมี

การชะลอตัวลงบ้างเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตาม จ้านวนของประชากรที่ได้มีการขยาย
เพ่ิมขึ้น ประกอบกับการ ในการจัดท้าแผนพัฒนาก้าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย มีเป้าหมายหลักคือ 
ระบบไฟฟ้าจะต้องมีความมั่นคง และสามารถตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศอย่าง
เพียงพอ ดังนั้น เพ่ือความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าดับ และรองรับ 
การขยายตัวของการใช้ไฟฟ้า ตามเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานประมาณร้อยละ 20 (EE20%) 
แผนพัฒนาพลังงานผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2555-2573 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 มีแผนก้าลังผลิต
ไฟฟ้าโดยลดสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ และได้จัดหาพลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินและลิกไนต์ และ
พลังงานนิวเคลียร์เข้ามาเป็นพลังงานทางเลือก จ้านวน 2 โรง ขนาดโรงละ 1,000 เมกะวัตต์ คิดเป็น
ร้อยละ 5 ของสัดส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้า โดยก้าหนดให้มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบในปี 
2570 ในปัจจุบันมีแนวทางที่จะศึกษาและเตรียมความพร้อมให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านเทคนิค 
ความปลอดภัย และสถานที่ตั้งของโรงไฟฟ้า รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้ประชาชนเข้าใจต่อ
ประเด็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อย่างต่อเนื่อง  

เนื่องจาก โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เป็นโครงการขนาดใหญ่ต้องใช้เงินลงทุนสูง ดังนั้น 
การด้าเนินการพัฒนาโครงการต้องมีการวางแผนงานที่ละเอียดถี่ถ้วน การเตรียมการล่วงหน้าเป็น
ระยะเวลานาน การวางแผนการลงทุน และการเตรียมบุคลากรทั้งในส่วนของอัตราก้าลังและความรู้
ความสามารถ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโครงการจะประสบความส้าเร็จได้ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก
คือ หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยงานก้ากับดูแลความปลอดภัย และการยอมรับของประชาชน 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประเทศ จะด้าเนินการไปได้อย่าง
ต่อเนื่องจ้าเป็นต้องเตรียมการศึกษากลไกการก้ากับดูแลความปลอดภัยของโครงการโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์  

การศึกษานี้ใช้กรอบความคิดหลักความปลอดภัยทางนิวเคลียร์สากล แนวทางการก้ากับ
ดูแลของประเทศต่างๆ แนวทางการก้ากับดูแลพลังงานของไทย ประกอบการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
(New Public Management หรือ NPM) คือ การเพ่ิมผลผลิตในการบริหารงานภาครัฐ โดยให้
ความส้าคัญต่อผลส้าเร็จของงานเป็นหัวใจหลักส้าคัญ เป็นแนวคิดและที่มาของการปฏิรูประบบ
ราชการและการประกาศใช้ระบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management) 
ของรัฐบาลไทย วัตถุประสงค์หลักของ NPM คือ ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพของภาคราชการ โดย
ใช้วิธีการทางการบริหารจัดการ และวิธีการที่ใช้กันในภาคเอกชน แต่ประสิทธิภาพเป็นเพียงหลักการ
เดียวของกระบวนทัศน์การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม นอกเหนือจากหลักความรับผิดชอบ 
ตรวจสอบได้ (Accountability) ความ โปร่งใส (Transparency) การเปิดเผย (Openness) ความ
ยุติธรรม (Fairness) และความเสมอภาค (Equity) มาใช้การบริหารภาครัฐของไทย น้ามาใช้ในการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์กลไกของการก้ากับดูแลความปลอดภัยพลังงานปรมาณูจากการศึกษาและ
วิเคราะห์สรุปได้ว่ากลไกในการก้ากับดูแลความปลอดภัยพลังงานปรมาณู จ้าเป็นต้องพระราชบัญญัติ



จ 

เฉพาะด้านการก้ากับกิจการพลังงานปรมาณู โดยก้าหนดให้มีคณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงาน
ปรมาณู ซึ่งมีบทบาทในฐานะผู้แทนของภาครัฐในการประสานงานกับองค์กรต่างๆ ต่างประเทศ เป็น
เสาหลักของความปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และการพิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์ เพ่ือการ
ปกป้องประชาชนและสิ่งแวดล้อมไม่ให้ได้รับผลกระทบจากพลังงานปรมาณู เพ่ือการป้องกันไม่ให้มี
การใช้พลังงานปรมาณูในทางอันไม่พึงประสงค์ ซึ่งจะเป็นการสะท้อนภาพของการใช้พลังงานปรมาณู
ในทางสันติต่อภาคสังคมไทยและประชาคมโลก และการจัดท้าแผนการพัฒนาบุคลากรด้านการก้ากับ
ดูแลความปลอดภัยพลังงานปรมาณู เพ่ือให้สามารถขยายอัตราก้าลังและพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรได้ทันต่อการพัฒนาโครงการ  

สุดท้ายนี้ เพื่อให้การกลไกการก้ากับดูแลความปลอดภัยพลังงานปรมาณูสามารถด้าเนินการ
ได้ทันเวลาตามร่างแผนพัฒนาก้าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) ได้
ก้าหนดให้การจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน 2570 ซึ่งเป็นช่วง 10 ปีหลังของแผน ซึ่ง
จะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ซึ่งมีระยะเวลาในการพัฒนากลไกการก้ากับดูแลเพียง 12 ปี ผู้ศึกษาจึงได้
เสนอให้ส้านักงานปรมาณู เพ่ือสันติ ทบทวนการปรับองค์กร จ้าเป็นที่ส้านักงานจะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนการด้าเนินงานในให้ทันสมัย มุ่งเน้นที่จะตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
สามารถรองรับภาระหน้าที่คณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงานปรมาณูชุดใหม่ที่จะจัดตั้งขึ้น เพ่ือ
มุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพการด้าเนินงาน มีความคล่องตัวขึ้น โดยน้าหลักการและแนวคิดของจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ เพ่ือการรองรับการก้ากับดูแลความปลอดภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งมีขนาดของสถาน
ประกอบการที่ใหญ่ขึ้น เพ่ือน้าไปสู่องค์การรัฐที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไปในอนาคต และ
เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนมากที่สุด 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

ในการจัดท้ารายงานการศึกษา กลไกการก้ากับดูแลความปลอดภัยพลังงานปรมาณู เพ่ือ
รองรับการก้ากับดูแลโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของไทย ในครั้งนี้ ผู้เขียนใคร่ขอขอบพระคุณผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ในค้าแนะน้าที่เป็นประโยชน์ และในการสนับสนุนให้รายงานชิ้นนี้สามารถน้าไปใช้ประโยชน์
ในทางราชการได้เป็นอย่างดี เช่น การพิจารณาวิเคราะห์กฎหมายทางปกครอง หน่วยงานของรัฐ 
โครงการการก้ากับดูแลความปลอดภัยพลังงานปรมาณูของต่างประเทศ ประกอบกับข้อมูลของการ
บริหารกิจการที่ดี ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลในรายงานการวิจัยชิ้นนี้เป็น
อย่างดียิ่ง 

ในโอกาสนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณส้าหรับบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นอย่างสูง คือ คณะ
อาจารย์ ให้ค้ าปรึกษา จ้านวน 3 ท่ าน ได้แก่  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร. อัครเดช  ไชยเพ่ิม 
เอกอัครราชทูต ดร. จิตริยา  ปิ่นทอง ศาสตราจารย์ ดร. ไชยวัฒน์  ค้้าชู ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องได้แก่ นายไชยยศ  สุนทราภา วิศวกรนิวเคลียร์ช้านาญการ นางสาวนิราวรรณ  ปวีณะโยธิน 
วิศวกรนิวเคลียร์ช้านาญการ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้สละเวลาตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นข้อมูลส้าคัญ
ในการวิเคราะห์รายงานฉบับนี้ 

สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการ
ต่างประเทศ ที่ได้จัดหลักสูตรนักบริการการทูต รุ่นที่ 7 ปี 2558 ซึ่งผู้เขียนได้มีโอกาสเข้ารับการ
ฝึกอบรมในปีนี้ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปี 2557 โรงไฟฟ้าของ กฟผ. มีก้าลังผลิตติดตั้ง 15,482.13 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 
44.66 ของก้าลังผลิตรวมทั้งประเทศ มีการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ( IPP) ก้าลัง
ผลิตรวม 13,166.70 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 37.98 ของก้าลังผลิตรวมทั้งประเทศ รับซื้อไฟฟ้าจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) 3,614.60 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 10.43 และรับซื้อไฟฟ้าจาก
ต่างประเทศอีก 2,404.60 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 6.94 โดยที่ความต้องการพลังไฟฟ้าสุทธิสูงสุดใน
ระบบ กฟผ. (Peak) เมื่อปี 2557 มีค่าเท่ากับ 26,942.10 เมกะวัตต์ สูงกว่าปีที่ผ่านมา 343.96 เมกะวัตต์ 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.291 

การศึกษาแนวโน้มของความต้องการพลังงานของประเทศพบว่าสูงขึ้นทุกๆ ปี ถึงแม้ว่าจะมี
การชะลอตัวลงบ้างเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตาม จ้านวนของประชากรที่ได้มีการขยาย
เพ่ิมขึ้น ประกอบกับการในการจัดท้าแผนพัฒนาก้าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย มีเป้าหมายหลักคือ 
ระบบไฟฟ้าจะต้องมีความมั่นคง และสามารถตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศอย่าง
เพียงพอ ดังนั้น เพ่ือความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าดับ และรองรับ 
การขยายตัวของการใช้ไฟฟ้า ตามเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานประมาณร้อยละ 20 (EE20%) 
แผนพัฒนาพลังงานผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2555-2573 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 มีแผนก้าลังผลิต
ไฟฟ้าแยกตามประเภทโรงไฟฟ้า2 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1  ตารางแสดงสัดส่วนเชื้อเพลิงส้าหรับผลิตพลังงานไฟฟ้า 
 

ประเภทเชื้อเพลิง 
PDP 2010 Rev.3 

ปี 2558 2569 2573 
1. พลังงานหมุนเวียน 14 19 18 
2. ก๊าซธรรมชาติ 67 58 57 
3. ถ่านหิน 8 12 13 
4. ลิกไนต์ 11 9 7 
5. พลังงานนิวเคลียร์ - 2 5 

รวม 100 100 100 
                                                 
1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, รายงานประจ้าป,ี 2557. 
2 กระทรวงพลังงาน, แผนพัฒนากา้ลังผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2573 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3, มิถุนายน 
2555. 
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แผนภูมิที ่1  แสดงสัดส่วนเชื้อเพลิงส้าหรับผลิตไฟฟ้าตามแผน PDP 2010 Rev.3 
 
อย่างไรก็ตาม การแบ่งสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ประเทศไทยจ้าเป็นต้องลด

การใช้ก๊าซธรรมชาติใช้ในการผลิตไฟฟ้าลง เนื่องจากต้องการกระจายความเสี่ยงจากการพ่ึงพาก๊าซ
ธรรมชาติที่มากเกินไป โดยใช้ทางเลือกต่างๆ เช่น ถ่านหิน นิวเคลียร์ พลังงานหมุนเวียนและการ
น้าเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้อัตราการใช้ถ่านหินในประเทศไทยมีการขยายตัวสูง เมื่อ
เปรียบเทียบกับการใช้น้้ามันและก๊าซธรรมชาติ โดยมีการขยายตัวประมาณร้อยละ 4.3 ต่อปี3 

ถึงแม้นว่า ตามนโยบายส่งเสริมการพัฒนาและการใช้พลังงานหมุนเวียนของประเทศท้าให้
พลังงานหมุนเวียนในประเทศมีแนวโน้มในการขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาทั่วโลก
อันเป็นผลจากการขับเคลื่อนโดยปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ก้าลังตื่นตัวในวงกว้าง 
การพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นยังเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาพลังงานของไทยโดยเฉพาะการลดการ
พ่ึงพาการน้าเข้าน้้ามันดิบและการพ่ึงพาการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้ามากเกินไปอีกด้วย แต่
อย่างไรก็ตามการพัฒนาตลาดพลังงานหมุนเวียนยังมีข้อจ้ากัดหลายด้านท้าให้ยังคงไม่สามารถทดแทน
การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างเต็มที่ เนื่องจาก ในการจัดหาพลังงานของประเทศต้องมีการพิจารณา
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนประกอบด้วย จากแผนภูมิที่ 2 พบว่าปริมาณไฟฟ้าพ้ืนฐานที่ต้อง
มีการส้ารองไว้ให้เพียงพอเป็นการใช้เชื้อเพลิงพวกฟอสซิลเป็นพ้ืนฐาน เนื่องจากมีความเสถียรในการ
ผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในภาพรวมการใช้ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นพลังงาน
ขั้นต้นตัวหลักในการผลิตไฟฟ้าของไทยในระยะยาว ซึ่งทั้งโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลและนิวเคลียร์จะ
เป็นพลังงานพ้ืนฐานที่สามารถสนองตอบความต้องการใช้ไฟฟ้าได้ 

                                                 
3 ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ, ความต้องการไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดในอนาคต 
[ออนไลน์], 31 พฤษภาคม 2545, แหล่งที่มา: http://www.eppo.go.th/power/powerplant/2-
powerdemand.html. 
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แผนภูมิที่ 2  แสดงความต้องการไฟฟ้าของผู้ใช้ทุกกลุ่ม  
 
ส้าหรับปริมาณส้ารองของเชื้อเพลิงฟอสซิลดังกล่าวนั้นได้ดังนี้4 ซึ่ง มีการประมาณการว่าจะ

สามารถใช้ได้อีกในระยะเวลาที่ค่อนข้างจ้ากัด ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3 ที่แสดงถึงระยะเวลาที่ปริมาณ
ส้ารองของเชื้อเพลิงฟอสซิลดังกล่าว โดยเฉพาะเชื้อเพลิงฟอสซิล 3 ประเภท ได้แก่ 1) น้้ามัน , 2) ก๊าซ
ธรรมชาติ และ 3) ถ่านหิน ที่จะสามารถน้ามาใช้ได้ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้ว่า ปริมาณ
ส้ารองของน้้ามัน จะมีระยะเวลาสั้นที่สุด คือ ไม่ถึง 50 ปี รองลงมา คือ ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ที่
มีปริมาณส้ารองไม่เกิน 100 ปี และ 200 ปี ตามล้าดับ ดังนั้นการส้ารวจหาปริมาณส้ารองของ
เชื้อเพลิงฟอสซิลเพ่ิมเติม จึงเป็นสิ่งจ้าเป็นที่แต่ละภูมิภาคของโลกต้องกระท้าอย่างต่อเนื่อง ใน
ขณะเดียวกันการหาพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ (Alternative energy) ก็เป็นสิ่งที่ต้องกระท้าควบคู่กันไป 
เพ่ือน้ามาทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้ต่อไปในอนาคต 

 

 
 

แผนภูมิที่ 3  ระยะเวลาที่ปริมาณส้ารองของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้ประโยชน์ได้ 

                                                 
4 ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ, ควรใช้ก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหินในการผลิตไฟฟ้า [ออนไลน์], 
31 พฤษภาคม 2545, แหล่งที่มา: http://www.eppo.go.th/power/powerplant/4-ng.html. 
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การจัดหาไฟฟ้าต้องค้านึงถึงความต้องการของประชาชน ที่ต้องการให้ค่าไฟฟ้ามีเสถียรภาพ
และราคาต่้า มีไฟฟ้าใช้ตลอดเวลา และต้องเป็นไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่สะอาด ดังนั้น การเลือกใช้
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า จึงควรค้านึงถึง 

1) มีแหล่งผลิตและปริมาณส้ารองที่เพียงพอและแน่นอน เพ่ือความมั่นคงในการจัดหา
เชื้อเพลิง 

2) มีราคาท่ีเหมาะสมเพื่อให้ต้นทุนการผลิตต่้า ราคาไฟฟ้ามีเสถียรภาพ ไม่ผันผวนเกินไป 
3) เป็นพลังงานที่สะอาด หรือหากไม่สะอาด ต้องมีเทคโนโลยีที่ท้าให้ไม่เกิดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม 
4) มีการใช้ทรัพยากรพลังงานภายในประเทศที่มีอยู่อย่างจ้ากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
5) มีการกระจายของแหล่งเชื้อเพลิงอย่างเหมาะสม ลดการพ่ึงพาพลังงานชนิดใดชนิดหนึ่ง

