
เอกสารประกอบ 
การประชุมพิจารณ ราง แผนยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณูของประเทศ 

   ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                                                                                                     1 
 

 

เอกสาร 3 
 

เอกสารประกอบการประชุมพิจารณ 
แผนยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณูของประเทศ 

 

ตารางที่ 1 นํ้าหนักคะแนนของประเด็นประเด็นปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานดานพลังงาน
ปรมาณูของประเทศ 
 

ลําดับ ประเด็นปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานดานพลังงานปรมาณูของประเทศ        
(ประเด็น SWOT) 

นํ้าหนัก
คะแนน 
(รอยละ) 

1 ไมมีแผนยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณูของประเทศทําใหขาดทิศทางในภาพรวมที่แตละ
หนวยงานจะชวยกันขับเคล่ือนไปใหถึงจุดหมายเดียวกัน 

8.33 

2 การใหความรู และความเขาใจ และการสรางการยอมรับดานเทคโนโลยีนิวเคลียร ใหแก
ประชาชน ยังไมเพียงพอ และตอเนื่อง 

6.35 

3 รัฐบาลไมใหความสําคัญตอนโยบายพัฒนาพลังงานปรมาณู 5.20 
4 ประเทศไทยมีหนวยงานระดับชาติ ที่มีสมรรถนะสูงในการกํากับดูแล (Regulator) การใช

ประโยชน  จากเทคโนโลยีนิวเคลียรใหเกิดความปลอดภัย (safety) ความมั่นคงปลอดภัย 
(Security) และพิทักษความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร (Safeguards) 

3.46 

5 ประชาชนขาดความรูและความเขาใจเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู ทําใหขาดความรวมมือและ
อาจมีการตอตาน 

3.43 

6 วิกฤตทางดานพลังงานและสภาวะโลกรอน ทําใหประชาชนหันมาสนใจพลังงานนิวเคลียรเพ่ือ
การผลิตกระแสไฟฟามากขึ้น 

3.43 

7 กระแสสังคมที่เปนประชาชนระดับรากหญากลัวพลังงานปรมาณู และไมยอมรับเนื่องจากไมมี
ความรูทางดานเทคโนโลยีพลังงาน 

3.32 

8 เทคโนโลยีความรูและขอมูลเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูมีการพัฒนามากและทันสมัย เปนโอกาส
ในการพัฒนาพลังงานปรมาณู มาประยุกตใชไดหลากหลาย/เทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียรของ
ตางประเทศมีการวิจัยและพัฒนาดีขึ้น และปลอดภัยมากขึ้นเปนลําดับสามารถใชเปนแนวทาง
ประยุกตใชในประเทศไทยได 

3.22 

9 เทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียรของตางประเทศมีการวิจัยและพัฒนาดีขึ้น และปลอดภัยมากขึ้น
เปนลําดับสามารถใชเปนแนวทางประยุกตใชในประเทศไทยได 

3.22 

10 ประเทศไทยมีการนําเทคโนโลยีนิวเคลียร มาใชในงานดานตางๆ อยางกวางขวาง เชน ดาน
สาธารณสุข อาหารและเกษตร อุตสาหกรรม สิงแวดลอม และอ่ืนๆ 

2.69 
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ลําดับ ประเด็นปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานดานพลังงานปรมาณูของประเทศ        
(ประเด็น SWOT) 

นํ้าหนัก
คะแนน 
(รอยละ) 

11 ขาดการใหความรู-ความเขาใจกับประชาชน การใชประโยชนจากพลังงานปรมาณู ดาน
การแพทย การเกษตร และการอุตสาหกรรม 

2.55 

12 คนไทยไมเชื่อมั่นในความรูความสามารถของคนไทยดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดาน
เทคโนโลยีพลังงาน 

2.55 

13 โรงไฟฟานิวเคลียรชวยสรางความมั่นคงทางดานพลังงานของประเทศ 2.35 
14 โรงไฟฟานิวเคลียรเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ชวยลดภาวะโลกรอนเปนโอกาสในการใชเปน

พลังงานทางเลือก 
2.28 

15 ความไมโปรงใส การทุจริต คอรรัปชั่น ในสังคมไทย เปนอุปสรรคตอการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร  

