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ผลงานป 2547 ประสบความสํ าเร็จดีย่ิง
นายกสมาคมฯ มีความพอใจเปนอยางย่ิง

คณะกรรมการบริหารสมาคมนิวเคลียร วาระป 2547-
2548  แถลงผลงานในรอบป 2547 ประสบความสํ าเร็จดวยดี
พรอมเรงเดินหนาบริหารงานของสมาคมใหบรรลุเปาหมายและกอ
ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสมาชิกและวงการพลังงานนิวเคลียร

ผศ.ดร.สมพร จองคํ า นายกสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย
(ป 2547-2548) กลาววา นับตั้งแตคณะกรรมการบริหารสมาคม
นิวเคลียรฯ ในรอบวาระป 2547-2548 ไดเขามารับหนาท่ี ในการ
บริหารสมาคมฯ ตั้งแตตนป 2547 จนถึงปจจุบัน  ไดมีการดํ าเนินงาน
ของสมาคม โดยยึดแนวนโยบายตอเนื่องจากคณะกรรมการชุดที่เพ่ิง
ผานพน รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารใหสอดคลองกับสภาวะ
แวดลอมที่เปลี่ยนไปดวย  เพ่ือเนนใหสังคมเห็นประโยชนของพลังงาน
นิวเคลียรในทางสันติกันมากขึ้น ซึ่งท่ีผานมาสมาคมฯไดรวมกับสถาบัน
ตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ ไดสงผูบริหารเขารวมประชุมและ
จัดการสัมมนาทางวิชาการ จัดทัศนศึกษา นํ าสมาชิกดูงานเก่ียวกับแหลง
พลังงานทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบาน  รวมทั้งการเปดชองทาง
การเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียรไปสูกลุมเปาหมาย
เพ่ิมมากขึ้น ดวยการพัฒนาเว็บไซตของสมาคมชื่อ www.nst.or.th  ซึ่ง
เปดโอกาสใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาเยี่ยมชม และรอรับขอ
เสนอแนะ คํ าติชม เพ่ือนํ าไปพัฒนาเว็บไซตนี้ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ทุกคน ซึ่งผูบริหารสมาคมจะรายงานรายละเอียด ผลการดํ าเนินงาน
รวมทั้งเรื่องสํ าคัญอ่ืนๆ ใหแกสมาชิกไดรับทราบในการประชุมวิชาการ
ประจํ าป 2547 ในวันเสารท่ี 22 มกราคม 2548    ณ หองประชุมชั้น 2
ตึก 4 (22 ชั้น) คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

“ผลงานของสมาคมที่ประสบความสํ าเร็จดวยดี  ก็เนื่องจาก
ความรวมมือและการสนับสนุนจากสมาชิกอยางพรอมเพรียง โดยเฉพาะ
การใหคํ าแนะนํ าและขอเสนอแนะอันเปนประโยชน ซึ่งทางคณะ
กรรมการฯจะทุมเทความสามารถในการบริหารงานสมาคมใหเจริญกาว
หนาตอไป เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและกอประโยชนตอสมาชิกและสังคม
โดยเฉพาะอย  างยิ่ งต อวงการนิว เคลียร ของประเทศไทย”                
ผศ.ดร.สมพร จองคํ า กลาวในที่สุด

สมาคมฯ จัดประชุมวิชาการประจํ าป 2547

สมาคมนิวเคลียร แห งประเทศไทย  
จดัประชุมวิชาการประจํ าป 2547 มีกิจกรรมทาง
ดานวิชาการที่นาสนใจ   และการประชุมใหญสามัญ
ประจํ าป 2547

การประชุมวิชาการประจํ าป 2547 ของ
สมาคมฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันเสารท่ี 22 มกราคม
2548 ระหวางเวลา 8.30-15.00 น. ณ หองประชุม
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย
ในชวงแรกหลังจากลงทะเบียน จะมีพิธีเปดการ
ประชุมวิชาการประจํ าป และการประชุมใหญสามัญ
ประจํ าป 2547 ซึ่งจะมีการรายงานผลการดํ าเนินงาน
ในรอบป พ.ศ. 2547 การรายงานงบดุลของสมาคมฯ
รวมทั้งเรื่องสํ าคัญอ่ืนๆ การบรรยายพิเศษจากนายก
สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศเกาหลี ในเรื่อง Korean
Nuclear Society พักรับประทานอาหารกลางวันรวม
กัน ภาคบายมีการบรรยายพิเศษอีก 2 เรื่อง Korean
Nuclear Industry และ Korean Nuclear Medicine
ปดทายดวยพิธีลงนามในบันทึกความเขาใจระหวาง
สมาคมนิวเคลียร แห งประเทศเกาหลีกับสมาคม
นิวเคลียรแหงประเทศไทย