มากเกินไป เพราะจะก่อให้เกิดความเสี่ยง ในการจัดหาพลังงานของประเทศ เช่น หากเกิดปัญหาความ
ขัดแย้งทางการเมือง ระหว่างประเทศ เกิดสงคราม ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติขัดข้อง หรือปริมาณ
ส้ารองเหลือน้อย ก็อาจท้าให้การจัดหาพลังงานจากแหล่งอ่ืน หรือชนิดอ่ืนมาทดแทน ได้ไม่ทันกับ
ความต้องการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศได้ 

ในขณะที่แหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ลดน้อยลง และผลกระทบต่อสภาวะก๊าซเรือนกระจก 
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จึงดูจะเป็นค้าตอบ ซึ่งการใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในการผลิตไฟฟ้าไม่มีการผลิตก๊าซ
เรือนกระจกในขณะเดินเครื่อง เชื้อเพลิงมีราคาถูก สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปริมาณมากและมี
เสถียรภาพ ปริมาณของเสียน้อยเมื่อเทียบกับวิธีการผลิตไฟฟ้าแบบอ่ืนๆ สามารถยืดอายุการใช้งาน
ของเชื้อเพลิงและโรงไฟฟ้าได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ สามารถขนส่งเชื้อเพลิงได้ง่าย  

ดังนั้น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จึงเป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งที่ประเทศต่างๆ ในอาเซียน เช่น 
เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ได้ให้ความสนใจ ดังนั้น แผนพัฒนาก้าลังผลิ ต
ไฟฟ้า PDP 2010 Rev.3 และร่างแผนพัฒนาก้าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 -2579 
(PDP 2015) ยังคงบรรจุโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จ้านวน 2 เครื่อง ขนาดก้าลังผลิตเครื่องละ 1,000 
เมกะวัตต์ โดยให้เลื่อนก้าหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบจากเดิมในปี 2569 และปี 2570 เป็นช่วง 10 ปี
หลังของแผน ซึ่งจะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของพลังงานที่ผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งโครงการดังกล่าวจะ
ช่วยกระจายแหล่งเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ลดต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าและลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ให้ได้ตามเป้าหมายที่ลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปัจจุบัน โดยมีแนวทาง
ที่จะศึกษาและเตรียมความพร้อมให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านเทคนิค ความปลอดภัย และสถานที่ตั้ง
ของโรงไฟฟ้า รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้ประชาชนเข้าใจต่อประเด็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
อย่างต่อเนื่อง 

เนื่องจาก โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เป็นโครงการขนาดใหญ่ต้องใช้เงินลงทุนสูง ดังนั้น
การด้าเนินการพัฒนาโครงการต้องมีการวางแผนงานที่ละเอียดถี่ถ้วน การเตรียมการล่วงหน้าเป็น
ระยะเวลานาน การวางแผนการลงทุน และการเตรียมบุคลากรทั้งในส่วนของอัตราก้าลังและความรู้
ความสามารถ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโครงการจะประสบความส้าเร็จได้ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลักคือ  

1) หน่วยงานเจ้าของโครงการ: เป็นองค์กรด้าเนินโครงการ จึงต้องสร้างความเชื่อมั่นต่อ
ประชาชนตั้งแต่การชี้แจงเหตุผลของการเลือกใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ สร้างความรู้ความเข้าใจใน
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เทคโนโลยีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ความโปร่งใสของการด้าเนินโครงการ การได้รับการตรวจสอบ
โครงการทั้งจากหน่วยงานก้ากับดูแลของรัฐ และประชาชน  

2) หน่วยงานก้ากับดูแลความปลอดภัย: เป็นองค์กรที่ด้าเนินการก้ากับดูแลความปลอดภัย
ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ผ่านกระบวนการอนุญาตตั้งแต่การพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง 
การอนุญาตให้ก่อสร้าง การอนุญาตให้เดินเครื่องใช้งาน การตรวจสอบความปลอดภัยขณะที่รับ
ใบอนุญาตตลอดอายุการใช้งาน ดังนั้น จึงต้องเป็นหลักด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ต่อประชาชน 
ต้องสร้างความเชื่อมั่นขององค์กรให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณ สร้างความรู้ความเข้าใจต่อ
กระบวนการอนุญาตโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และเป็นตัวกลางในการพิจารณ์โครงการระหว่าง
ประชาชนและหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

3) การยอมรับของประชาชน: เป็นองค์หลักในการตรวจสอบการด้าเนินการของโครงการ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ต้องมีการเตรียมความพร้อมของกลุ่มบุคคลผู้สนใจ ( Interesting Parties) และ
จัดรูปแบบของการสื่อสารระหว่างประชาชน หน่วยงานก้ากับดูแลและหน่วยงานเจ้าของโครงการ เพ่ือ
การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบโครงการที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักวิชาการ 

หน่วยงานก้ากับดูแลความปลอดภัยพลังงานปรมาณู เป็นองค์กรที่ด้าเนินการก้ากับดูแล
ความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ผ่านกระบวนการอนุญาตตั้งแต่การพิจารณาความเหมาะสม
ของสถานที่ตั้ง การอนุญาตให้ก่อสร้าง การอนุญาตให้เดินเครื่องใช้งาน การตรวจสอบความปลอดภัย
ขณะที่รับใบอนุญาตตลอดอายุการใช้งาน ดังนั้น จึงต้องเป็นหลักด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ต่อ
ประชาชน ต้องสร้างความเชื่อมั่นขององค์กรให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณ สร้างความรู้ความเข้าใจต่อ
กระบวนการอนุญาตโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และเป็นตัวกลางในการพิจารณ์โครงการระหว่าง
ประชาชนและหน่วยงานเจ้าของโครงการ  

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประเทศ จะด้าเนินการไป
ได้อย่างต่อเนื่องจ้าเป็นต้องเตรียมการศึกษาการกลไกของก้ากับดูแลความปลอดภัยพลังงานปรมาณู 
ให้เป็นองค์กรที่ด้าเนินการเกี่ยวกับภารกิจของรัฐตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีสถานะพิเศษ ซึ่ง
ได้รับหลักประกันให้สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้โดยปลอดพ้นจากการแทรกแซงขององค์กรของรัฐ
อ่ืนหรือสถาบันการเมืองอ่ืน รวมทั้งอยู่เหนือกระแสและการกดดันใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในสังคมใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนทั้งในด้านความปลอดภัย
พลังงานปรมาณู และการตรวจสอบการด้าเนินโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ว่าเป็นไปตามหลักวิชาการ
ของความปลอดภัย พร้อมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท้าให้การ
พัฒนาโครงการด้าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและประสบความส้าเร็จ 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.2.1  เพ่ือศึกษารูปแบบขององค์กรก้ากับดูแลความปลอดภัยพลังงานปรมาณูในเชิง

นโยบาย 
1.2.2 เพ่ือสามารถน้าผลการศึกษามาเป็นตัวอย่างปรับใช้เป็นแผนการพัฒนาองค์กรได้

เมื่อวาระอันเหมาะสม 
 

1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด้าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาพระราชบัญญัติก้ากับดูแลพลังงานที่เกี่ยวข้อง การศึกษาเอกสารของ
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ พร้อมทั้งศึกษาและเปรียบเทียบกับกลไกการก้ากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของต่างประเทศที่มีการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส และกลไกการก้ากับดูแลพลังงานของไทย น้ามาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวในเชิงคุณภาพ 

1.3.2  วิธีการด าเนินการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้ ได้มีการทบทวนเอกสาร รวบรวมข้อมูลเอกสารอ้างอิงของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานประจ้าปีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แผนพัฒนาก้าลังผลิต
ไฟฟ้า PDP 2010 Rev.3 และร่างแผนพัฒนาก้าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 -2579 
(PDP 2015) เอกสารของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ  

 
1.4 ประโยชน์ของการศึกษา 

การพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จะสามารถด้าเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่องต้องได้รับการ
ยอมรับจากภาคสังคม โดยในมุมของความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีนั้น องค์กรก้ากับดูแลต้อง
ได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นจากประชาชน ดังนั้น การออกแบบให้องค์กรก้ากับดูแลให้มีความ
เข้มแข็งในเชิงนโยบาย ซึ่งเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะท้าให้องค์กรก้ากับดูแลมีเอกภาพในการตัดสินใจด้าน
ความปลอดภัย โดยปราศจากการแทรกแซงใดที่อาจจะท้าให้ความปลอดภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ลดลง
ไปได้ ซึ่งเป็นหลักประกันที่จะสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับการยอมรับโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ของสังคมไทยได้อีกระดับหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1 แนวคิดทฤษฏี 

2.1.1  หลักความปลอดภัยทางเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จัดเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนชนิดหนึ่ง มีหลักการท้างานที่

คล้ายคลึงกับโรงไฟฟ้าที่เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้น สามารถแบ่งการท้างานได้ 2 ส่วน 
คือส่วนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ จะใส่แท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ไว้ในน้้าภายในโครงสร้างปิดสนิท เพ่ือให้
ความร้อนที่ได้จากปฏิกิริยาฟิชชันไปต้มน้้าผลิตไอน้้าแทนการผลิตไอน้้าจากการสันดาปเชื้อเพลิง
ฟอสซิล และส่วนผลิตไฟฟ้า เป็นส่วนที่รับไอน้้าจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แล้วส่งไปหมุนกังหันผลิต
ไฟฟ้า ซึ่งส่วนนี้เป็นองค์ประกอบของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนทุกชนิด หลักการท้างานของโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์แสดงได้ดังภาพที่ 1 

 

 
 

ภาพที่ 1  เปรียบหลักการท้างานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนทั่วไป 
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โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถึงแม้จะเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกใน
ระหว่างการใช้งาน แต่อย่างไรก็ตามหากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เกิดอุบัติเหตุย่อมจะส่งผลกระทบทางรังสี
ต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น วิศวกรนิวเคลียร์จึงได้ให้ความส้าคัญต่อการพัฒนาวัฒนธรรม
ความปลอดภัยตั้งแต่ข้ันตอนของการคัดเลือกสถานที่ตั้ง ออกแบบ การก่อสร้าง การทดสอบเดินเครื่อง 
การใช้งาน และจนกระทั่งรื้อถอนเมื่อเลิกใช้งาน ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศก็ได้เห็น
ความส้าคัญจึงได้วางหลักการของความปลอดภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้ดังนี้ 5 ซึ่ง (Safety Principles 
for Nuclear Installation) เพ่ือให้ประเทศสมาชิกสามารถน้าไปเป็นกรอบของการด้าเนินการ
โครงการได้ในทุกขั้นตอน โดยสามารถแยกประเด็นความปลอดภัยออกได้ 3 ประเด็น คือ  

1) วัตถุประสงค์ทางด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (General nuclear safety 
objective) เพ่ือปกป้องประชาชน สังคมและสิ่งแวดล้อม มิให้ได้รับผลกระทบจากรังสีอันเนื่องมาจาก
การด้าเนินกิจกรรมของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

2) วัตถุประสงค์ทางด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี (Radiation protection 
objective) เพ่ือความมั่นใจว่าการด้าเนินกิจกรรมของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ มีการปลดปล่อยสาร
กัมมันตรังสีต่้ากว่ามาตรฐานที่ก้าหนด และได้รับรังสีปริมาณน้อยที่สุดอย่างสมเหตุเท่าที่เป็นไปได้ (As 
Low As Reasonable Achieve, ALARA) และหากเกิดเหตุขัดข้องหรืออุบัติเหตุสามารถบรรเทา
ผลกระทบอันเนื่องมาจากรังสีได้ 

3) วัตถุประสงค์ทางด้านเทคนิคความปลอดภัย (Technical safety objective) 
เพ่ือความมั่นใจว่าโรงไฟฟ้าทางนิวเคลียร์ได้มีการออกแบบและติดตั้งโครงสร้าง อุปกรณ์ ระบบต่างๆ 
ให้สามารถป้องกันเหตุขัดข้องหรืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น และมีระบบที่สามารถลดความรุนแรงจาก
เหตุขัดข้องหรืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุขัดข้องหรือ
อุบัติเหตุน้อยมาก และผลกระทบทางรังสีต่้า 

 ทั้งนี้ เพ่ือให้การด้าเนินโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 
3 ข้อ ดังกล่าวข้างต้นได้ จึงได้ก้าหนดหลักการของความปลอดภัยประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ไว้ดังนี้  

1) หลักการบริหารความปลอดภัย (Management of Safety)  
2) หลักการของการออกแบบการป้องกันเชิงลึก (Defence in Depth Concept)  
3) หลักการด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย (Technical aspects of Safety)  
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
2.1.1.1  หลักการบริหารความปลอดภัย ประกอบด้วย 

1) วัฒนธรรมทางด้านความปลอดภัย (Safety culture) คือ การสร้าง
วัฒนธรรมทางด้านความปลอดภัยให้ควบคุมดูแลบทบาทของบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
การใช้พลังงานนิวเคลียร์ 

2) หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใช้งาน (Responsibility of 
operating organization) คือ เจ้าของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีหน้าที่ความรับผิดชอบทางด้านความ

                                                 
5 International Atomic Energy Agency, Fundamentals Safety Principle, Vienna, 2006. 
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ปลอดภัยสูงที่สุดโดยที่ไม่สามารถถ่ายโอนความรับผิดชอบไปยังผู้ออกแบบ ผู้จัดซื้อ ผู้ก่อสร้าง และผู้
ก้ากับดูแลความปลอดภัยได้เลย 

3) ก ารก้ า กั บ ดู แ ล ค ว าม ป ล อ ด ภั ย  (Regulatory control and 
independent verification) คือ รัฐบาลต้องมีโครงสร้างทางกฎหมายส้าหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และ
องค์กรก้ากับดูแลความปลอดภัยที่ เป็นอิสระ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในกระบวนการออก
ใบอนุญาตและก้ากับดูแลความปลอดภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานก้ากับดูแลออกจากหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน จะท้าให้หน่วยงานก้ากับ
ดูแลความปลอดภัยด้ารงรักษาเอาไว้ซึ่งอ้านาจทางด้านดูแลความปลอดภัยโดยปราศจากแรงกดดันใดๆ  

2.1.1.2 หลักการเชิงวิศวกรรมเพ่ือการป้องกันเชิงลึก ประกอบด้วย 
1) การป้องกันในเชิงลึก (Defence in depth) คือ เป็นการรวบรวม

ปราการป้องกันการปลดปล่อยสารกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมทุกระดับ เพ่ือชดเชยโอกาสที่จะเกิด
ความผิดพลาดจากคนและเครื่องจักร ซึ่งรวมถึงเป็นปราการป้องกันโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถูกท้าให้
เสียหาย อันประกอบด้วย 3 หน้าที่ทางด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

(1) การควบคุมระดับก้าลัง (Controlling the power)  
(2) การหล่อเย็นเชื้อเพลิง (Cooling the fuel)  
(3) การเก็บกักสารกัมมันตรังสี (Confining the radioactive material)  

2) การป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุ  (Accident prevention) คือ การ
ป้องกันที่สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาเหตุของการเกิดความเสียหายที่แกนเครื่อง
ปฏิกรณ์ (Core damage)  

3) การบรรเทาภัยหลังจากเกิดอุบัติเหตุ (Accident mitigation) คือ 
บรรเทาขนาดของความเสียหายทั้งภายในบริเวณโรงไฟฟ้า (In-plant) และบริเวณรอบนอก (Off-site) 
เท่าท่ีสามารถจะท้าได้ รวมทั้งลดผลกระทบจากสารกัมมันตรังสีที่ปลดปล่อยให้มากที่สุด 

 

 
 

ภาพที่ 2  การออกแบบป้องกันเชิงลึกในส่วนของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
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2.1.1.3 หลักการด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย 
เทคโนโลยีในการป้องกันโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้ปลอดภัยจะมีประสิทธิภาพ

เพียงพอต้องมีหลักทางเทคนิคหลายๆ ส่วนประกอบกัน ดังนี้ 
1) พิสูจน์การท้างานทางวิศวกรรม (Proven engineering practices) 

เทคโนโลยีทางด้านพลังงานนิวเคลียร์จะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานทางวิศวกรรมที่ผ่านการพิสูจน์แล้วทั้ง
จากการทดลอง ประสบการณ์การใช้งาน และผลจากโปรแกรมการค้านวณที่ผ่านการพิสูจน์ความ
ถูกต้อง รวมถึงมาตรฐานและเอกสารที่เหมาะสมอื่นๆ  