2.25 

16 บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของหนวยงานดานพลังงานปรมาณูยังไมเดนชัด 2.22 
17 เทคโนโลยีดานพลังงานปรมาณูมีราคาสูง เปนอุปสรรคตอการลงทุนพัฒนาพลังงานปรมาณู 2.18 
18 38ราคาน้ํามันแพง ผลักใหรัฐบาลเรงรัดนโยบายการพัฒนาโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรมาใช

ทดแทนพลังงานน้ํามัน 
2.15 

19 ผลการวิจัยและพัฒนาดานพลังงานปรมาณูมีความกาวหนาสูงที่จะเปนประโยชนตอการ
พัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย และพลังงานทางเลือก 

2.01 

20 การตอตานจากกลุมพลังตางๆ เชน NGO เปนอุปสรรคในการพัฒนาโรงไฟฟาพลังงาน
นิวเคลียร 

1.91 

21 ขาดการสรางเครือขายของหนวยงานในการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร 1.91 
22 สาธารชนยังมีความระแวง หวาดกลัวระเบิดนิวเคลียร 1.91 
23 อุบัติเหตุทางนิวเคลียรมีผลกวางและรายแรง และใชเวลาแกไขนาน 1.91 
24 พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติอยูในระหวางปรับปรุงแกไข ทําใหขาดความตอเนื่อง 

และหยุดชะงัก 
1.88 

25 กฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติใหมีกฎหมายในการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
โดยใหจัดงบประมาณ สนับสนุนการศึกษา คนควาวิจัย เปนโอกาสสําคัญในการพัฒนา
พลังงานปรมาณูในยุคปจจุบัน 

1.85 

26 อุปกรณ และเทคโนโลยีลาสมัย ไมเพียงพอตอการพัฒนาพลังงานปรมาณู 1.78 
27 การที่ไทยเปนสมาชิกของ IAEA ทําใหไดรับการสนับสนุนดานตางๆ เชน ทางวิชาการ 

เครื่องมือ อุปกรณ ผูเชี่ยวชาญ การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ 
1.75 

28 การเสี่ยงตอการแพรขยายอาวุธนิวเคลียร/การกอการราย ทําใหประชาชนมีความวิตกเกี่ยวกับ
พลังงานนิวเคลียร 

1.71 

29 การกํากับดูแลความปลอดภัยดานพลังงานปรมาณูมีความปลอดภัยไดมาตรฐานสากล 1.68 
30 มีปญหาเกี่ยวกับการจัดการกากกัมมันตภาพรังสี 1.58 
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ลําดับ ประเด็นปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานดานพลังงานปรมาณูของประเทศ        

(ประเด็น SWOT) 
นํ้าหนัก
คะแนน 
(รอยละ) 

31 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพลังงานปรมาณูมีคานิยมรวม (Share Value) ที่จะ
ควบคุมใหการพัฒนาพลังงานปรมาณูเปนไปในทางสรางสรรค ปลอดภัย ไมเกิดอันตราย และ
หลีกหนีการทําลายลางโดยใชเทคโนโลยีนิวเคลียร 

1.48 

32 การกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศเพื่อนบานอาจมีผลกระทบตอดานสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศไทย 

1.38 

33 การบริการดานพลังงานปรมาณูของหนวยงานภาครัฐยังดอยคุณภาพและขาดประสิทธิภาพ 1.28 
34 นโยบายรัฐบาลปจจุบันไดกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

และนวัตกรรมไวชัดเจน เปนโอกาสใหพัฒนาพลังงานปรมาณูไดงายขึ้น 
1.24 

35 รัฐบาลยังไมใหความสนับสนุนตอพลังงานปรมาณู (จัดสรรงบประมาณใหนอย) 1.21 
36 

รูปแบบการบริหารใชคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เปนองคกรระดับชาติ
ประกอบดวยหลายหนวยงานทําใหเกิดความรอบคอบและผสมผสานวิชาการในหลายๆ สาขา 

1.21 

37 กระแสสังคมของกลุมผูมีความรูทางดานวิทยาศาสตรใหการยอมรับการพัฒนาพลังงาน
ปรมาณูเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ 

1.14 

38 มีการแยกองคกรระหวางกํากับดูแลดานความปลอดภัย กับองคกรดานการใชประโยชน
เทคโนโลยีนิวเคลียร ทําใหมีประสิทธิภาพในการกํากับดูแลดานความปลอดภัย 