สมาคมจึงขอเชิญทุกทาน เขารวมกิจกรรม
และรวมการประชุมใหญสามัญประจํ าป 2547 ตาม
วันและเวลาดังกลาว

จดหมายขาว
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NUCLEAR SOCIETY OF THAILAND

The  Nuclear  Society  of   Thailand  (NST)  was
established in 1993 to promote nuclear science and technology
development and associated activities in Thailand. The NST is a
learned society for nuclear scientists, professionals, academics,
researchers and the general public who have common interest in
nuclear energy.

The NST serves as an information center to provide
regular and comprehensive information on nuclear to members
and the general public. It also supports the exchange of
technical knowledge and experiences on nuclear personnel.

The central office of the NST is located at the Office of
Atoms for Peace (OAP) at No.16 Vibhavadi Rangsit Road,
Chatuchak District,  Bangkok 10900.

At present, the NST has more than 900 members from
academies, research centers, power industries, authorities, and
etc.
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การดํ าเนินงานและกิจกรรม

ของสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย
ในรอบป พ.ศ. 2547
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สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทยมีจุดมุงหมายในการเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาบุคลากร เผยแพร แลกเปลี่ยน
และติดตามวิทยาการทางดานนิวเคลียรอยางตอเนื่อง สํ าหรับบุคลากรที่ทํ างานในดานนี้ และเพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับการใช
ประโยชนของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร และโทษของรังสีตอรางกาย ตลอดจนมาตรการปองกันอันตรายจากรังสี สราง
ทัศนคติเชิงบวกและปลูกจิตสํ านึกท่ีดีตอการพัฒนาและการใชประโยชนของวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีนิวเคลียรกับสังคมไทย

การดํ าเนินงานของสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย มีการประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯทุก 2 เดือน และมีคณะ
ทํ างานยอยที่เก่ียวของกับกิจกรรมรวมกับสถาบันตางๆ ตลอดจนการจัดการประชุมวิชาการและการประชุมใหญสามัญของสมาคมฯ
โดยมีผลการดํ าเนินงานและกิจกรรมที่ไดทํ าในรอบป พ.ศ. 2547 ท่ีผานมา ดังตอไปนี้

1. การดํ าเนินงานดานวิชาการ
1.1 จัดใหกรรมการบริหารสมาคมนิวเคลียรฯเขารวมประชุมสมัชชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา      

ครั้งท่ี 3 “ทิศทางอนาคตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทยใน 10 ป” ในวันจันทรท่ี 15 มีนาคม 2547 ณ หองแกรนดไดมอนดบอล
รูม ศูนยการแสดงสินคานานาชาติอิมแพค เมืองทองธานี จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผูเขาประชุม 5,000 คน

1.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟสิกส ครั้งท่ี 12 รวมกับสาขาฟสิกส สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ชมรมครู
ฟสิกสแหงประเทศไทย สมาคมครูฟสิกสและคณิตศาสตรแหงประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง “ฟสิกสบูรณาการ” ระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2547 ท่ีโรงแรมแอมบาสซาเดอร
สุขุมวิท กรุงเทพฯ ใหกับครูฟสิกสจากโรงเรียนตางๆท่ัวประเทศไทย จํ านวน 530 คน

1.3 จัดวิทยากรบรรยายพิเศษในงานสัปดาหวิทยาศาสตร ประจํ าป 2547 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2547 เวลา 09.30-
12.30 น. ท่ีหอง ศว.115 อาคารวิทยสโมสร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก ในหัว
ขอ “ไดประโยชนอะไรจากพลังงานนิวเคลียร” คณะวิทยากรประกอบดวย ผศ.ดร. สมพร จองคํ า, นายอารีรัตน คอนดวงแกว, นาย
ยุทธพงศ ประชาสิทธิศักดิ์  และนายมนตชัย ราบรื่นทวีสุข