2) การประกันคุณภาพ (Quality assurance) คือ มีระบบการประกัน
คุณภาพใช้ทุกกิจกรรมในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จนเป็นส่วนหนึ่งของระบบเพ่ือให้มั่นใจแน่วแน่ว่าทุกๆ งาน
สอดคล้องเป็นไปตามข้อก้าหนดเฉพาะ 

3) ปัจจัยจากผู้ปฏิบั ติ งาน (Human factors) คือ ผู้ ปฏิบั ติ งานที่
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จะต้องได้รับการฝึกอบรมและทดสอบ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติภาระท่ีรับผิดชอบนั้นๆ  

4) การประเมินความปลอดภัยและพิสูจน์ผล (Safety assessment 
and verification) คือ การประเมินความปลอดภัยและพิสูจน์ผลจะต้องกระท้าก่อนที่จะก่อสร้างและ
เริ่มใช้งานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งการประเมินความปลอดภัยนี้จะต้องมีอิสระและมีการบันทึกอย่าง
ชัดเจน รวมถึงจะต้องมีการประเมินใหม่ทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางด้านความปลอดภัย 

5) การป้องกันอันตรายทางรังสี (Radiation protection) คือ ระบบ
การป้ องกัน อันตรายทางรังสีจะต้องท้ าตามค้ าแนะน้ าใน  International Commission on 
Radiological Protection (ICRP) และ IAEA ซึ่งจะต้องติดตามตั้งแต่ การออกแบบ การทดสอบการ
ใช้งาน และขณะใช้งานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

6) ประสบการณ์การเดินเครื่องและการวิจัยทางด้านความปลอดภัย 
(Operating experience and safety research) คือ ประสบการณ์การเดินเครื่องและการวิจัย
ทางด้านความปลอดภัยจะต้องน้ามาทบทวนและวิเคราะห์เพื่อเรียนรู้และปฏิบัติ 

 

 
 

ภาพที่ 3  การออกแบบเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
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ดังนั้น ในการก้ากับดูแลความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ นอกจาก
การก้ากับให้มีการด้าเนินการตามวิชาการทางนิวเคลียร์แล้ว ยังประกอบด้วยการบริหารจัดการที่ต้องมี
ความเข้มแข็งทั้งองค์กรการก้ากับดูแลและองค์กรเจ้าของโรงไฟฟ้าเองด้วย ดังนั้น การออกแบบ
องค์กรก้ากับดูแลของประเทศไทยที่สอดคล้องการด้าเนินงานดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้  

1) มีความยืดหยุ่น เพ่ือการปรับข้อก้าหนดและระเบียบต่างๆ ให้ทันต่อ
เทคโนโลยีและสถานการณ์ปัจจุบัน  

2) มีความเข้มแข็ง เพ่ือการเป็นหลักยึดด้านความปลอดภัยทั้ งต่อ
ประชาชนในประเทศ และประชาคมโลก  

3) มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจด้านความปลอดภัย โดยไม่มีการ
แทรกแซง 

2.1.2. หลักสากลของการก ากับดูแลความปลอดภัยพลังงานปรมาณู 
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ( International Atomic Energy 

Agency, IAEA) เป็นองค์กรในสหประชาชาติ มีบทบาทหน้าที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมประเทศสมาชิก
ให้มีการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูอย่างปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยได้
ก้าหนดให้ผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูจะด้าเนินการตามมาตรฐานและมาตรการ
ความปลอดภัยซึ่งประกอบด้วยการควบคุมปริมาณการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานและประชาชน การ
ปกป้องสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมในการใช้ประโยชน์ ตลอดจนเตรียมการลดผลกระทบอันอาจจะจาก
เหตุขัดข้องหรืออุบัติเหตุของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ทั้งนี้ การพิจารณาความปลอดภั ยของโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ด้าเนินการโดยผ่านกระบวนการอนุญาตจากหน่วยงานก้ากับดูแลความปลอดภัย  

การก้ากับดูแลความปลอดภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความ
ปลอดภัยโดยการผ่านกระบวนการอนุญาต ซึ่งตามมาตรฐานความปลอดภัยที่ทบวงการฯ ได้
ก้าหนดให้กระบวนอนุญาตตั้งแต่ เริ่มโครงการจนกระทั่งสิ้นสุดการใช้งาน ทั้งนี้  ทบวงการฯ ได้
ก้าหนดให้กระบวนอนุญาตตั้งแต่เริ่มโครงการจนกระทั่งสิ้นสุดการใช้งาน ซึ่งกระบวนดังกล่าวได้แบ่ง
ออกเป็น 6 ขั้นตอนได้ดังนี้6 

1) การประเมินความปลอดภัยสถานที่ตั้ง 
2) การพิจารณาการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู 
3) การพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู 
4) การพิจารณาอนุญาตให้ทดสอบการเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู 
5) การพิจารณาอนุญาตด้าเนินการเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู 
6) การพิจารณาแผนการรื้อถอน เมื่อเลิกด้าเนินการ 
เอกสารมาตรฐานความปลอดภัยของ IAEA Safety Standards DS424 เรื่องการ

จัดตั้งโครงสร้างความปลอดภัยพ้ืนฐานเพ่ือโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ (Establishing the 

                                                 
6 International Atomic Energy Agency, Government, Legal and Regulatory Framework for Safety, 
Vienna, 2010. 
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Safety Infrastructure for a Nuclear Power Programme) พบว่าการพัฒนาองค์กรก้ากับดูแล
ความปลอดภัยควรด้าเนิน ดังนี้ 

เมื่อรัฐได้ก้าหนดพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ จัดตั้งหน่วยงานก้ากับดูแลที่มี
ความเป็นอิสระโดยสมบูรณ์จากการมีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์หรือความ
รับผิดชอบในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ทั้งนี้ เพ่ือให้การตัดสินใจในการก้ากับดูแลและการ
บังคับใช้กฎหมายปราศจากแรงกดดันจากปัจจัยใดๆ ซึ่งอาจขัดต่อหลักความปลอดภัย นอกจากนี้ รัฐ
ต้องให้อ้านาจอย่างเพียงพอแก่หน่วยก้ากับดูแล พร้อมทั้งจัดสรรทรัพยากรบุคคลและงบประมาณตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสมแก่องค์กรก้ากับดูแลความปลอดภัยซึ่งต้องรับรองว่า สถานที่ตั้ง 
การออกแบบ การก่อสร้าง การทดลองเดินเครื่อง การเดินเครื่อง และการเลิกเดินเครื่อง ปฏิกรณ์นั้น 
เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย โดยหน้าที่หลักของหน่วยงานก้ากับดูแลในส่วนกฎหมายได้แก่  

1) การจัดท้ากฎระเบียบ เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย อย่างชัดเจนไม่
คลุมเครือ  

2) การด้าเนินการอนุญาต มีการก้าหนดขั้นตอนการอนุญาต ประกาศการยกเลิก
ชั่วคราว การเพิกถอนการอนุญาต ตามเงื่อนไขที่ก้าหนดและอ้านาจทางกฎหมาย 

3) การทบทวนและประเมินความปลอดภัยเอกสารความปลอดภัยของสถาน
ประกอบการทั้งก่อนการได้รับอนุญาตและเป็นระยะระหว่างการด้าเนินการ 

4) การตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ มีการจัดท้าแผนการตรวจสอบ
อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง นอกจากนี้ ควรมีความพร้อมในที่สามารถจะด้าเนินการตรวจสอบทันที
ในกรณีมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดข้ึน  

5) การบังคับใช้กฎหมาย เมื่อผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่ก้าหนด และเงื่อนไขความปลอดภัยในใบอนุญาต 

นอกจากมาตรฐานความปลอดภัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว องค์กรก้ากับดูแลความ
ปลอดภัยต้องมีความรับผิดชอบในการส่งเสริมและสร้างเสริมในส่วนของ 

6) ประกันว่ามีการเตรียมการเพ่ือรองรับเหตุฉุกเฉินและมีแผนฉุกเฉิน เพ่ือป้องกัน
อันตรายที่อาจเกิดต่อพนักงาน ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

7) มีวิธีการในการสื่อสารกับบุคคลใดๆ ที่ให้ความสนใจอย่างโปร่งใส 
8) ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย 
9) ส่งเสริมการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
ทั้งนี้ โครงสร้างของหน่วยงานก้ากับดูแลในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันออกไป 

หน่วยงานในประเทศที่มีโรงไฟฟ้าจ้านวนมากย่อมต่างจากหน่วยงานที่มีโรงไฟฟ้าจ้านวนน้อย และแนว
ปฏิบัติของประเทศที่เป็นผู้จ้าหน่ายเทคโนโลยีอาจต่างจากประเทศที่เป็นผู้ใช้เพียงอย่างเดียว ดังนั้น 
การศึกษากระบวนการและโครงสร้างการก้ากับดูแลของต่างประเทศจะท้าให้เกิดการเรียนรู้ จาก
ประสบการณ์ของประเทศท่ีพัฒนาแล้วได้ 
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2.1.3  โครงสร้างการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของต่างประเทศ7  
การก้ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศท่ีมีการพัฒนาและประเทศ

ที่มีแผนที่จะพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จะท้าให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจการประสบ
ความส้าเร็จของประเทศต่างๆ ได้ โดยประเทศที่จะด้าเนินการศึกษา ได้แก่ ประเทศ สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา และฝรั่งเศส เนื่องจากเป็นต้นแบบของการก้ากับดูแลโดยอิสระแบบเด็ดขาด เพ่ือเป็น
ต้นแบบแนวทางการพัฒนาองค์กร 

2.1.3.1  โครงสร้างการก้ากับดูแลความปลอดภัยพลังงานปรมาณูประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จ้านวน 104 โรง คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 20.4 ของประเทศ ได้แบ่งหน่วยงานด้าเนินกิจกรรมด้านนิวเคลียร์เป็น 2 หน่วยงาน 
ได้แก่ กระทรวงพลังงาน (Department of Energy, DOE) และคณะกรรมการก้ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (Nuclear Regulatory Commission, NRC)  

คณะกรรมการก้ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (Nuclear 
Regulatory Commission / NRC) เป็นองค์กรอิสระระดับสหรัฐที่มีอ้านาจพิเศษแยกออกจากรัฐบาล
และได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีของสหรัฐด้วยความเห็นชอบของวุฒิสภา คณะกรรมการก้ากับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดย Energy Reorganization Act of 1974 เพ่ือ
ท้าหน้าที่ก้ากับดูแลการใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์อย่างสันติ ออกกฎเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับ
นิวเคลียร์ ให้อนุญาตในการใช้นิวเคลียร์ และท้าวิจัยเพ่ือสนับสนุนกระบวนการควบคุมและให้อนุญาต
ตามที่  Atomic Energy Act และกฎหมาย อ่ืนก้ าหนด ความรับผิดชอบโดยภาพรวมของ
คณะกรรมการก้ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ คือ การสร้างความมั่นใจว่าการใช้วัสดุและ
อุปกรณ์นิวเคลียร์จะสอดคล้องกับการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของสาธารณชน ความมั่นคง
และการป้องกันภัยร่วมกันของสหรัฐ และการปกป้องสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี้ คณะกรรมการก้ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ยังมี
อ้านาจหน้าที่ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) วางมาตรฐาน กฎเกณฑ์ ศึกษาและตรวจสอบทางเทคนิค ออก
ใบอนุญาต ให้อ้านาจ สอบสวนและตรวจสอบ ประเมินผลการด้าเนินงานที่ผ่านมา และท้าการวิจัย
เพ่ือยืนยัน 

2) ให้อนุญาตในการโอน ส่งมอบ รวมกิจการ การเป็นเจ้าของ การ
ครอบครอง หรือการน้าเข้าซึ่งวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นก้าลัง และวัสดุพลอยได้  

3) ให้ อนุญ าตอุปกรณ์ ทางวิชาการและการแพทย์  ( It licenses 
medical and academic facilities) และเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูเพ่ือการพาณิชย์ รวมถึงการอนุญาต
ก่อสร้าง ด้าเนินการ และบริหารงานบุคคล 

4) จัดท้าโครงการบังคับใช้กฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มงวด 

                                                 
7 ที่มา: ส้านักก้ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ส้านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
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5) สอบสวนการละเมิดกฎหมายและริเริ่มกระบวนการบังคับใช้
กฎหมาย 

6) ก้าหนดการเยียวยาทางกฎหมายและค่าปรับ 
7) ท้าข้อตกลงกับมลรัฐต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้มีความรับผิดชอบในการ

ก้ากับดูแลเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ 
8) ท้าข้อตกลงกับผู้ได้รับอนุญาตใช้เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูภายใต้ The 

Price-Anderson Act ในความรับผิดที่เกิดจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ โดยสามารถสอบสวนถึงสาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ๆ เพ่ือรายงานต่อรัฐสภา 

ในการด้าเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบกรรมการ 
5 คน ที่ได้รับแต่งตั้งโดยตรงจากประธานาธิบดี เป็นผู้วางนโยบายและก้าหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยในการใช้เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูแลวัสดุนิ วเคลียร์ ออกใบอนุญาต และตัดสินข้อ
กฎหมายที่มีการเสนอต่อคณะกรรมการ โดยมีส้านักงานผู้อ้านวยการฝ่ายปฏิบัติการ (Office of 
Executive Director for Operations, EDO) เป็นผู้ด้าเนินงานตามนโยบายและการตัดสินใจของ
คณะกรรมการ และมอบหมายงานต่อให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายใต้ส้านักงานผู้อ้านวยการฝ่าย
ปฏิบัติการ 

โครงสร้างหน่วยงานของคณะกรรมการก้ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ประกอบด้วย 

1) คณะกรรมการที่ปรึกษา (Committees and Boards)  
2) หน่วยงานธุรการของคณะกรรมการฯ (Commission Staff Offices)  
3) ส้านักงานผู้อ้านวยการฝ่ายปฏิบัติการ (EDO Offices)  
คณะกรรมการที่ปรึกษา เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และข้อพิจารณากลั่นกรอง

เรื่องราวต่อคณะกรรมการฯ ได้แก่ 
1) คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการพิทักษ์ความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์ 

(Advisory Committee on Reactor Safeguards) มีหน้าที่ทบทวนและให้ค้าปรึกษาคณะกรรมการ
ฯเกี่ยวกับกระบวนการการออกใบอนุญาต การด้าเนินกิจการของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
และเรื่องเก่ียวข้องกับความปลอดภัย 

2) คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จาก
ไอโซโทป (Advisory Committee on the Medical Uses of Isotopes) ให้ค้าปรึกษาคณะกรรมการฯ 
ด้านการวินิจฉัยและรักษาโรคด้วยไอโซโทป ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์จากหลายสาขา 

3) คณะกรรมการด้านความปลอดภัยปรมาณูและใบอนุญาต (Atomic 
Safety and Licensing Board Panel) ให้ค้าปรึกษาคณะกรรมการฯเกี่ยวกับการพิจารณาการออก
ใบอนุญาต 
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ภาพที่ 4  โครงสร้างของคณะกรรมการก้ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
2.1.3.2  โครงสร้างการก้ากับดูแลความปลอดภัยพลังงานปรมาณูประเทศแคนาดา 

ประเทศแคนาดา มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จ้านวน 18 โรง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
14.6 ของประเทศ มีพระราชบัญญัติและกฎหมายส้าคัญท่ีเกี่ยวข้อง 

1) พระราชบัญญัติความปลอดภัยและควบคุมนิวเคลียร์ ค.ศ. 2000 
(Nuclear Safety and Control Act)  

2) พระราชบัญญัติความรับผิดทางนิวเคลียร์ (Nuclear Liability Act)  
3) พระราชบัญญัติการประเมินสิ่ งแวดล้อมแคนาดา (Canadian 

Environmental Assessment Act)  
คณะกรรมการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์แห่งแคนาดาที่ออกภายใต้

พระราชบัญญัติความปลอดภัยและควบคุมนิวเคลียร์ รวมทั้งสามารถออกกฎหมายอ่ืนๆ ที่เห็นว่า
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Office of International Programs 

Office of Public Affairs 

Office of the Secretary 
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Office of the Chief Financial Officer 
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-  Advisory Committee on Reactor Safeguards 
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Programs 

Office of New 
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Office of 
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Regulatory 
Research 

Office of 
Nuclear 
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Regulation 