1.04 

39 รัฐบาลและประชาชนในตางประเทศสนับสนุนการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรมากขึ้น เนื่องจากมี
ความรู ความเขาใจและเห็นประโยชนของเทคโนโลยีนิวเคลียรที่ปลอดภัย 

0.87 

40 ไมมีนโยบายเทคโนโลยีนิวเคลียรระดับชาติที่ชัดเจน ตอเนื่อง และย่ังยืน และไมมีแผน
ยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณูของประเทศทําใหขาดทิศทางในภาพรวมที่แตละหนวยงาน
จะชวยกันขับเคล่ือนไป 

0.74 

41 ประเทศไทยมีหนวยงานในการวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนจากเทคโนโลยีนิวเคลียร 
(Operators) 

0.74 

42 คณะอนุกรรมการชุดตางๆทํางานแยกสวน ไมเชื่อมประสานกัน 0.67 
43 แนวโนมงบประมาณขององคการระหวางประเทศมุง Nuclear Watch ทําใหงบประมาณดาน

การพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียรในทางสันตินอยลง 
0.50 

44 บุคลากรในคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย
สาขา 

0.37 

45 มีเครือขายความรวมมือและสนับสนุนทั้งในประเทศและตางประเทศ 0.37 
46 ประเทศในภูมิภาคเอเซียมีการประชุมแลกเปลี่ยนขอมูลดานเทคโนโลยีนิวเคลียรกันทุกป เปน

การเพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพรความรูดานนิวเคลียรมากขึ้น 
0.34 
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ลําดับ ประเด็นปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานดานพลังงานปรมาณูของประเทศ        

(ประเด็น SWOT) 
นํ้าหนัก
คะแนน 
(รอยละ) 

47 สวนใหญภาระงานาอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติไมกระจายไปยัง
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

0.34 

48 องคกรบริหารและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ไมมีสถานที่ต้ังแนนอนและถาวรกอใหเกิดความ
ไมคลองตัวในการปฏิบัติงาน 

0.34 

49 48อุปกรณ ครุภัณฑและพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีของไทยมีความพรอมในการพัฒนาพลังงาน
ปรมาณู 

0.34 

50 คณะอนุกรรมการชุดตางๆ มีฝายเลขานุการที่เขมแข็ง 0.27 
51 ระบบการสงเสริมและสนับสนุนสถานประกอบการยังไมมีประสิทธิภาพ 0.27 
52 องคประกอบขององคกรบริหารงานมีหลายหนวยงานมีปญหาดานการบริหารงบประมาณ 

สถานที่ปฏิบัติงาน และการมอบหมายงาน 
0.27 

53 ผลจากการระเบิดนิวเคลียรเปนภัยตอระบบส่ือสาร  ระบบขอมูลทางอิเล็คทรอนิกส 0.20 
54 บุคลากรในคณะกรรมการและอนุกรรมการชุดตางๆ มีทักษะและความเชี่ยวชาญสูง 0.17 
55 ประเทศเพ่ือนบานอาจมีการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร ซึ่งทําใหไทยไดพลังงานไฟฟาราคา

ถูก 
0.13 

56 สถานะขององคกรทั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เปนที่ยอมรับของสังคม 0.03 

 
ตารางที่ 2 แบบฟอรมการจัดลําดับความสําคัญประเด็นยุทธศาสตร (SWOT)  
 

แบบฟอรมการจัดลําดับความสําคัญประเด็นยทุธศาสตร (SWOT)  
ของ พลังงานปรมาณูของประเทศ  (15 กรกฏาคม 2551) 

         ใหใสหมายเลขขอของประเด็น SWOT ลงในชอง ตามการจัดลําดับความสําคัญของทาน 
คะแนน 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
ลําดับ           

      หมายเหตุ :  1.   คะแนน =10 มีผลกระทบตอการดําเนินงานดานพลังงานปรมาณูของประเทศ มากที่สุด  
      และคะแนน= 9,8,7…..1 มีน้ําหนักผลกระทบลดหลั่นกันลงมา 
2.  น้ําหนักของคะแนน หมายถึง ระดับความสําคัญของปจจัย SWOT แตละขอ ที่มีผลกระทบ 
ตอการดําเนินงานดานพลังงานปรมาณูของประเทศ อาจจะมีผลกระทบเชิงบวก หรือลบก็ได  

 
 