1.4 จัดวิทยากรบรรยายพิเศษในงานสัปดาหวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ประจํ าป 2547 ท่ีศูนยอิมแพคเมือง
ทองธานี เม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2547 เรื่อง “รังสีกับชีวิต” วิทยากรประกอบดวย ผศ.ดร. สมพร จองคํ า, ดร. สิรินาฏ เลาหะโรจน
พันธุ และนายอารีรัตน คอนดวงแกว

2.  การจัดพิมพเอกสาร
2.1 จัดพิมพเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟสิกส ครั้งท่ี 12 เรื่อง “ฟสิกสบูรณาการ” จํ านวน 600 เลม
2.2 จัดพิมพวารสารสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย (Journal of the Nuclear Society of Thailand) Volume 5

Number 1 (September 2004) จํ านวน 500 เลม
2.3 จัดพิมพ “จดหมายขาวสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย” (Newsletter of Nuclear Society of Thailand)

2 ฉบับ คือ ปท่ี 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-พฤษภาคม 2547 และปท่ี 7 ฉบับที่ 2 มิถุนายน-ธันวาคม 2547 จํ านวน 500 ฉบับ
2.4 จัดเตรียมเรื่อง “นิวเคลียรนากลัวจริงหรือ?” ในวิทยพิบูลสาร ฉบับวันวิทยาศาสตรแหงชาติ สิงหาคม 2547 โดย

ผศ.ดร.สมพร จองคํ า
2.5 จัดเตรียมเรื่อง “สถานการณและการพัฒนาโรงไฟฟานิวเคลียรในปจจุบัน” ในวิทยพิบูลสาร ฉบับวันวิทยาศาสตร

แหงชาติ สิงหาคม 2547 โดย ผศ.ปรีชา การสุทธ์ิ
2.6 จัดเตรียมเรื่อง “โรงไฟฟานิวเคลียร” ในวารสารสภาสมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปท่ี 4 เลมที่ 8

มกราคม-มีนาคม 2547
3. การจัดทํ าเวบไซต

จัดทํ าเวบไซตของสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย www.nst.or.th
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4. การจัดทํ า CD-ROM
จัดทํ า CD-ROM เพ่ือใชประกอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟสิกส ครั้งท่ี 12 เรื่อง “ฟสิกสบูรณาการ” ซึ่งเปนลักษณะ

Power Point  สารคดีภาพเคลื่อนไหว และการตูน
5. การรวมมือกับสถาบันตางๆ

5.1 สมาคมฯไดรับความอนุเคราะหจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อุดหนุนเงินเพ่ือจัดทํ าโครงการและกิจ
กรรมดานวิชาการวิทยาศาสตรนิวเคลียร ในป พ.ศ. 2547 เปนเงิน 200,000 บาท

5.2 สมาคมฯไดรับความอนุเคราะหจากสํ านักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ อุดหนุนเงินเพ่ือการจัดทํ าโครงการ “เผย
แพรแลกเปลี่ยนและถายทอดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร” และกิจกรรมดานวิชาการวิทยาศาสตรนิวเคลียร ในป พ.ศ.
2547 เปนเงิน 200,000 บาท

5.3 สมาคมฯเปนภาคีของสภาสมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (สสวทท) ไดรวมกิจกรรมตางๆ
ของสภาสมาคมฯตลอดมา เชน การเขารวมประชุมทุกเดือน การรวมประชุมวิชาการและการประชาสัมพันธ การจัดบูธแสดงและเผย
แพรความรูพ้ืนฐานการใชประโยชนพลังงานนิวเคลียร และอันตรายที่เกิดจากรังสีชนิดตางๆ ในงาน “สัปดาหวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีแหงชาติ

5.4 สมาคมฯไดรับขาวสารและเอกสารจากสํ านักงานปรมาณูเพ่ือสันติเปนประจํ า
5.5 สมาคมฯไดรับวารสาร “มองไกล” จากสถาบันอนาคตศึกษาเพ่ือการพัฒนา (IFD)
5.6 สมาคมฯไดรับเอกสาร “Canadian Nuclear Society Bulletin” จากสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศแคนาดา

(Canadian Nuclear Society : CNS) เปนประจํ า
5.7 สมาคมฯไดรับขาวสารจากสภานิวเคลียรแปซิฟก (Pacific Nuclear Council : PNC) อยางเปนประจํ า และนายก