Office of 
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Security and 
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Region I-IV 
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จ้าเป็นตามพระราชบัญญัติดังกล่าว และมีอ้านาจแต่งตั้งบุคคลขึ้นเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์แห่งแคนาดา และแต่งตั้งหนึ่งในนั้นเป็นประธานกรรมการ พร้อมทั้งวาง
แนวนโยบาย โดยแนวนโยบายดังกล่าวต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาก่อน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผู้รักษาการพระราชบัญญัติความปลอดภัยและควบคุมนิวเคลียร์
และพระราชบัญญัติความรับผิดทางนิวเคลียร์นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ต้องจัดท้ารายงานประจ้าปี
ให้กับรัฐสภาผ่านทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  

คณะกรรมการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์แห่งแคนาดา (Canadian 
Nuclear Safety Commission (CNSC) ) เป็นหน่วยงานเดียวที่ก้ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ทั้งระบบ เป็นผู้วางนโยบายและก้าหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้
เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูและวัสดุนิวเคลียร์ ออกใบอนุญาต และตัดสินข้อกฎหมายที่มีการเสนอต่อ
คณะกรรมการ ตั้งแต่การพัฒนา การผลิต การใช้ การเป็นเจ้าของ วัสดุนิวเคลียร์และพลังงาน
นิวเคลียร์ รวมถึงอุปกรณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระทรวงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสิ่งแวดล้อม กระทรวงการต่างประเทศและส่งออกน้าเข้า กระทรวงทรัพยากร
มนุษย์และพัฒนาฝีมือ และกระทรวงคมนาคม โดยกระทรวงเหล่านี้จะมีอ้านาจหน้าที่ในภารกิจของตน 
อันเกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์  

ในการด้าเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบกรรมการ
ถาวรไม่เกิน 7 คน กรรมการชั่วคราวตามที่จ้าเป็น 5 คน กรรมการถาวรและกรรมการชั่วคราวแต่งตั้ง
โดยผู้ส้าเร็จราชการ (Governor in Council) หนึ่งในกรรมการถาวรเป็นประธานกรรมการโดยแต่งตั้ง
ของผู้ส้าเร็จราชการ วาระกรรมการถาวรคราวละไม่เกิน 5 ปี วาระกรรมการชั่วคราวคราวละไม่เกิน 3 ปี 
ทั้งนี้ ได้ก้าหนดคุณสมบัติว่ากรรมการต้องไม่มีส่วนได้เสียกับหน้าที่กรรมการ  

การด้าเนินการของคณะกรรมการฯ มีส้านักงานผู้ อ้านวยการฝ่าย
ปฏิบัติการ เป็นผู้ด้าเนินงานตามนโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการ และมอบหมายงานต่อ
ให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยมีส้านักงานผู้อ้านวยการฝ่ายปฏิบัติการ (Office of Executive Director 
for Operations, EDO)  
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ภาพที่ 5  โครงสร้างของคณะกรรมการก้ากับดูแลความปลอดภัยพลังงานปรมาณูของประเทศแคนาดา 
 

2.1.3.3  โครงสร้างการก้ากับดูแลความปลอดภัยพลังงานปรมาณูประเทศฝรั่งเศส 
ประเทศฝรั่งเศส มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จ้านวน 58 โรง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

75.1 ของประเทศ มีพระราชบัญญัติและกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการก้ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ คือ 

1) Act No. 68 -943  of October 30 , 1968  as amended เป็ น
กฎหมายพิเศษเฉพาะต่างจากกฎหมายรับผิดทางนิวเคลียร์ โดยจะมีกฎเกณฑ์พิเศษส้าหรับบุคคลที่สาม 
ในการรับผิดทางนิวเคลียร์ 

2) Act No. 52-844 of July 19, 1952 ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ 
Heath Code ในการควบคุมสารกัมมันตรังสี 

3) Act No. 80-572 of July 25, 1980 as amended เกี่ยวกับการ
ป้องกันและควบคุมวัสดุนิวเคลียร์ 

4) Act No. 91 -1381 เกี่ ยวกับการวิจั ยการบริหารจัดการกาก
กัมมันตรังสี 

องค์กรก้ากับความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (The Nuclear Safety 
Authority, ASN) ซึ่งเดิมอยู่ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม แต่ในปี ค.ศ. 2006 ได้มีการยกระดับเป็น
องค์กรอิสระ กล่าวคือ มีอ้านาจหน้าที่ที่เป็นอิสระจากรัฐมนตรีทั้งหลายและมีการบริหารจัดการที่เป็น
อิสระ องค์กรนี้ด้าเนินงานโดยคณะกรรมการ บริหารที่มีกรรมการ 5 คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้ง โดย
กรรมการ 3 คนมาจากการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี และกรรมการอีก 2 คนมาจากการแต่งตั้งโดย
ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาอย่างละ 1 คน กรรมการมีวาระในการด้ารงต้าแหน่ง 6 ปี 
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โดยก้าหนดคุณสมบัติให้มีความรู้ความสามารถด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และการป้องกัน
อันตรายจากรังสี ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การให้ค้าปรึกษาด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และการป้องกัน
รังสีเพ่ือปกป้องผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนทั่วไป และสิ่งแวดล้อมจากความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ การป้องกันภัยทางพลเรือนในกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน  

2) การให้ค้าปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมด้านนิวเคลียร์ทั้ งในสถาน
ปฏิบัติการนิวเคลียร์หลักและสถานปฏิบัติการนิวเคลียร์รอง เช่น สถานปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม 
(industrial installations) ห้องทดลองเพ่ือการวิจัย และสถานปฏิบัติการทางการแพทย์ (medical 
installations) ที่ใช้กัมมันตรังสี 

3) การให้ค้าปรึกษาเกี่ยวกับการร่างกฎหมายอนุบัญญัติและค้าสั่งต่างๆ 
ที่ออกโดยรัฐบาล โดยอาจออกค้าตัดสินการตีความบทบัญญัติในกฎหมายอนุบัญญัติและค้าสั่งต่างๆ 
ได้เองด้วย 

4) การใช้อ้านาจตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมด้านนิวเคลียร์ เช่น การ
อนุญาตให้ใช้หีบห่อบรรจุวัสดุรังสีเพ่ือการขนส่ง และการใช้อ้านาจออกค้าสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้อง
ท้าตามเงื่อนไขใดๆ  

5) การตรวจสอบและการลงโทษ โดยเฉพาะการยกเลิกเพิกถอนการให้
อนุญาตในการด้าเนินการของสถานปฏิบัติการนิวเคลียร์ 

6) การเฝ้าระวังเกี่ยวกับการป้องกันรังสีและการให้ความช่วยเหลือแก่
รัฐบาลในกรณีฉุกเฉิน 

7) การเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์
และการป้องกันรังสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6  โครงสร้างของคณะกรรมการก้ากับดูแลความปลอดภัยพลังงานปรมาณูของประเทศฝรั่งเศส 
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2.1.4  โครงสร้างการก ากับดูแลความปลอดภัยพลังงานปรมาณูของไทย 
ส้านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือ

สันติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการส้านักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2504 
เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจในการเสนอแนะนโยบาย
แนวทางและแผนยุทธศาสตร์ด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ ด้าเนินการก้ากับดูแลความ
ปลอดภัยและบริหารจัดการให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ ประชาชน และสิ่งแวดล้อม 

ส้าหรับกลไกในการก้ากับดูแลความปลอดภัยด้านพลังงานปรมาณูที่ส้าคัญ คือ 
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (พ.ป.ส.) แต่งตั้งขึ้นตามความใน พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ พ.ศ. 2504 โดยมีอ้านาจหน้าที่ก้าหนดนโยบายในการควบคุมการวิจัย การทดลอง การจัดหา 
การผลิตและการใช้พลังงานปรมาณู เพ่ือเป็นหลักประกันให้กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ปรมาณูจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยผ่านกระบวนการพิจารณาอนุญาตให้
ด้าเนินการในกิจกรรมดังกล่าว และในการด้าเนินการอนุญาตกิจกรรมด้านพลังงานปรมาณู มี ปส. ท้า
หน้าที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติการในการเสนอเรื่องให้คณะอนุกรรมการในสาขาที่เก่ียวข้องพิจารณา และ
จัดท้าข้อเสนอแนะต่อ พปส. ในการพิจารณาให้อนุญาตประกอบกิจกรรม โดยมีโครงสร้างการบริหาร
และก้ากับดูแลในภาพที่ 7  

 

 
ภาพที่ 7  โครงสร้างของคณะกรรมการก้ากับดูแลความปลอดภัยพลังงานปรมาณูของไทย 

 
ในการก้ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ 

ได้แก่ 1) การจัดท้าระเบียบ ก้าหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้
การด้าเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างปลอดภัย 2) การตรวจสอบ ประเมินความปลอดภัยสถาน
ปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี 3) การอนุญาตให้ด้าเนินการน้าเข้า ส่งออก ผลิต ครอบครองหรือใช้
วัสดุกัมมันตรังสี และ 4) ติดตามการปฏิบัติงานของสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี ให้มีความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ตลอดอายุการใช้งาน พร้อมทั้งตรวจสอบสมรรถนะเจ้าหน้าที่ที่

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

อนุกรรมการ 14 คณะ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

ส านักงานเลขานุการกรม ส านักบริหารจัดการดา้นพลังงานปรมาณ ู

ส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทาง
รังสี 

ส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 

ส านักสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน
ปรมาณูปรมาณ ู

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารรังสี โดย ปส. มีการก้าหนดคุณสมบัติ 
และการสอบรับรองเจ้าหน้าที่ดังกล่าว 

2.1.5  โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  
ในการออกแบบกลไกการก้ากับดูแลความปลอดภัยพลังงานปรมาณู เพ่ือการ

รองรับโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จ้าเป็นต้องด้าเนินการศึกษาอ้านาจหน้าที่ความรับผิดชอบและการ
เตรียมก้าลังคนของทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ขออนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ และส้านักงานปรมาณูเพ่ือสันติซึ่งรับผิดชอบในการก้ากับดูแลความปลอดภัยพลังงาน
ปรมาณู ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะต้องมีการด้าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ร่วมกัน 
โดยในการด้าเนินการโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ทบวงการฯ ได้มีการแบ่งขั้นตอนการด้าเนินการเป็น 
4 ระยะ8 ซึ่งมีรายละเอียดของงานและระยะเวลาตามตารางที่ 2 ซึ่งจะเห็นได้ว่าในการด้าเนินโครงการ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์โรงแรกของประเทศจ้าเป็นต้องก้าหนดให้เฉพาะหน่วยงานของรัฐเท่านั้นที่เป็น
ผู้ด้าเนินการ เนื่องจาก รัฐจะต้องเป็นผู้จัดให้มีการพัฒนารายละเอียดต่างๆ ทั้งในส่วนของผู้ด้าเนิน
โครงการและผู้ก้ากับดูแลความปลอดภัยพลังงานปรมาณู 

 
ตารางท่ี 2  แสดงรายละเอียดของงานในแต่ละระยะของการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
 

ระยะ รายละเอียดภารกิจ ระยะเวลา (ปี)  
ระยะที่ 1 การเตรียมเริ่มโครงการ (Pre-Project Activity Phase) การศึกษาใน

รายละเอียดของโครงการตามแผนจัดตั้งโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ
รองรับโครงการฯ และด้าเนินการศึกษาความเป็นไปได้โครงการฯ และ
ส้ารวจสถานที่ที่มีศักยภาพส้าหรับก่อสร้าง รวมทั้งด้าเนินการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับโครงการ
ในขั้นตอนนี้เป็นภาระหน้าที่ของหน่วยงานประสานงานพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะกิจที่จะรวบรวมผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งหน่วยงานหลัก คือ  
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ 
- ส้านักงานปรมาณู เพ่ือสันติ รับผิดชอบการพิจารณาด้านความ

ปลอดภัยของการใช้พลังงานนิวเคลียร์ และผลกระทบทางนิวเคลียร์
และรังสี เพื่อปกป้องประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

3 

ระยะที่ 2 ก า ร จั ด ท้ า โค ร งก า ร โร ง ไฟ ฟ้ าพ ลั ง ง าน นิ ว เค ลี ย ร์  (Program 
Implementation Phase) โด ย มี ก า รด้ า เนิ น กิ จ ก ร รม ที่ จ ะ ต้ อ ง
ด้าเนินการ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร การสร้างความรู้ความเข้าใจ และ
การสร้างเครือข่ายสื่อสารสาธารณะกับประชาชนอย่างเข้มข้นถูกต้อง 

7 

                                                 
8 International Atomic Energy Agency, Milestone in the Development of a National Infrastructure 
for Nuclear Power, Vienna, 2007. 
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ระยะ รายละเอียดภารกิจ ระยะเวลา (ปี)  
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ทั้งข้อดีและข้อเสียอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดตั้ง
หน่วยงานก้ากับดูแลเต็มรูปแบบ โดยเร่งพัฒนาให้กฎหมายและข้อผูกพัน
ระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพให้มีผลบังคับใช้ ขณะเดียวกันต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าที่เหมาะสมส้าหรับการเปิดประมูล พร้อมทั้งคัดเลือก
เทคโนโลยีและผู้ผลิตที่เหมาะสม กับประเทศไทย 

ระยะที่ 3 การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลั งงานนิ ว เคลี ย ร์  (Construction Phase) 
กิจกรรมที่จะต้องด้าเนินการ ได้แก่ การด้าเนินการตามกิจกรรมในแผน 
NPIEP และด้าเนินการก่อสร้าง การออกแบบและด้าเนินการทาง
วิศวกรรม การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การทดสอบและ
ตรวจสอบระบบ และการออกใบอนุญาตเดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

10 

ระยะที่ 4 การเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ (Operation Phase) กิจกรรม
ที่จะต้องด้าเนินการ ได้แก่ การเริ่มเดินเครื่องโรงไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ การ
เดินเครื่องและบ้ารุงรักษาตลอดอายุการใช้งานโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์การวางแผนส้าหรับเพ่ิมก้าลังการผลิตในอนาคต และวาง
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

60  
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ในการศึกษากลไกในการก้ากับดูแลจ้าเป็นต้องทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบ
และปริมาณงานของหน่วยงานเจ้าของโครงการและเดินเครื่องโรงไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย และหน่วยงานก้ากับดูแลความปลอดภัย คือ ส้านักงานปรมาณู เพ่ือสันติ  ซึ่งมี
รายละเอียดตามตารางที่ 3 และปริมาณงานในแต่ละระยะตามตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 3  ขอบเขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและส้านักงานปรมาณู

เพ่ือสันติ 
 

หน่วยงาน ภารกิจ ขอบเขตความรับผิดชอบ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

เจ้าของโครงการ 
และเป็นผู้พัฒนาโครงการ 
 

- คัดเลือกสถานที่ตั้ง 
- เลือกขนาดและเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์ 
- ประกวดราคาคัดเลือกผู้รับจ้าง 
- ก่อสร้าง 
- เดินเครื่องโรงไฟฟ้า 
- จ่ายกระแสไฟฟ้า 
- ด้าเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย 
- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ 

ส้ านักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ 

ก้ากับดูแลความปลอดภัย
พลังงานปรมาณู 

- การออกใบอนุญาต 
- ออกกฎระเบียบ เกณฑ์  มาตรฐานความ

ปลอดภัย 
- การประเมินรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัย 
- ตรวจสอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
- บังคับใช้กฎหมาย 
- เป็นภาคีในกฎหมายระหว่างประเทศ  ข้อ

ผูกพัน สนธิสัญญา อนุสัญญา ในด้านการใช้
ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูในทางสันติ 

- ด้าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
- สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก้ากับ

ดูแลความปลอดภัยพลังงานปรมาณู 
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ตารางท่ี 4  แสดงปริมาณงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและส้านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ตามแผนงานโครงการ 

 
กิจกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย 
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ระยะเวลา 

ระยะที่ 1 - รายงานการศึกษาความ
เหมาะสมของโครงการ 
(Feasibility Study)  

- ส้ารวจสถานที่ตั้ง 
- การประชาสัมพันธ์โครงการ 

- จัดท้ากฎระเบียบ มาตรฐาน ข้อก้าหนดที่
เหมาะสมเพ่ือก้ากับดูแลความปลอดภัย
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

- จัดท้ากฎระเบียบวิธีการขออนุญาตผลิต มี
ไว้ในครอบครอง และใช้ประโยชน์จาก
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และก้าหนด
เงื่อนไขส้าหรับใบอนุญาต 

- ก้าหนดมาตรฐานสถานที่ตั้ง ของโครงสร้าง 
ระบบและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 

- จัดท้าระบบทะเบียนวัสดุนิวเคลียร์ 
- จัดท้ามาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