สมาคมนิวเคลียรฯไดรับเชิญเขารวมประชุมแสดงปาฐกถา เรื่อง “Thailand’s Nuclear Program” ในการประชุม 14th Pacific
Basin Nuclear Conference ท่ี Honolulu มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือวันที่ 21 มีนาคม 2547

5.8 สมาคมฯไดรับการอนุมัติใหเขารวมเปนภาคีของสภาสมาคมนิวเคลียรนานาชาติ (International Nuclear Societies
Council : INSC)

5.9 สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศเกาหลี (Korean Nuclear Society, KNS) ไดเชิญ ผศ.ดร. สมพร จองคํ า และ
รศ.นเรศร จันทนขาว ไปบรรยายเรื่อง “Energy Status and Nuclear Program in Thailand และ “Nuclear Technology &
Engineering Education in Thailand : Current Status 2004” ท่ีเมือง Yongpyong ระหวางวันที่ 26-30 ตุลาคม 2547
6. การจัดทัศนศึกษา

สมาคมฯจัดทัศนศึกษาดูงาน “แหลงพลังงานประเทศเพื่อนบาน ระหวางวันที่ 9-12 ธันวาคม 2547 ท่ีเขื่อนนํ้ างึม
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีสมาชิกรวมเดินทาง 46 คน
7.  การดํ าเนินงานดานธุรการ และอ่ืนๆ

7.1 ในป พ.ศ. 2547 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯไดประชุมพิจารณา เรื่อง กิจกรรมของสมาคมฯ รวม 6 ครั้ง การ
ประชุมครั้งท่ี 5/2547 เปนการประชุมสัญจร และดูงานภาคตะวันออก คณะกรรมการฯไดเขาเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เครื่องเอกซเรยเคลื่อนที่ ท่ีทาเรือนํ้ าลึกแหลมฉบัง เรือจักรีนฤเบศรและไดประชุมคณะกรรมการฯที่หองประชุมโรงแรมโนโวเทล โค
ราเลีย อํ าเภอแกลง จังหวัดระยอง และการประชุมครั้งสุดทายประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 พฤศจิกายน 2547

7.2 จํ านวนสมาชิกในปจจุบัน มี  925 คน ตลอดชีพ 127 คน สามัญรายป 109 คน สมทบรายป 36 คน
ขาดสมาชิกภาพ 653 คน

7.3 สมาคมฯไดเขาเยี่ยมและอวยพรปใหม ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย นายไกรสีห กรรณสูต พรอม
ท้ังขอบคุณท่ีใหความชวยเหลือตอสมาคมฯตลอดมา

7.4 สมาคมฯไดรับอนุญาตจากนายปฐม แหยมเกตุ เลขาธิการ สํ านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ใหใชหอง 201 อาคาร
วิทยาศาสตรชีวภาพ (ตึก 2 ชั้น) เปนที่ทํ าการสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย
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สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย
งบดุล

ณ  วันที่  30  กันยายน  2547

สินทรัพย หมายเหตุ          บาท

สินทรัพยหมุนเวียน
      เงินสดและเงินฝากธนาคาร    964,128.07
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 964,128.07
รวมสินทรัพย 964,128.07

หนี้สินและเงินทุนสะสม หมายเหตุ
หนี้สินหมุนเวียน
      ภาษีเงินไดคางจาย        936.50
      คาสอบบัญชีคางจาย     3,000.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน     3,936.50
เงินทุนสะสม
      ทุนยกมา 300,000.00
      รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม 660,191.57
รวมสวนของเงินทุนสะสม 960,191.57
รวมหนี้สินและสวนของเงินทุนสะสม 964,128.07

หมายเหตุ  ประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ขอรับรองวาถูกตอง

………………………………………………………………………………….
(ผศ.ดร.สมพร  จองคํ า )

นายกสมาคม

………………………………………………………………………………….
( นางสิรินาฎ  เลาหะโรจนพันธ )

เหรัญญิก
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กํ าหนดการประชุมวิชาการประจํ าป พ.ศ. 2547
เรื่อง “นิวเคลียรเกาหลี”