วัสดุนิวเคลียร์ และมาตรการพิทักษ์ความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 

- มาตรการด้านการประกันคุณภาพ  
- จัดท้าการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- สร้างกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

3 ปี 

ระยะที่ 2  - การเลือกสถานที่ตั้ง  
- การบริหารจัดการ 
- การจัดหาแหล่งเงินทุน 
- ด้าเนินการประกวดราคา

คัดเลือกผู้รับจ้าง 
- จัดท้ารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

- การคัดเลือกเทคโนโลยี
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 

- การจัดหาเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ และศึกษาวัฏจักร
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์และการ

- ประเมินความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง 
- ประเมินความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์

ปรมาณู 
- จัดท้าระบบตรวจสอบและประเมินความ

ปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เพ่ือให้
แน่ใจว่าการด้าเนินการเป็นไปตามเงื่อนไข
และกฎระเบียบ 

- ก้าหนดมาตรการบังคับให้เป็นไปตาม
กฎหมายและเงื่อนไขใบใบอนุญาต รวมถึงมี
อ้านาจในการสั่งการให้มีการปรับปรุงระบบ
ที่เก่ียวกับความปลอดภัย การสั่งระงับ
เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หรือกิจกรรม
ต่างๆ ที่พิจารณาแล้วว่าผลของกิจกรรมนั้น

7 ปี 
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กิจกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ระยะเวลา 

จัดการกากกัมมันตรังสี 
- แผนการพัฒนาบุคลากร 
- สร้างองค์ความรู้ด้านการ

เดินเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ 

- การประชาสัมพันธ์โครงการ 

อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย รวมทั้งการ
เพิกถอนใบอนุญาต 

- มาตรการการป้องกันอันตรายจากรังสี 
- สร้างองค์ความรู้ด้านการก้ากับดูแลความ

ปลอดภัย 
- ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง และองค์กรนานาชาติในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยพลังงาน
ปรมาณู 

- จัดท้าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับแผนฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์ ที่เก่ียวข้องกับการปลดปล่อยสาร
กัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อม 

- จัดท้ามาตรการการจัดการกากกัมมันตรังสี  
- จัดท้าการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ระยะที ่3  - ด้าเนินการก่อสร้าง 
- ด้าเนินการทดสอบเดินเครื่อง 
- ระบบการประกันคุณภาพ 
- ระบบบริหารคุณภาพ 
- โครงข่ายไฟฟ้า  
- การประชาสัมพันธ์โครงการ 

ตรวจสอบการก่อสร้าง 
ตรวจสอบการทดสอบเดินเครื่อง 
มาตรการการประกันคุณภาพ 
จัดท้าการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน 

10 ปี 

ระยะที่ 4 - ด้าเนินการเดินเครื่อง
ปฏิกรณ์ปรมาณูตาม
มาตรฐานความปลอดภัย
และเงื่อนไขในใบอนุญาต 

- จ่ายกระแสไฟเข้าสู่ระบบ 
- จัดท้าแผนการป้องกัน

อันตรายจากรังสี 
- จัดท้าบัญชีวัสดุนิวเคลียร์ 
- สร้างวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
- สร้างวัฒนธรรมความมั่นคง

ปลอดภัยทางนิวเคลียร ์

- ควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู 
- ตรวจวัดและเฝ้าระวังในพ้ืนที่ของโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์ 
- ควบคุมการจัดการกากกัมมันตรังสี 
- การด้าเนินการตามพันธะกรณีระหว่าง

ประเทศ 
- จัดท้าการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน 

60 ปี 
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กิจกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ระยะเวลา 

- ด้าเนินการให้เป็นไปตาม
พันธะกรณีระหว่างประเทศ 

- การประชาสัมพันธ์โครงการ 
- แผนรองรับสถานการณ์

ฉุกเฉิน และมีการซ้อมแผน
ตามท่ีก้าหนด 

 
จากการศึกษาเห็นได้ว่าในแต่ละระยะมีรายละเอียดของงานมีความแตกต่างกันไป

ตามความก้าวหน้าของโครงการ ดังนั้น การเตรียมก้าลังคนให้เพียงพอและเหมาะสมกับงานจึงเป็นสิ่ง
ที่ต้องวางแผนในระยะยาว แต่การพัฒนาบุคลากรจ้าเป็นต้องมีการวางแผนในระยะยาวซึ่งทบวงการฯ 
ได้จัดท้าแนวปฏิบัติการวางอัตราก้าลังของทั้งสองหน่วยงานในระยะเวลา 15 ปี ของการพัฒนา
โครงการโดยการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเริ่มด้าเนินการพัฒนาบุคลากรระยะ
ที่ 2 ระยะที่ 3 และ 4 จ้านวนบุคลากรในส่วนของการเดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จ้านวน 2 เครื่อง 
ประมาณ 1,000 คน ส้าหรับหน่วยก้ากับดูแลความปลอดภัยเริมด้าเนินการในระยะที่ 1 เนื่องจากต้อง
น้ามาจัดท้าร่างกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ และด้าเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะที่ 
2, 3 และ 4 จ้านวนบุคลากรในหน่วยก้ากับดูแลความปลอดภัยพลังงานปรมาณู จ้านวน 200 คน9 

 

 
 

แผนภูมิที่ 4  จ้านวนบุคลากรที่ต้องการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามแผนงานโครงการ 

                                                 
9 International Atomic Energy Agency, Workforce Planning for New Nuclear Power Programme, 
Vienna, 2011. 
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แผนภูมิที่ 5  จ้านวนบุคลากรที่ต้องการของส้านักงานปรมาณูเพ่ือสันติตามแผนงานโครงการ 
 

2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
วรรณกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารองค์กรก้ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ผู้ศึกษาไม่

พบงานเขียน งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรก้ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์โดยตรง อย่างไรก็ตาม งานเขียนและการศึกษาซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่า จะสามารถช่วยในการให้
ความเข้าใจบางแง่มุมและใช้ประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ในหัวข้อที่ศึกษาได้แก่  

วชิรวัชร  งามละม่อม นักวิชาการและนักวิจัย สถาบัน TDRM ได้กล่าวการพัฒนาการการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่จะเห็นว่าพัฒนามาจากการจัดการภาครัฐในยุคพาราไดม์ที่ 6 โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการปรับปรุงในด้านประสิทธิภาพและการให้บริการประชาชนซึ่งหัวใจส้าคัญของการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ก็คือ การปฏิรูประบบราชการนั้นเอง ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร (2551) อธิบายว่า ช่วง
ทศวรรษ 1980 และ 1990 เกิดการจัดการแนวใหม่ภาครัฐขึ้นในโลก มีชื่อเรียกว่า “การจัดการ
ภ า ค รั ฐ ” (Public Management) ห รื อ  ”ก า ร จั ด ก า ร ภ า ค รั ฐ แ น ว ให ม่ ” (New Public 
Management) หรือบางทีก็มีชื่อเรียกย่อว่า “NPM” พัฒนาการของแนวคิดดังกล่าวโดยแบ่งตาม
ลักษณะเค้าโครงความคิดซ่ึงพอจ้าแนกได้ดังนี้  

1) การแยกการบริหารกับการเมืองออกจากกันเป็นสองส่วน (ค.ศ. 1900 -1926) ที่เป็น
จุดเริ่มต้นของการศึกษาวิชาบริหารรัฐกิจ เป็นแนวความคิดของการแยกการบริหารกับการเมืองออก
จากกันเป็นสองส่วน เป็นแนวความคิดของนักรัฐศาสตร์ โดย Good now ได้กล่าวว่า รัฐบาลมีหน้าที่
แตกต่างกันอยู่ 2 ประการคือ การเมืองและการบริหาร กล่าวคือการเมืองเป็นเรื่องของการก้าหนด
นโยบายหรือการแสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ของรัฐ ส่วนการบริหารเป็นการน้านโยบายต่างๆ เหล่านั้น 
ไปปฏิบัติ 

2) หลักของการบริหารจัดการ (ค.ศ. 1927-1937) เป็นช่วงที่ต่อจากแนวความคิดแรก โดย
มองว่าวิชาการบริหารรัฐกิจเป็นเรื่องของหลักต่างๆ ของการบริหารที่มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์
แน่นอน สามารถค้นพบได้และนักบริหารสามารถท่ีจะน้าเอาหลักต่างๆ เหล่านั้นไปประยุกต์ได้ 
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3) การบริหารรัฐกิจ คือ รัฐศาสตร์ (ค.ศ. 1950-1970) เป็นยุคที่วิชาการบริหารรัฐกิจได้
กลับคืนไปเป็นสาขาหนึ่งของวิชารัฐศาสตร์อีกครั้ง ท้าให้มีการก้าหนดสถาบันที่จะศึกษาใหม่ว่า คือการ
บริหารราชการ 

4) การบริหารรัฐกิจ คือวิทยาการทางการบริหาร (ค.ศ. 1956-1970) เป็นช่วงที่นักวิชาการ
ทางการบริหารรัฐกิจได้เริ่มค้นหาแนวทางใหม่ โดยได้เริ่มมาศึกษาถึงวิทยาการทางการบริหาร ซึ่ง
หมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีองค์การ (Organization Theory) และวิทยาการการจัดการ 
(Management Science)  

5) การบริหารรัฐกิจ คือการบริหารรัฐกิจ (ค.ศ. 1970) นักบริหารรัฐกิจได้พยายามที่จะ
สร้างพาราไดม์ใหม่ๆ ขึ้นมาแทนพาราไดม์เก่าๆ ที่เคยมีมาก่อนจะเป็นลักษณะของสหวิทยาการ การ
สังเคราะห์ ความรู้ความสามารถในสาขาวิชาการต่างๆ มาใช้แก้ปัญหาในสังคม ความโน้ มเอียงไปสู่
เรื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตในเมือง ความสัมพันธ์ทางการบริหารระหว่างองค์การของรัฐและองค์การ
ของเอกชน 

6) การจัดการภาครัฐ (Public Management) ในทศวรรษ 1970 เมื่อสาขาวิเคราะห์
นโยบายเริ่มฝึกคนเข้าไปเป็นนักบริหารในภาครัฐ ก็เริ่มเห็นปัญหาทันทีว่า จ้าเป็นต้องพัฒนาทักษะอื่น
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการสร้างทางเลือกนโยบาย ข้อส้าคัญโอกาสที่จะใช้ทักษะวิเคราะห์นโยบายนั้น
ค่อนข้างน้อย ผู้บริหารเองก็ต้องการทักษะการจัดการมากกว่า 

7) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่นอกจากนั้นกลุ่มการจัดการภาครัฐยังแบ่งแนวทาง
การศึกษาของตนออกเป็นอีก 3 สาขา คือ การจัดการเชิงปริมาณหรือเชิงวิเคราะห์ ซึ่งพัฒนามาจาก
การวิเคราะห์นโยบายและเศรษฐศาสตร์ จะเน้นการใช้เทคนิคเชิงกลยุทธ์ชั้นสูงต่างๆ เช่น การ
พยากรณ์ การวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์ การจัดการเพ่ือการปลดปล่อย เป็นแนวคิดที่มองว่า
ข้าราชการไม่ได้เป็นคนเลว ผู้บริหารภาครัฐเป็นคนที่มีความสามารถสูงและรู้วิธีการจัดการดี แต่
ปัจจุบันก้าลังติดต่ออยู่กับดักของระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ เพ่ือที่จะปลดปล่อยข้าราชการออกจาก
ระบบนี้ นักการเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ จะต้องให้ผู้บริหารได้มีโอกาสบริหาร ต้องสนับสนุนให้เกิด
การคิดกลยุทธ์ต่างๆ โดยหาทางลดกฎระเบียบและการจัดการที่มุ่งเน้นตลาดแนวคิดการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ (New Public Management: NPM) คือมีระบบการบริหารงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มี
มาตรฐานวัดได้ใช้กลไกการตลาด เปิดโอกาสในการแข่งขันให้ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วม
ลงทุนโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนดังนั้น
เพ่ือให้ระบบราชการมีความสอดคล้องกับแนวคิดในการปฏิรูป ระบบราชการควรมีลักษณะ (1) รัฐจะ
มีบทบาทหน้าที่เฉพาะในส่วนที่จ้าเป็นจะต้องท้าเท่านั้นเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนมี
บทบาทมากขึ้น (2) การบริหารจัดการภายในภาคราชการจะมีความรวดเร็วคุณภาพสูง และ
ประสิทธิภาพสูง (3) การจัดองค์กรมีความกะทัดรัดคล่องตัว และปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วเน้นการ
ท้างานที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ (4) มีลักษณะของการท้างานที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยีเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการท้างาน (5) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคุณภาพสูง (6) ข้าราชการ
ท้างานมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยมีประชาชนเป็นเป้าหมาย (7) มีกลไกการบริหารงานบุคคลที่หลากหลายมี
ระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเต็มใจมารับราชการเป็น
อาชีพ (8) มวีัฒนธรรมและบรรยากาศในการท้างานแบบมีส่วนร่วม (9) มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
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อภิญญา  มาประเสริฐ ฝ่ายเทคโนโลยีการบริหาร ส่วนพัฒนาการบริหาร ได้กล่าวถึงการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยน้าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน้าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมา
ปรับใช้กับการบริหารงาน ภาครัฐ เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมือ
อาชีพ การค้านึงถึงหลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัดและแนวราบ การเปิดโอกาสให้
เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะ การให้ความส้าคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยค้านึงถึงคุณภาพเป็นส้าคัญ 
เหตุผลที่ต้องน้าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้ 

1) กระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วจึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งส้าหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องเพ่ิมศักยภาพและ
ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป 

2) ระบบราชการไทยมีปัญหาที่ส้าคัญ คือ ความเสื่อมถอยของระบบราชการ และขาด 
ธรรมาภิบาลถ้าภาครัฐไม่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารจัดการของภาครัฐเพื่อไปสู่องค์กรสมัยใหม่
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลก็จะส่งผลบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งยังเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตด้วย ดังนั้นการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
(New Public Management) จึงเป็นแนวคิดพ้ืนฐานของการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งจะน้าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ ของภาครัฐ และยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ เป็นรูปธรรม มีแนวทางในการบริหาร
จัดการ ดังนี้ (1) การให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน (2) ลดการควบคุมจากส่วนกลางและเพ่ิม
อิสระในการบริหารให้แก่หน่วยงาน (3) การก้าหนด การวัด และการให้รางวัลแก่ผลการด้าเนินงาน
ทั้งในระดับองค์กร และระดับบุคคล 

3) การสร้างระบบสนับสนุนทั้งในด้านบุคลากร (เช่น การฝึกอบรม ระบบค่าตอบแทนและ
ระบบคุณธรรม) เทคโนโลยี เพื่อช่วยให้หน่วยงานสามารถท้างานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ 

4) การเปิดกว้างต่อแนวคิดในเรื่องของการแข่งขัน ทั้งการแข่งขันระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ด้วยกันและระหว่างหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของภาคเอกชน 

การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 
2556- 2561)  

อัครพงษ์  เขียแจ่ม ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้กล่าวถึงการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management หรือ NPM) คือ 
การเพิ่มผลผลิตในการบริหารงานภาครัฐ โดยให้ความส้าคัญต่อผลส้าเร็จของงานเป็นหัวใจหลักส้าคัญ 
เป็นแนวคิดและที่มาของการปฏิรูประบบราชการและการประกาศใช้ระบบการบริหารงานแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management) ของรัฐบาลไทย โดยให้ส่วนราชการระดับกรมต้องจัดท้า
ตัวชี้วัดและเป้าหมายของผลงานที่จะเกิดขึ้นวัตถุประสงค์หลักของ NPM คือ ต้องการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของภาคราชการ โดยใช้วิธีการทางการบริหารจัดการ และวิธีการที่ใช้กันในภาคเอกชน 
แต่ประสิทธิภาพเป็นเพียงหลักการเดียวของกระบวนทัศน์การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม 
นอกเหนือจากหลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (Accountability) ความ โปร่งใส (Transparency) 
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การเปิดเผย (Openness) ความยุติธรรม (Fairness) และความเสมอภาค (Equity) เหตุผลที่ต้องน้า 
NPM มาใช้ การบริหารภาครัฐของไทย ได้มีการน้าแนวคิด หลักการและแนวทางการบริหารที่เป็นการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ มาใช้หลายเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

1) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) แนวคิดและหลักการการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การปกครอง การบริหาร การ
ควบคุมดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรมหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วยหลักการส้าคัญ 6 
ประการ ดังนี้ 

(1)  หลักนิติธรรม เป็นหลักที่ถือเป็นกฎ กติกาในสังคมที่ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้น 
การตรากฎหมายที่ถูกต้อง เป็นธรรม การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยค้านึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
สมาชิก ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ดีมีความเป็นธรรมและมีความชัดเจน  

(2)  หลักคุณธรรม เป็นการพัฒนาให้บุคลากรของภาครัฐยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม 
การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองเพ่ือให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มี
ระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต  

(3)  หลักความโปร่งใส การทางานที่เปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้ จะส่งผลให้การ
ทุจริตคอรัปชั่นและความด้อยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการลดลง  

(4)  หลักการมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการดาเนินการของโครงการ รวมถึงได้รับการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการเข้ามามีส่วนร่วม  

(5)  หลักความคุ้มค่า การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม ค้านึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพ โดยยึดถือประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการทางาน  

(6)  หลักความสานึกรับผิดชอบ เป็นกระบวนการทางานที่ จะช่วยเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการทางานให้ดีขึ้น ความสานึกรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานจะต้องมี
ลักษณะส้าคัญ 6 ประการ คือ การมีเป้าหมายที่ชัดเจน ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน การปฏิบัติการอย่าง
มีประสิทธิภาพ การจัดการพฤติกรรมที่ไม่เอ้ืออานวยให้เกิดการรับผิดชอบ การทางานอย่างไม่หยุดยั้ง 
การมีแผนสารองการติดตามประเมินผลการท้างาน  

2) การจัดการเชิงกลยุทธ์หรือเชิงยุทธศาสตร์ กล่าวว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Management) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การก้าหนดกลยุทธ์ให้ 
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจจริงที่เกิดขึ้น การก้าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การน้า 
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และการประเมินผลกลยุทธ์ โดยที่ในการประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจก็ได้
มีการพัฒนาเทคนิคต่างๆ ขึ้นมาเป็นจ้านวนมาก เพ่ือนามาใช้ในการประเมินสภาพแวดล้อม เทคนิค
เหล่านั้นที่ส้าคัญ ได้แก่ เทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัด (SWOT Analysis)  

3) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality 
Award หรือ PMQA) ความส้าคัญและเหตุผลความจ้าเป็นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์การให้มีระบบที่ดี เกิดการพัฒนา
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องค์การอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งในอนาคตจะก้าหนดให้มีการมอบรางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ให้กับส่วนราชการที่ปรับปรุงองค์การได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 

4) นโยบายก้ากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance: OG) ความหมาย: 
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี หมายถึง การประกาศเจตนารมณ์ขององค์การที่จะดาเนินการและ
ก้าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยผู้บริหารของแต่ละองค์การจะต้องวางนโยบายเกี่ยวกับรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์การ และผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งก้าหนดแนวทางปฏิบัติ และ
มาตรการหรือโครงการ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบายขององค์การ 

5) การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ: 
KPI (Key Performance Indicators) หลักการและความส้าคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ก้าหนดให้ส่วนราชการด้าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน 8 ราชการเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการความคุ้มค่าใน
ภารกิจ 

นอกจากนี้ กรอบแนวคิดของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)  
ได้ให้ความส้าคัญต่อจุดสนใจหนึ่งที่ส้าคัญ คือ เรื่องผลสัมฤทธิ์ (result) ที่เกิดขึ้นจากการบริหาร โดย
ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงจากแนวคิดการจัดการภาครัฐแบบเดิม ที่ให้ความส้าคัญต่อภาระ
รับผิดชอบที่มีต่อปัจจัยนาเข้าหรือทรัพยากรและกระบวนการทางาน ( input and process 
accountability) เช่น ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ก้าหนด เป็นต้น มาเป็น
ภาระรับผิดชอบที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ (accountability for results) แทน กรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการ แยกตามมิติ 4 มิติ ได้แก่ 1) มิติด้านประสิทธิผล 2) มิติด้านคุณภาพ
การให้บริการ 3) มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 4) มิติด้านการพัฒนาองค์การ  

6) Balanced Scorecard หมายถึง การแปลงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์การให้ออกมา
เป็นตัวชี้วัดต่างๆ และผลักดันตัวชี้วัดเหล่านั้นให้ตอบสนองต่อเป้าหมายที่เป็นคุณค่าความส้าเร็จของ
การบริหารองค์กรเชิงกลยุทธ์ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายในธุรกิจ 
และด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์การ รวมถึงการสร้างความสมดุลในแต่ละด้าน  

7) การบริหารราชการแบบบูรณาการ (CEO) ความหมายการบริหารราชการแบบ 
บูรณาการ หมายถึง การบริหารที่ทุกหน่วยงานทางานแบบมุ่งเน้นผลงาน (Results) ตามยุทธศาสตร์
เป็นหลัก เป็นการทางานหลายหน่วยงานโดยอาศัยความเชี่ยวชาญและความช้านาญการของแต่ละ
หน่วยงานที่แตกต่างกันเฉพาะด้าน โดยร่วมกันคิด ร่วมกันทางาน โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือให้
บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ มุ่งสู่ผลส้าเร็จและเป้าหมายของงานร่วมกัน เพ่ือก่อให้เกิดความประหยัด 
เสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงานเป็นหลัก 

8) การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) หมายถึง การน้างานที่
ให้บริการทั้งหมดที่เก่ียวข้อง มารวมให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกัน ในลักษณะที่ส่งต่องานระหว่างกัน
ทันทีหรือเสร็จในขั้นตอนหรือเสร็จในจุดให้บริการเดียว โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้การให้บริการมีความ
รวดเร็วขึ้น รูปแบบของการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ รูปแบบที่ 1 การน้าหลายหน่วยงานมา
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รวมให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกัน รูปแบบที่ 2 กระจายอ้านาจมาให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทา
หน้าที่ให้ บริการแบบเบ็ดเสร็จ รูปแบบที่ 3 การปรับปรุงและออกแบบใหม่ในการให้บริการ รูปแบบที่ 
4 การสามารถให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เสร็จทันที 

 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การก ากับดูแลความปลอดภัยพลังงานปรมาณู 
 

- การจัดท้ากฎระเบียบ เกณฑ์มาตรฐานความ
ปลอดภัย  

- การด้าเนินการอนุญาต มีการก้าหนดขั้นตอนการ
อนุญาต ประกาศการยกเลิกชั่วคราว การเพิกถอน
การอนุญาต ตามเงื่อนไขท่ีก้าหนดและอ้านาจทาง
กฎหมาย 

- การทบทวนและประเมินความปลอดภัยเอกสาร
ความปลอดภัยของสถานประกอบการทั้งก่อนการ
ได้รับอนุญาตและเป็นระยะระหว่างการ
ด้าเนินการ 

- การตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์  
- การบังคับใช้กฎหมาย  
- การพัฒนาบุคลากร 
- การสร้างองค์ความรู้  
- การเตรียมการรองรับสถานการณ์แผนฉุกเฉินทาง

รังสี  
- การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- การมีวัฒนธรรมความปลอดภัย 
- การร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งในและ

ต่างประเทศ 
- การเข้าร่วมเป็นภาคีของพันธะกรณรีะหว่างประเทศ 

การบริหารงาน 
 

- หลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร ์
- หลักการเชิงกลยุทธ์ 
- หลักว่าด้วยองค์กร 
- หลักการว่าด้วยผู้น้า 
- หลักความคุม้ค่า 
- การตรวจสอบ 
- การประเมินผลงาน 
- หลักความเป็นธรรม 
- หลักความโปร่งใส 
- หลักการมีส่วนร่วม 
- หลักความรับผดิชอบ 
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ภาพที่ 9  กรอบแนวคิด 
 
 

 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1 วิเคราะห์กลไกการก ากับดูแล 

3.1.1  กลไกการก ากับดูแลด้านพลังงานของไทย 
ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการก้ากับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องกับ

พลังงานอยู่ 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติอธิบายได้ดังนี้  

3.1.1.1 พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 ได้ก้าหนดให้
คณะกรรมการพลังงานปรมาณู ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจ้านวน 15 คน มีการ
ประชุมร่วมกันเป็นครั้งคราวเพ่ือการอนุญาตการน้าเข้า ส่งออก และการผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือ
ใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูและการก้าหนดกฎระเบียบเพ่ือความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีเป็น
สาระส้าคัญ โดยมีส้านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ 
ทั้งนี้ รายละเอียดของคณะกรรมการแสดงได้ในภาคผนวก  

3.1.1.2 พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ได้ก้าหนดให้คณะกรรมการ
ปิโตรเลียม ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจ้านวน 16 คน มีการประชุมร่วมกันเป็นครั้งคราว 
เพ่ือให้ค้าแนะน้าแก่รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและให้ความเห็นชอบแก่อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
การให้สัมปทาน การส้ารวจ การผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง การขาย และการจ้าหน่ายปิโตรเลียม 
เพ่ือการให้สัมปทาน โดยมีอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
ทั้งนี้ รายละเอียดของคณะกรรมการแสดงได้ในภาคผนวก  

3.1.1.3 พระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ได้ก้าหนดให้
คณะกรรมการพลังงานปรมาณู ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจ้านวน 7 คน เพ่ือท้าหน้าที่
ก้ากับกิจการไฟฟ้า และกิจการก๊าซธรรมชาติ โดยมีเลขาธิการส้านักงานคณะกรรมการก้ากับกิจการ
พลังงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ และส้านักงานคณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงาน เป็น
หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้เป็นหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
มีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ภายใต้การก้ากับของคณะกรรมการ ทั้งนี้ โครงสร้างการบริหารแสดงได้
ดังภาพที่ 11 และรายละเอียดของคณะกรรมการแสดงในภาคผนวก  

3.1.2  ผลการศึกษาของคณะกรรมการก ากับดูแลของไทย 
เนื่องจาก คณะกรรมการในการก้ากับกิจการตามที่ได้มีการจากพระราชบัญญัติ

พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และแก้ไขเพ่ิมเติม และ
พระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ถึงแม้นว่าจะเป็นการก้ากับดูแลพลังงานของชาติ 
แต่ความแตกต่างและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติทั้งสามมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โดย 
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1) พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 มุ่งเน้นที่จะควบคุมความ
ปลอดภัยในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ โดยการได้ใช้ระบบการออกใบอนุญาตส้าหรับการด้าเนินกิจกรรม
ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งพระราชบัญญัติฯและในการเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อเข้าเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่ก้าหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งเป็นระบบที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางที่ใช้ในระบบ
กฎหมายต่างประเทศ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีอ้านาจในการออกระเบียบควบคุมการด้าเนินการ
ต่างๆ ของผู้รับใบอนุญาต เพ่ือประโยชน์และการด้ารงไว้ซึ่งความปลอดภัยของการใช้สารกัมมันตรังสี
และพลังงานนิวเคลียร์ จึงท้าให้วิธีปฏิบัติในปัจจุบันขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2) พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และแก้ไขเพ่ิมเติม มุ่งเน้นที่จะบริหาร
จัดการในการให้สัมปทาน การส้ารวจ การผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง การขายและการจ้าหน่าย
ปิโตรเลียม ก้าหนดแนวทางการจัดหา การพัฒนา และการจัดการแหล่งปิโตรเลียม การวิเคราะห์ วิจัย 
และประเมินศักยภาพและปริมาณส้ารอง และพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ ถึงแม้ว่าจะมีการ
ก้าหนดก้าหนดมาตรฐานต่างๆ ก็เป็นในการก้ากับให้ผู้ประกอบการปิโตรเลียมด้าเนินการเพ่ือไม่ให้มี
การส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน หรือประชาชนและสิ่งแวดล้อม มิใช่การก้าหนดกฎระเบียบเพื่อความ
ปลอดภัยของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในสถานประกอบการ 

3) พระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มุ่งเน้นที่จะก้ากับและ
ส่งเสริมกิจการพลังงานให้เป็นธรรม และเกิดความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้าของประเทศ ถึงแม้ว่าใน
หมวด 3 การอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน มาตรา 48 กล่าวว่าในกรณีที่การปลูกสร้างอาคาร 
หรือการตั้งโรงงานเพ่ือประกอบกิจการพลังงาน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 
ให้การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นเป็นอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 
โดยคณะกรรมการต้องขอความเห็นจากหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างๆ ดังกล่าว  

เมื่อศึกษาความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตามหลักสากลที่ก้าหนดให้มี
ขั้นตอนการขออนุญาตโครงการเป็น 6 ขั้นตอน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีข้อก้าหนดและกฎเกณฑ์ที่
แตกต่างกันออกไป ซึ่งต้องมีหน่วยก้ากับดูแลมาพิจารณาด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยประกอบด้วย 
ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าทั้ง พ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และ พ.ร.บ. ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 
2550 ยังไม่สามารถครอบคลุมการก้ากับดูแลโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้ ส้าหรับ พ.ร.บ. พลังงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 เองก็มีความล่าสมัยทั้งในด้านองค์ประกอบและอ้านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ซึ่ งท้าให้การก้ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ไม่เป็นเอกภาพและไม่มี
ประสิทธิภาพ  

แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้นว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายที่แตกต่างกันแต่กระบวนการ
และวิธีการในการก้ากับดูแลกิจการที่ส้าคัญหรือที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐเป็นไปในลักษณะ
เดียวกัน คือการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือการก้ากับกิจกรรมหรือกิจการนั้นๆ ดังนั้น การศึกษาการ
พัฒนาองค์กรก้ากับกิจการของรัฐจากพระราชบัญญัติทั้งสาม พบว่าได้มีการพัฒนาการมาอย่าง
ต่อเนื่องสามารถสรุปได้ดังนี้  

1) มีการปรับปรุงจ้านวนสมาชิกของคณะกรรมการมีจ้านวนกะทัดรัด สามารถ
ปฏิบัติงานได ้



36 

 

2) มีการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการ โดยลดสัดส่วนของผู้แทนจาก
กระทรวงหรือกรมต่างๆ น้อยลง เพื่อลดความเป็นราชการและมีความต่อเนื่องการด้าเนินงาน 

3) มีการพัฒนากระบวนการสรรหา เพ่ือสร้างความยอมรับจากสังคม 
4) มีสถานะเป็นนิติบุคคล 
5) มีคณะกรรมการด้าเนินการที่เต็มเวลา  
6) มีหน่วยปฏิบัติการที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้เป็นหน่วยงานราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการด้าเนินงาน 
3.1.3  ผลการศึกษาองค์กรก ากับดูแลกิจการทางนิวเคลียร์ของต่างประเทศ 

การศึกษาองค์กรก้ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศที่ผู้พัฒนา
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ พบว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการก้ากับด้าเนินการก้ากับความปลอดภัยใน
ลักษณะเช่นเดียวกัน โดยที่องค์ประกอบของคณะกรรมการมีขนาดที่กะทัดรัด การสรรหาหรือการ
แต่งตั้งเป็นภาระของรัฐบาล เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีวาระการด้ารงต้าแหน่งที่แน่นอน มี
หน่วยปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงด้านนิวเคลียร์เทคโนโลยีและมีการด้าเนินงานประสานกับ
หน่วยงานก้ากับดูแลอ่ืนๆ คณะกรรมการมีอ้านาจหน้าที่ในการออกกฎระเบียบและเกณฑ์ด้านความ
ปลอดภัยต่างๆ การอนุญาตให้ด้าเนินการกิจกรรมใดๆ ในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ การบังคับใช้
กฎหมาย การสื่อสารและการสร้างการมีส่วนร่วมในการด้าเนินงานของคณะกรรมการ การบริหาร
จัดการที่มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการที่ดีและหลักธรรมภิบาล 
 
3.2  ประเด็นปัญหาของกลไกการก ากับดูแลความปลอดภัยพลังงานปรมาณู 

ความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เป็นปัจจัยส้าคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อน
โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในปัจจุบันกลไกในการก้ากับดูแลตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ 2504 มุ่งเน้นที่จะควบคุมความปลอดภัยในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ การได้ใช้ระบบการออก
ใบอนุญาตส้าหรับการด้าเนินกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งพระราชบัญญัติฯ และการเพิกถอน
ใบอนุญาตเมื่อเข้าเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งที่ก้าหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งเป็นระบบที่มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับแนวทางที่ใช้ในระบบกฎหมายต่างประเทศ กลไกในการก้ากับดูแลโดยการแต่งตั้งให้
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติก้าหนดมาตรฐาน นอกจากนี้ ตามมาตรา 9 คณะกรรมการยัง
มีอ้านาจในการออกระเบียบควบคุมการด้าเนินการต่างๆ ของผู้รับใบอนุญาต เพ่ือประโยชน์และการ
ด้ารงไว้ซึ่งความปลอดภัยของการใช้สารกัมมันตรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ และเป็นผู้อนุญาตการใช้
เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูตามมาตรา 12 เพ่ือสร้างความมั่นใจและเป็นหลักประกันต่อความปลอดภัยของ
การใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู  