โดย
สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย

รวมกับ
ภาควิชานิวเคลียรเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

และ การประชุมใหญสามัญประจํ าป 2547
วันเสารที่ 22 มกราคม  พ.ศ. 2548

ณ หองประชุมชั้น 2 ตึก 4 (22 ชั้น) คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

08:00 – 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 – 09:30 น. พธิเีปดการประชุมวิชาการและการประชุมใหญสามัญประจํ าป 2547

โดย นายสุชาติ มงคลพันธุ
อดตีนายกสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย

09:30 – 10:15 น. การประชุมใหญสามัญประจํ าป พ.ศ. 2547
วาระที่ 1  รายงานผลการดํ าเนินงานป พ.ศ. 2547
วาระที่ 2  รายงานงบดุลของสมาคมฯ
วาระที่ 3  เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี)

    10:15 – 10:30 น. พกัรับประทานนํ้ าชา-กาแฟ และอาหารวาง
10:30 – 11:15 น. การบรรยายพิเศษ เร่ือง “Current Status of Nuclear in Korea”

โดย Prof. Un Chul Lee, Ph.D
President of Korean Nuclear Society/Seoul National University

    11:15 – 12:00 น. “Current Status of Medical Application Using Radioisotopes in Korea
                                         โดย Prof. Myung Chul Lee, M.D

President of World Nuclear Medicine/Seoul National University

12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน
13:00 – 13.45 น. “Overview of National Promotion Plan for the Utilization of Radiation

and Radioisotope in Korea”
โดย  Prof. Jong Kyung Kim, Ph.D

Vice President of Korean Nuclear Society/Hanyang University
    13:45 – 14:00 น. พกัดื่มน้ํ าชา-กาแฟ และอาหารวาง
    14:00 – 15:00 น. พธิลีงนามบันทึกความเขาใจระหวางสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศเกาหลี

กบัสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย



กราบเรียนทานประธานที่เคารพ
The Delegation of Korean Nuclear Society
ทานสมาชิกสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย และทานผูมีเกียรติทุกทาน

ทางสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทยขอกราบขอบคุณ ทานนายกสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย
คนแรก ทีไ่ดสละเวลาอันมีคาของทาน และใหเกียรติแกสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทยเปนอยางสูง มาเปน
ประธานในพิธีเปดการประชุมวิชาการและการประชุมใหญสามัญประจํ าป พ.ศ. 2547 ของสมาคมนิวเคลียรแหง
ประเทศไทยในวันนี้ พรอมกับการฉลองครบรอบ 10 ป การกอตั้งของสมาคมฯ

สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย เปนสมาคมที่เก่ียวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับสูง และเปน
หนึง่ใน 25 สมาคม ภายใตสภาสมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (สสวทท) ซึ่งกระทรวง
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนผูใหการสนับสนุน สมาคมฯไดเร่ิมกอตั้งเมื่อ ป พ.ศ. 2537 ปจจุบันมีสมาชิกรวม
925 คน

สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทยมีนโยบายที่สํ าคัญ 5 ประการ คือ
1. สงเสริม เผยแพร แลกเปล่ียนความรู ประสบการณ ขอมูล และผลงานวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีนิวเคลียร เพ่ือประโยชนตอสมาชิกและประชาชน
2. ประสานความรวมมือระหวางสมาชิก องคกรและสมาคมทางวิชาการอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ
3. สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิอันชอบธรรมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี พลังงานนิวเคลียร และชวย

พิทกัษประโยชนของประชาชนในดานนิวเคลียร
4. พัฒนาสมาคมใหเปนศูนยกลางทางวิชาการดานเทคโนโลยีนิวเคลียร
5. สงเสริมและมีบทบาทในการวางแผนใชพลังงานนิวเคลียรของชาติ

สมาคมนวิเคลียรแหงประเทศไทย  มีกิจกรรมที่สํ าคัญในรอบป 2547 และไดดํ าเนินการมาอยางประสบ
ความสํ าเร็จใน  9 หัวขอ ดังนี้ คือ

1. รวมประชุมสมัชชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา ของกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ในกลุมพลังงาน ไดเนนกิจกรรมดานพลังงานนิวเคลียร และกลุมวิทยาศาสตรเพ่ือสังคม