อย่างไรก็ตาม การด้าเนินงานของคณะกรรมการภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ 2504 ยังคงขาดกลไกของการก้ากับดูแลความปลอดภัยพลังงานปรมาณูในทางสากล เนื่องจาก
พระราชบัญญัติล้าสมัยและไม่สอดคล้องกับหลักการสากลของการก้ากับดูแลความปลอดภัยโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์  
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ตารางท่ี 5  วิเคราะห์กลไกของคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 

หัวข้อ รายละเอียด จุดด้อย 
จ้านวน 22 คน มีความยืดหยุ่นน้อย 
องค์ประกอบ - ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ

จ้านวน 12 คน 
- ผู้ทรงคุณวุฒิ 10 คน 

- มีความเป็นราชการมากเกินไป ขาดความ
คล่องตัว 

- การมอบหมายผู้แทนหน่วยงานอาจจะท้าให้
ขาดความต่อเนื่อง 

- ไม่มีผู้แทนจากภาคประชาชน ท้าให้ขาดการ
สร้างการมีส่วนร่วมของภาคสังคม 

บทบาท - วางนโยบาย 
- ควบคุมและส่งเสริม 
- การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

- อาจเกิดความขัดแย้งเชิงนโยบาย (Conflict of 
interest)  

- ระบุเพียงเผยแพร่ก่อให้เกิดความไม่ชัดเจนใน
บทบาท การเผยแพร่ต้องท้าเฉพาะเรื่องของ
การการก้ากับดูแลความปลอดภัย เนื่องจาก 
การใช้ประโยชน์เป็นหน้าที่ผู้เดินเครื่อง 

- ไม่มีการรายงานผลการด้าเนินการของการ
ก้ากับพลังงานปรมาณูเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

- การก้าหนดรอบของการประชุมที่ชัดเจน ท้าให้
หย่อนประสิทธิภาพได้ 

ขอบเขตความ
รับผิดชอบ 

- การอนุ ญ าต ให้ ผ ลิ ต  มี ไว้ ใน
ครอบครอง หรือใช้วัสดุนิวเคลียร์
พิ เศษ พลังงานปรมาณู  วัสดุ
พลอยได้ หรือวัสดุต้นก้าลังซึ่งพ้น
จากสภาพที่เป็นอยู่ในทางเคมี  

- การก้าหนดเงื่อนไขเพ่ือประโยชน์
ความปลอดภัยไว้ในใบอนุญาตให้
ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ  

- วางระเบียบควบคุมและด้าเนิน
กิจการให้เป็นไปตามข้อก้าหนด
หรือเงื่อนไขในใบอนุญาตที่ออก
ให้ตามพระราชบัญญัตินี้ 

- ขาดการป้องกันอันตรายจากพลังงานปรมาณู
แก่บุคคล ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอย่าง
เพี ย งพอที่ ส อดคล้ อ งกั บ ม าต รการและ
มาตรฐานสากล 

- ขาดมาตรการเพ่ือรองรับการด้าเนินการตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับกิจการ
พลังงานปรมาณู 

- ขาดมาตรการและมาตรฐานในการรักษาความ
ปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ 
และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ และการ
พิทักษ์ไม่ให้มีการแพร่ขยายวัสดุนิวเคลียร์ 

- ข าด ก าร ก้ า ห น ด แ ผ น ก า ร จั ด ก า รก าก
กัมมันตรังสีและเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
แห่งชาติ 

- ขาดการก้าหนดแผนการพัฒนาบุคลากร 
- ขาดแผนการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ 
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จากการศึกษากลไกการด้าเนินงานของคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันสามารถตอบสนองได้เฉพาะการก้ากับดูแลความปลอดภัยการใช้สารกัมมันตรังสี ดังนั้น หาก
จะออกแบบกลไกเพ่ือการก้ากับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จึงได้มีการศึกษากลไกของคณะกรรมการก้ากับ
กิจการพลังงานและกลไกการก้ากับดูแลของต่างประเทศแล้ว ผู้ศึกษาขอเสนอให้มีการยกร่าง
พระราชบัญญัติก้ากับกิจการพลังงานปรมาณู โดยให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงาน
ปรมาณู เพ่ือให้การด้าเนินงานของคณะกรรมการสามารถสนับสนุนการความปลอดภัยในการประกอบ
กิจการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยขอเสนอการวางบทบาทและหน้าที่ พร้อมทั้งจุดแข็งของคณะกรรมการ
ก้ากับกิจการพลังงานปรมาณู ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 6  วิเคราะห์กลไกของคณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงานปรมาณู 

 
หัวข้อ รายละเอียด จุดแข็ง 

จ้านวน 9 คน ขนาดเล็ก กะทัดรัด มีความยืดหยุ่นสูงกว่า 
องค์ประกอบ - กรรมการต้องเป็นผู้ที่มีผลงานหรือเคย

ปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มี
ความรู้ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญ
หรือมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสิบปี ใน
สาขาพลังงานปรมาณู การบริหารจัดการ 
นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ
ในสาขาอ่ืนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการก้ากับ
กิจการพลังงานปรมาณู จ้านวน 7 คน  

- กรรมการมาจากภาคประชาชน 2 คน 
- ให้ประธานกรรมการ กรรมการเป็น

ผู้ปฏิบัติงานประจ้าเต็มเวลาโดยได้รับ
ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ 
และสิทธิประโยชน์อื่นตามที่ก้าหนด 

- มีความคล่องตัวมากข้ึน  
- มีผู้แทนจากภาคประชาชน ท้าให้

สร้างการมีส่วนร่วมของภาคสังคม 
- มีความต่อเนื่องในวาระของการ

ท้างาน  

บทบาท - วางนโยบายด้านการก้ากับดูแลพลังงาน
ปรมาณู 

- ควบคุมการด้าเนินงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
- สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ

กระบวนการก้ากับดูแล 
- สร้างกระบวนการหรือขั้นตอนรับฟัง

ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- มีการประเมินผล และจัดท้ารายงานผลการ

ด้าเนินการของการก้ากับกิจการพลังงาน

- มีความชัดเจนในการก้าหนดทิศทาง
ของความปลอดภัยพลังงานปรมาณู 

- ยกระดับมาตรฐานการด้าเนินงาน
เป็นระดับประเทศ ท้าให้เพ่ิม
ประสิทธิภาพได้ 

- ยึดหลักของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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หัวข้อ รายละเอียด จุดแข็ง 
ปรมาณูเสนอต่อคณะรัฐมนตรีทุกสามเดือน 

- ให้คณะกรรมการมีอ้านาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการก้ากับ หรือคณะท้างาน 
เพ่ือพิจารณา ศึกษา เสนอแนะ หรือ
ด้าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นการเฉพาะ 

ขอบเขตความ
รับผิดชอบ 

- ก้ากับกิจการพลังงานปรมาณูให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของความปลอดภัย ภายใต้
กรอบนโยบายของรัฐ 

- ก้าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ แนวปฏิบัติ 
มาตรการ และมาตรฐานการก้ากับดูแลความ
ปลอดภัยของกิจการพลังงานปรมาณูเพ่ือใช้
บังคับการประกอบกิจการพลังงานปรมาณู
ในภาวะปกติและเพ่ือใช้เตรียมความพร้อม
และการสนองตอบแห่งชาติในภาวะฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และทางรังสี อย่างเหมาะสม
และโปร่งใส และเป็นไปในทางสันติ และให้
สอดคล้องกับมาตรการ มาตรฐานสากล และ
พันธกรณีระหว่างประเทศด้วย 

- ก้าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการการวางเงิน
ประกันและการใช้จ่ายเงินประกันของผู้รับ
ใบอนุญาตเป็นประกาศ 

- ก้าหนดแผนการพิทักษ์ไม่ให้มีการแพร่
ขยายวัสดุนิวเคลียร์ของประเทศ 

- ก้าหนดแผนปฏิบัติการการเฝ้าตรวจและ
การตรวจวัดปริมาณรังสีในสินค้าอุปโภค
บริโภค และในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ก้าหนดแผนการจัดการกากกัมมันตรังสี
และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วแห่งชาติ 

- ก้าหนดแผนปฏิบัติการการให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ ข้อจ้ากัด และ
การก้ากับดูแลความปลอดภัยของการ
ประกอบกิจการพลังงานปรมาณูในการ
พัฒนาประเทศ 

- เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการ
จัดท้านโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ของ

- สามารถถ่ายทอดนโยบายสู่การ
ปฏิบัติได้ 

- มีส่วนของการด้าเนินการตามพันธะ
กรณีและข้อผูกพันระหว่างประเทศ 

- มีส่วนของหลักประกันทางนิวเคลียร์ 
- มีการก้าหนดขอบข่ายครอบคลุมทั้ง

ด้านความปลอดภัย ความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และการ
พิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์ 

- การเฝ้าระวังผลกระทบทางรังสีต่อ
สิ่งแวดล้อม 

- การเตรียมพร้อมรองรับใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

- การพัฒนาบุคลากร 
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หัวข้อ รายละเอียด จุดแข็ง 
การก้ากับกิจการพลังงานปรมาณู 

- คัดเลือกและสรรหาเลขาธิการส้านักงาน
ก้ากับกิจการพลังงานปรมาณู 

- ก้าหนดข้อบังคับและจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1 สรุปผลการศึกษา 

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นโครงการขนาดใหญ่ นอกจากภาคสังคมมักจะมีความกังวลต่อความ
ปลอดภัยสูงข่าวสารด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วโลกจึงเป็นที่ได้รับความสนใจอย่างยิ่ง 
เนื่องจากเมื่อเกิดอุบัติเหตุในระดับรุนแรงจะส่งผลกระทบในวงกว้างและการแพร่กระจายของสาร
กัมมันตรังสีไม่มีพรมแดน ดังนั้น การก้ากับดูแลความปลอดภัยการด้าเนินการนอกจากจะสร้างความ
เชื่อมั่นต่อประชาชนในประเทศแล้วยังต้องสร้างความมั่นใจต่อประชาคมโลกด้วย นอกจากนี้ การ
ก้ากับดูแลความปลอดภัยยังต้องมีการประสานงานและด้าเนินงานกับหน่วยงานก้ากับดูแลอ่ืนๆ เช่น 
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงาน
ท้องถิ่นของสถานที่ตั้ง ถึงแม้ว่าปัจจุบัน คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ตามพระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณู พ.ศ. 2504 มีอ้านาจหน้าที่ก้ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู ซึ่ง
อ้านาจที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคมปัจจุบันและไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล จึงท้าให้ไม่สามารถรองรับการก้ากับดูแลความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้ 
ดังนั้น จากผลการศึกษาจึงขอเสนอข้อเสนอในการพัฒนากลไกการก้ากับดูแลโครงการโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ ดังนี้ 

4.1.1  เจตนารมณ์และบทบาทหน้าที่ 
เจตนารมณ์ของการก้ากับดูแลความปลอดภัยพลังงานปรมาณู เพ่ือให้เป็นกลไกใน

การตรวจสอบการด้าเนินโครงการโดยผ่านกระบวนการอนุญาต เป็นเวทีระหว่างประชาชนแล ะ
เจ้าของโครงการในการตรวจสอบความปลอดภัย และเป็นผู้แทนของรัฐเพ่ือการตรวจสอบจากองค์กร
ระหว่างประเทศตามพันธกรณีและข้อผูกพันระหว่างประเทศ โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้  

1) สนับสนุนให้การประกอบกิจการพลังงานปรมาณูในราชอาณาจักรเป็น 
ไปในทางสันติและให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างปลอดภัยและยั่งยืน ซึ่งรวมถึงส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเองในด้านการลดต้นทุน และ
ประโยชน์ต่อประชาชนในการลดผลกระทบด้านสุขภาพและผลกระทบข้างเคียงอ่ืนๆ จากการ
ประกอบกิจการพลังงานปรมาณู รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 

2) สนับสนุนการก้ากับดูแลความปลอดภัยแยกออกจากการบริหารจัดการของผู้ใช้
พลังงานปรมาณู และให้มีระบบบริหารจัดการ และทรัพยากรที่เพียงพอและมีคุณภาพ 

3) สนับสนุนให้มีการเตรียมความพร้อมและการสนองตอบแห่งชาติเพ่ือรองรับ
ภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

4) สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
พลังงานปรมาณูอย่างเหมาะสม 
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5) สนับสนุนให้มีการเฝ้าตรวจและการตรวจวัดปริมาณรังสีในสินค้าอุปโภคบริโภค 
และในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6) สนับสนุนแผนปฏิบัติการการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ 
ข้อจ้ากัด และการก้ากับดูแลความปลอดภัยของการประกอบกิจการพลังงานปรมาณูในการพัฒนา
ประเทศ 

7) ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นและประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด้าเนิน
กิจการพลังงานปรมาณู เพ่ือให้มั่นใจว่าการการด้าเนินกิจการเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยมีอ งค์กร
ก้ากับดูแลความปลอดภัยท้าหน้าที่คุ้มครองประชาชน และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

8) สนับสนุนการบังคับใช้ข้อบังคับและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของ
กรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่คณะกรรมการก้ากับก้าหนด 

4.1.2 โครงสร้างและกลไกการด าเนินงาน 
4.1.2.1  คณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงานปรมาณู มีจ้านวน 9 คน โดยต้องเป็น

ผู้ที่มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญ
หรือมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสิบปี ในสาขาพลังงานปรมาณู การบริหารจัดการ นิติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาอ่ืนอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการก้ากับกิจการพลังงานปรมาณู จ้านวน 7 คน กรรมการมาจากภาคประชาชน 2 คน 
เลขาธิการส้านักงานก้ากับกิจการพลังงานปรมาณูเป็นเลขานุการ ให้ประธานกรรมการ กรรมการเป็น
ผู้ปฏิบัติงานประจ้าเต็มเวลาโดยได้รับค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ และสิทธิประโยชน์อ่ืน
ตามท่ีก้าหนด  

4.1.2.2 โครงสร้างองค์กร 
ส้านักงานก้ากับกิจการพลังงานปรมาณู อยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของ

คณะกรรมการ มีหน้าที่ 
1) บังคับใช้ประกาศ ระเบียบ ประกาศ ข้อก้าหนด หรือค้าสั่งเพ่ือใช้

ประกอบการก้ากับกิจการพลังงานปรมาณู ที่ก้าหนดโดยคณะกรรมการ อย่างเคร่งครัด เหมาะสม 
และโปร่งใส 

2) ด้าเนินการออกใบอนุญาต การแก้ไขใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต 
การออกใบแทนใบอนุญาต การยกเว้นการออกใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอน
ใบอนุญาต และการบอกเลิกใบอนุญาตให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ประกาศ ข้อก้าหนด หรือ
ค้าสั่งที่ก้าหนดโดยคณะกรรมการ 

3) ด้าเนินการตรวจสอบสถานประกอบการกิจการพลังงานปรมาณู เพ่ือ
ตรวจพิสูจน์การปฏิบัติตามข้อก้าหนดหรือเงื่อนไขใบอนุญาต 

4) ด้าเนินการกล่าวโทษผู้ฝ่าฝืนข้อบังคับของพระราชบัญญัตินี้ 
5) ด้าเนินการระบบการพิทักษ์ไม่ให้มีการแพร่ขยายวัสดุนิวเคลียร์ของ

ประเทศ 
6) ด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการการเฝ้าตรวจและการตรวจวัดปริมาณ

รังสีในสินค้าอุปโภคบริโภค และในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ก้าหนดโดยคณะกรรมการ 
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7) ด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
ประโยชน์ ข้อจ้ากัด และการก้ากับดูแลความปลอดภัยของการประกอบกิจการพลังงานปรมาณูในการ
พัฒนาประเทศท่ีก้าหนดโดยคณะกรรมการ 

8) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนามาตรการ เครื่องมือหรืออุปกรณ์เพ่ือ
การก้ากับกิจการพลังงานปรมาณูเพ่ือใช้ในภาวะปกติและในภาวะฉุกเฉิน 

9) หากเกิดอุบัติเหตุ เหตุฉุกเฉิน การสูญหายหรือลักขโมยวัสดุนิวเคลียร์
หรือวัสดุกัมมันตรังสี ให้แจ้งต่อทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ และด้าเนินการตาม
พันธกรณีท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ความร่วมมือช่วยเหลือ 

10) ประสานงานการเยียวยาความเสียหายสาธารณะ หรือฟ้ืนฟูสุขภาพ
อนามัยของบุคคล ทรัพย์สินของรัฐ สิ่งแวดล้อม หรือทรัพยากรธรรมชาติอันเกิดจากความเสียหาย
สาธารณะจากกิจการพลังงานปรมาณู 

11) ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ 
12) ให้ค้าปรึกษาหรือค้าแนะน้าแก่หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา 

หรือองค์กรเอกชนทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรเกี่ยวกับการก้ากับกิจการพลังงานปรมาณู 
13) ร่วมมือหรือประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา 

องค์การระหว่างประเทศ หรือองค์กรเอกชน ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรเกี่ยวกับการก้ากับ
กิจการพลังงานปรมาณู  

14) รับค่าธรรมเนียมตามที่ก้าหนดในกฎหมายหรือตามท่ีคณะกรรมการ
ก้าหนด 

15) รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงานปรมาณู 
16) จัดท้าประมาณการรายรับและรายจ่ายของส้านักงานก้ากับเพ่ือ

เสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10  แนวคิดของโครงสร้างคณะกรรมการและส้านักงานคณะกรรมการความปลอดภัย 
พลังงานปรมาณู 

คณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงานปรมาณ ู

ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับกจิการพลังงานปรมาณ ู

คณะที่ปรึกษาด้านเทคนิค 

กองบริหารจัดการการ
อนุญาต 

กองวิจยัและพัฒนา
เทคนิคการประเมินความ

ปลอดภัย 

กองก้าหนดเกณฑ์และ
มาตรฐานความปลอดภัย กองพัฒนาบุคคลากร 

กองกฎหมาย สนธิสัญญา
และความร่วมมอืระหว่าง

ประเทศ 

การสื่อสารและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

กองตรวจสอบสถาน
ประกอบกิจการพลังงาน

ปรมาณ ู
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4.1.2.3 อัตราก้าลัง 
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ให้ข้อเสนอว่าส้าหรับ

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 2 โรง ขนาด 1,000 เมกะวัตต์ต่อโรง ควรมีจ้านวนบุคลากรของหน่วยงานก้ากับ
ดูแลความปลอดภัย จ้านวน 200 คน ในปัจจุบัน ส้านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ประมาณ 300 คน โดยแบ่งเป็นในส่วนของการก้ากับดูแลความปลอดภัยประมาณ 150 คน 
และส่วนการสนับสนุนประมาณ 200 คน ซึ่งเป็นจ้านวนที่ไม่เพียงพอในการด้าเนินงานทั้งในแง่ของ
ปริมาณ และสมรรถนะ เนื่องจาก เป็นการก้ากับดูแลความปลอดภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โรงแรกของ
ประเทศ และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับระยะเวลาการ 12 ปี ในการพัฒนาโครงการแล้ว การขยาย
อัตราก้าลังและการพัฒนาสมรรถนะของอัตราก้าลังเดิมเป็นสิ่งที่ท้าทาย 

 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ตามร่างแผนพัฒนาก้าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 -2579 (PDP 

2015) ได้ก้าหนดให้การจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน 2570 ซึ่งมีระยะเวลาเพียง 12 
ปี ในการในการเตรียมการพัฒนากลไกของการก้ากับดูแล จึงต้องเร่งด้าเนินการตราพระราชบัญญัติ
ก้ากับกิจการพลังงานปรมาณู เพ่ือการแต่งตั้ง  

1) ตราพระราชบัญญัติการก้ากับกิจการพลังงานปรมาณู  โดยก้าหนดให้มี
คณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงานปรมาณูที่มีวางบทบาทในฐานะผู้แทนของภาครัฐในการ
ประสานงานกับองค์กรต่างๆ ต่างประเทศ เป็นสาหลักของความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ และการพิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์ เพ่ือสะท้อนภาพของการใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติต่อ
ภาคสังคมไทยและประชาคมโลก 

2) การจัดท้าแผนการพัฒนาบุคลากรด้านการก้ากับดูแลความปลอดภัยพลังงาน
ปรมาณู เพ่ือให้สามารถขยายอัตราก้าลังและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรได้ทันต่อการพัฒนา
โครงการ 

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ  
ส้านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เป็นหน่วยเลขานุการคณะกรรมการพลังงานปรมาณู

เพ่ือสันติ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการด้าเนินการก้ากับดูแลความปลอดภัยทั้งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี แต่เนื่องจากในปัจจุบันการใช้งานพลังงานปรมาณูของประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นสารกัมมันตรังสี ดังนั้น เพ่ือการรองรับการก้ากับดูแลความปลอดภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ซึ่งมีขนาดของสถานประกอบการที่ใหญ่ขึ้น มีการด้าเนินงานร่วมกับกระทรวงอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง จ้าเป็น
ที่ส้านักงานจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการด้าเนินงานในให้ทันสมัย เป็นไปตามบริบทของสังคม คือ 
มุ่งเน้นที่จะตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสามารถรองรับภาระหน้าที่คณะกรรมการ
ก้ากับกิจการพลังงานปรมาณูชุดใหม่ที่จะจัดตั้งขึ้น เพ่ือมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพการด้าเนินงาน มีความ
คล่องตัวขึ้น โดยน้าหลักการและแนวคิดของจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 
มาใช้ได้แก่ 
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1) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  
2) การจัดการเชิงกลยุทธ์หรือเชิงยุทธศาสตร์ 
3) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management 

Quality Award หรือ PMQA)  
4) นโยบายก้ากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance: OG)  
5) การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วน

ราชการ: KPI (Key Performance Indicators)  
6) Balanced Scorecard 
7) การบริหารราชการแบบบูรณาการ (CEO)  
8.) การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Services)  
เพ่ือเป็นการขยายขอบเขตงานของส้านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจากการก้ากับความ

ปลอดภัยการใช้สารกัมมันตรังสีให้รองรับการก้ากับดูแลความปลอดภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งต้องมี
การด้าเนินการร่วมกับหลายกรม กระทรวงที่ เกี่ยวข้อง เช่น ส้านักงานนโยบายและแ ผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณีธรรมชาติ กรมโรงงาน กระทรวงพลังงานและ
องค์การปกครองท้องถิ่น ซึ่งจะท้าให้การปฏิบัติงานเป็นแบบเครือข่ายและการท้างานที่ข้ามสาขา 
(cross function) มากยิ่งขึ้น และเพ่ือการตอบสนองความต้องการของภาคประชาชนเป็นหลัก  
การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในมติของต่างประเทศในการประสานความร่วมมือ  
การด้าเนินการเข้าร่วมเป็นภาคีและด้าเนินการตามสนธิสัญญา พันธกรณี และข้อผูกพันระหว่าง
ประเทศ 
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คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 

 
ตารางที่ 7  แสดงรายละเอียดของคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 

องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ การแต่งตั้ง/วาระการด ารง
ต าแหน่ง 

อ านาจหน้าที่ หน่วยปฏิบัติงาน 

จ้านวน 22 คน ประกอบด้วย 
1. ประธานคณะกรรมการ 
โดยกรรมการประกอบด้วย 
2. อธิการบดีมหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร์  
3. อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
4. อธิการบดีจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย  
5. อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์  
6. อธิบดีกรมโลหะกิจ  
7. เลขาธิการการพลังงานแห่งชาติ 
8.  ผู้แทนกระทรวงกลาโหม  
9. เจ้ากรมอุตุนิยมวิทยา  
10.เลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติ  

ผู้ทรงคุณวุฒิในทางวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ และนิติศาสตร์ 

- การแต่งตั้ง: คณะรัฐมนตรี 
- วาระ: - คราวละ 4 ปี 
 
 

- การอนุญาตให้ผลิต มีไว้ใน
ครอบครอง หรือใช้วัสดุ
นิวเคลียร์พิเศษ พลังงาน
ปรมาณู วัสดุพลอยได้ หรือ
วัสดุต้นก้ าลั งซึ่ งพ้นจาก
สภาพที่เป็นอยู่ในทางเคมี  

- การก้ าหนดเงื่อน ไขเพ่ื อ
ประโยชน์ความปลอดภัยไว้
ใน ใบ อ นุ ญ า ต ให้ ผู้ รั บ
ใบอนุญาตปฏิบัติ  

- วางระเบียบควบคุมและ
ด้าเนินกิจการให้เป็นไปตาม
ข้อก้าหนดหรือเงื่อนไขใน
ใบอนุญาตที่ ออกให้ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

- ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้
รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

- ส้านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติเป็นหน่วยงาน
ราชการ 
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องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ การแต่งตั้ง/วาระการด ารง
ต าแหน่ง 

อ านาจหน้าที่ หน่วยปฏิบัติงาน 

11.เลขาธิการสภาการศึกษา
แห่งชาติ  

12.ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 10 คน 
13.เลขาธิการส้านักงานปรมาณู

เพ่ือสันติ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

- ก้าหนดมาตรฐานต่างๆ อัน
พึงใช้โดยเฉพาะเกี่ยวกับ
พลังงานปรมาณู 

- มี อ้ านาจมีหนั งสื อ เรียก
บุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค้า
และให้ส่งเอกสารหรือวัตถุ
ใดๆ มาเพ่ือประกอบ การ
พิจารณาได ้
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คณะกรรมการปิโตรเลียม 
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 

 
ตารางท่ี 8  แสดงรายละเอียดของคณะกรรมการปิโตรเลียม 
 

องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ การแต่งตั้ง/วาระการด ารง
ต าแหน่ง 

อ านาจหน้าที่ หน่วยปฏิบัติงาน 

จ้านวน 16 คน ประกอบด้วย 
1. ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็น

ประธานคณะกรรมการ 
โดยกรรมการประกอบด้วย 
2. อธิบดีกรมที่ดิน  
3. อธิบดีกรมประมง 
4. อธิบดีกรมป่าไม้ 
5. อธิบดีกรมสรรพากร 
6. เลขาธิการส้านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

7. ผู้อ้านวยการส้านักนโยบายและ
แผนพลังงาน 

8. ผู้แทนกระทรวงกลาโหม 
9. ผู้แทนกระทรวงการคลัง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
- มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในสาขา
ธรณีวิทยา วิศวกรรมศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ การเงิน 
กฎหมาย หรือสาขาอ่ืนที่เป็น
ประโยชน์ต่อกิจการปิโตรเลียม  

- ไม่เป็นข้าราชการในส่วน
ราชการที่มีกรรมการโดย
ต้าแหน่งสังกัดอยู่ 

- การแต่งตั้ง: คณะรัฐมนตรี 
- วาระ: ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1) คราวละ 3 ปี 
2) อาจได้รับการแต่งตั้งได้

อีก 
3)  หากยังไม่มีการแต่งตั้ง 

ให้ผู้ทรงคุณวุฒินั้น
ปฏิบัติหน้าที่ไปพลาง
ก่อน 

- ให้ค้าแนะน้าแก่รัฐมนตรีในการ
ให้สัมปทาน ต่อระยะเวลาส้ารวจ
หรือผลิต อนุมัติให้เปลี่ยนแปลง
ปริมาณงาน อนุมัติให้ถอนข้อ
ผูกพันระหว่างแปลงส้ารวจ 
อนุญาตให้โอนสัมปทาน เพิก
ถอนสัมปทาน ประกาศห้ามส่ง
ปิโตรเลียมออกนอก
ราชอาณาจักร สั่งให้ผลิต และ
การช้าระหรือลดหย่อน
ค่าภาคหลวง ตามมาตรา 22 

- ให้ความเห็นชอบแก่อธิบดีในการ
ขยายอายุสัมปทาน อนุมัติการ
ก้าหนดพ้ืนที่ อนุญาตให้ขยาย
ระยะเวลาเริ่มผลิต  

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานเป็นผู้รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ มี
อ้านาจแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่และออก
กฎกระทรวง 

- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
เป็นหน่วยงานราชการ 
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องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ การแต่งตั้ง/วาระการด ารง
ต าแหน่ง 

อ านาจหน้าที่ หน่วยปฏิบัติงาน 

10.ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม 
11.ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 5 คน เป็น

กรรมการ 
12.อธิบดีกรมเชื้อเพลิงพลังงาน 

เป็นกรรมการและเลขานุการ 

- ท้าความตกลงราคาขายก๊าซ
ธรรมชาติในราชอาณาจักรตาม 
ม.58 

- อนุญาตให้ผู้รับสัมปทานถือ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินตาม ม. 65 

- มีค้าสั่งเกี่ยวกับการน้าคนต่าง
ด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรตาม
มาตรา 69 

- มีค้าสั่งเกี่ยวกับการน้าเข้า
เครื่องจักรและอุปกรณ์โดยได้รับ
ยกเว้นอากรขาเข้า และ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 70 
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คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

 
ตารางท่ี 9  แสดงรายละเอียดของคณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงาน 
 

องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ การแต่งตั้ง/วาระการด ารง
ต าแหน่ง 

อ านาจหน้าที่ หน่วยปฏิบัติงาน 

จ้านวน 7 คน ประกอบด้วย
ประธานกรรมการคนหนึ่งและ
กรรมการอ่ืนอีกหกคน 
 

กรรมการต้องมีผลงานหรือมีความรู้
และเข้าใจ เชี่ยวชาญหรือมี
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ใน
สาขาพลังงาน คณิตศาสตร์ 
นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
การเงิน การบัญชี 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การคุ้มครองผู้บริโภค หรือในสาขา
อ่ืนอันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
พลังงาน 

- พระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตั้ง 
โดยมีกระบวนการสรรหา
กรรมการ ให้รัฐมนตรีเสนอ
ชื่อคณะกรรมการสรรหา
คณะหนึ่งมีจ้านวนเก้าคนต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งให้
ท้าหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่
สมควรได้รับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการ ตามมาตรา 
14 ของพระราชบัญญัตินี้ 

- วาระ: - คราวละ 6 ปี และ
ให้ด้ารงต้าแหน่งได้เพียง
วาระเดียว 

 

- ก้ากับดูแลการประกอบ
กิจการพลังงาน 

- ออกประกาศก้าหนด
ประเภทใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการพลังงาน  

- ก้าหนดมาตรการเพ่ือให้
เกิดความมั่นคงและเชื่อถือ
ได้ของระบบไฟฟ้า 

- ก้าหนดระเบียบและ
หลักเกณฑ์ในการจัดหา
ไฟฟ้า  

- เสนอความเห็นต่อ
แผนพัฒนาก้าลังผลิตไฟฟ้า  

- ตรวจสอบการประกอบ
กิจการพลังงานของผู้รับ

- ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงานเป็นผู้
รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้
มีอ้านาจออก
กฎกระทรวงตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

- ส้านักงานคณะกรรมการ
ก้ากับกิจการพลังงาน 
เป็นหน่วยงานของรัฐ 
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องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ การแต่งตั้ง/วาระการด ารง
ต าแหน่ง 

อ านาจหน้าที่ หน่วยปฏิบัติงาน 

ใบอนุญาตให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

- ออกระเบียบหรือประกาศ
และก้ากับดูแลมาตรฐาน
และคุณภาพในการ
ให้บริการ รวมทั้งมาตรการ
ในการคุ้มครองผู้ใช้
พลังงานจากการประกอบ
กิจการพลังงาน 
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ภาพที่ 11  โครงสร้างของคณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงาน 
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ประวัติผู้เขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นางวราภรณ์  วัชรสุรกุล 
 
ประวัติการศึกษา – ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 – ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลย ีคณะวิศวกรรมศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 –  
 
ประวัติการท างาน  

พ.ศ. 2533 นักนิวเคลียร์เคมี 3 
พ.ศ. 2545 นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 6 
พ.ศ. 2548 วิศวกรนิวเคลียร์ 7 วช 
พ.ศ. 2551 วิศวกรนิวเคลียร์ 8 วช 
พ.ศ. 2557–ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
 ปฏิบัติหน้าที่ 

1)  ให้ค้าปรึกษา เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่ส้าคัญเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์  

2)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์  

3)  ปฏิบัติหน้าที่การประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรของ EU 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่ก้าหนดไว้ 

4)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่เลขาธิการส้านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
มอบหมาย 

 
ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
 ส้านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 