2. การจดัสมัมนาเชิงปฏิบัติการรวมกับสาขาฟสิกส สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย เร่ือง “ฟสิกส
บูรณาการ” ใหกับครูฟสิกสจากโรงเรียนตางๆ ทั่วประเทศไทย 1 ครั้ง จํ านวน 530 คน

ค ํากลาวรายงานของนายกสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย
โดย ผศ.ดร. สมพร จองคํ า

ในการประชุมวิชาการและการประชุมใหญสามัญประจํ าป พ.ศ. 2547
ของสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย

วันเสารที่ 22 มกราคม 2548
ณ หองประชุมชั้น 2 ตึก 4 (22 ชั้น) คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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3. รวมกับสภาสมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย จัดบรรยายพิเศษในงานสัปดาห
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ป 2547 โดยการจัดเวทีแสดงและเผยแพรความรูพ้ืนฐานเรื่อง 
“รังสีกับชีวิต” ที่อิมแพค เมืองทองธานี

4. สมาคมฯไดจัดสงวิทยากรไปบรรยายพิเศษเรื่อง “พลังงานนิวเคลียรมีประโยชนตอประชาชนอยางไร” 
ในงานสัปดาหวิทยาศาสตร ที่สถาบันราชภฏัพิบูลสงคราม พิษณุโลก

5. สมาคมฯไดดํ าเนินการประสานความรวมมือกับองคกรในตางประเทศ และการพิจารณาทํ าสัญญา
ความรวมมือระหวางสมาคม ไดแก
5.1 American Nuclear Society (สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศสหรัฐอเมริกา)
5.2 Canadian Nuclear Society (สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศแคนาดา)
5.3 Pacific Nuclear Council (สภานิวเคลียรแหงคาบสมุทรแปซิฟก)
5.4 The International Nuclear Societies Council (สภาสมาคมนิวเคลียรนานาชาติ)
5.5 Korean Nuclear Society (สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศเกาหลี)

6. สมาคมฯไดรวมจัดทํ าเอกสารดานเทคโนโลยีนิวเคลียร เพ่ือเผยแพรความรูสูประชาชน ไดแก
6.1 วารสารสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย พ.ศ. 2547
6.2 เอกสารการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟสิกส ครั้งที่ 12 เร่ือง “ประโยชนของนิวเคลียรฟสิกส”
6.3 วารสารสภาสมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เร่ือง “โรงไฟฟานิวเคลียร”

7. สมาคมฯไดรวมกับสื่อมวลชนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการใหความรู เร่ืองรังสี และพลัง
งานนิวเคลียร แกประชาชนใน website : www.myscientists.com และ website : www.nst.or.th ของ
สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย

8. สมาคมฯไดพัฒนาใหเปนศูนยกลางวิชาการดานพลังงานนิวเคลียร โดยการเก็บรวบรวมขอมูลความรู 
ความช ํานาญ และประสบการณนักนิวเคลียรไทย อันเปนประโยชนสํ าหรับนักวิจัย และหนวยงานที่
เก่ียวของ

9. สมาคมฯไดจัดทัศนศกึษาใหแกสมาชิก เชน การทัศนศกึษาแหลงพลังงานภาคใต การใชพลังงาน
     นวิเคลยีรในภาคตะวันออก และการผลิตพลังงานไฟฟา เขื่อนนํ้ างึม ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว

ทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิกสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย และทานผูมีเกียรติ การจัดประชุมวิชา
การและการประชุมใหญสามัญฯ ของสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทยในวันนี้ ถือเปนกิจกรรมหนึ่งที่สํ าคัญ

การประชุมวิชาการในวันนี้จะมีการเสวนา เร่ือง “นิวเคลียรเกาหลี” จํ านวน 3 เร่ือง ไดแก
1. Current Status of Nuclear in Korea
2. Current Status of Medical Application Using Radioisotopes in Korea
3. Overview of National Promotion Plan for the Utilization of Radiation and Radioisotope in

Korea

กระผมจงึถือโอกาสนี้เรียนเชิญ คุณสุชาติ มงคลพันธุ อดีตรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอม อดีตนายกสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย  กรุณากลาวเปดการประชุมในครั้งนี้

ขอกราบเรียนเชิญครับ



ทานนายกสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย
The Delegation of Korean Nuclear Society
ทานสมาชิกสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย และทานผูมีเกียรติทุกทาน

ในปจจบุนัประเทศไทยไดมีการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และส่ิงแวดลอมของประเทศ เพ่ือความ
อยูดกิีนดขีองสงัคมไทย ทางดานคณะรัฐบาลในฐานะผูจัดการดูแลกิจกรรมระดับประเทศ ไดมีมาตรการและวิธีการ
ตางๆมารองรับ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจทุกระดับ ใหเจริญรุดหนาขึ้นมาตามลํ าดับ

กิจกรรมทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเนนการมุงพัฒนาขีดความสามารถทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเพ่ือการสงออก และให
สามารถแขงขันไดในตลาดโลก ซึ่งมีสวนบูรณาการในดานตางๆ เชน การเกษตร อุตสาหกรรม การพลังงานและสิ่ง
แวดลอม เพ่ือจุดมุงหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียรนับเปนสาขาหนึ่งที่มีบทบาทสํ าคัญในการพัฒนาประเทศมาเปนเวลา
ไมนอยกวา 40 ป เร่ิมจากทางดานสาธารณสุข การรักษาสุขภาพโดยโรงพยาบาลตางๆ ตอมาไดมีการขยายตัวสูการ
ใชสารกมัมนัตรังสีในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม การพัฒนาพืชพันธุทางดานการเกษตร ตลอดจน
การรักษาสภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ปจจุบันมีการใชเครื่องเอกซเรยเปนจํ านวนมากกวา 7,000 เครื่อง มีการใชสาร
กัมมันตรังสีไมนอยกวา 600 หนวยงาน ทัง้ภาครัฐและเอกชน

กิจกรรมทางดานเทคโนโลยีนิวเคลียรเปนเทคโนโลยีระดับสูง มีประโยชนตอมนุษยชาติอยางมหาศาล แต
การใชก็ตองมีการเรียนรูอยางถองแท และมีการใชอยางระมัดระวัง เพ่ือความปลอดภัยตอผูใช ผูใกลชิด ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป

กิจกรรมของสมาคมนิวเคลียรที่ทานนายกสมาคมฯ ไดกลาวมานั้น นับไดวามีประโยชนตอมวลชนทุกระดับ
ของประเทศ ไดมีสวนแบงเบาและชวยเหลือหนวยงานของรัฐบาลในการใหความรูทั้งสองดาน คือ ทางดาน
ประโยชนและอันตรายของสารกัมมันตรังสี หรือพลังงานนิวเคลียรใหแกประชาชน และยังเปนแหลงที่รวมผูที่มี
ความรูและประสบการณดานนิวเคลียร ตลอดจนเปนแหลงความรูที่สามารถนํ าไปใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนา
ประเทศได

ผมขอแสดงความชื่นชมอยางจริงใจตอการเสียสละในการดํ าเนินงานของสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย 
และขอถือโอกาสอันดีนี้ เปดการประชุมวิชาการและการประชุมใหญสามัญ ประจํ าป พ.ศ. 2547 ของสมาคม
นวิเคลียรแหงประเทศไทย และขออวยพรใหการประชุมจงประสบผลสํ าเร็จดังความมุงหวังทุกประการ

ค ําปราศรัย เปดการประชุมวิชาการและการประชุมใหญสามัญ ประจํ าป พ.ศ. 2547
สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย

โดย นายสุชาติ มงคลพันธุ
อดีตนายกสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย

วันเสารที่ 22 มกราคม 2548
ณ หองประชุมชั้น 2 ตึก 4 (22 ชั้น) คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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• ขั้นตอนวิธีการสรางภาพทั่วไปของการคํ านวณสรางภาพโทโม
กราฟที่ใชลํ ารังสีรูปพัด

    A General FBP-Type Reconstruction Algorithm of FAN-
Beam Computed Tomography

• การตรวจวัดอนุมูลอิสระในถั่วเหลือง ถ่ัวแดง ลูกเดือย และเม็ด
บัวที่ฉายรังสี
Detection of Free Radicals in Irradiated Soybean, Kidney
bean, Job’s Tear and Lotus Seed

• ระบบตรวจสอบตูคอนเทนเนอรสินคาดวยรังสีเอกซพลังงานสูง
ของกรมศุลกากรไทย
The Thai Customs Department’s Cargo Container
Inspection Systems Using High Energy X-Rays
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