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ผลงานในรอบวาระป 2547-25
นายกสมาคมฯ มีความพอใจเ

คณะกรรมการบริหารสม
2548  แถลงผลงานในชวงป 2
ดวยดีพรอมเรงเดินหนาบริหารง
และก อให เกิดประโยชนสูงสุด
นิวเคลียร

ผศ.ดร.สมพร จองคํ า นาย
(ป 2547-2548) กลาววา น
นวิเคลียรฯ ในรอบวาระป 2547
บริหารสมาคมฯ ตั้งแตตนป 2547
ของสมาคม โดยยึดแนวนโยบายตอ
รวมถึงการปรับเปล่ียนวิธีการบริหา
เปล่ียนไปดวย  เพื่อเนนใหสังคมเห
ทางสันติกันมากข้ึน ซ่ึงท่ีผานมาสม
ประเทศและตางประเทศ ไดส
สัมมนาทางวิชาการ จัดทัศนศึกษา
งานท้ังในประเทศและประเทศเพ่ือน
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับพลัง
มากข้ึน ดวยการพัฒนาเว็บไซตของ
โอกาสใหสมาชิกและประชาชนทั่วไป
แนะ คํ าติชม เพื่อน ําไปพัฒนาเว็บไ
ซ่ึงผูบริหารสมาคมจะรายงานรายละ
เร่ืองสํ าคัญอื่นๆ ใหแกสมาชิกไดรับ
2548 ในวนัศกุรท่ี 24 กุมภาพันธ 
อาคาร 1 สํ านักงานปรมาณูเพื่อสันต

“ผลงานของสมาคมท่ีประ
ความรวมมือและการสนับสนุนจากส
การใหคํ าแนะนํ าและขอเสนอแนะอัน
กรรมการฯจะทุมเทความสามารถใ
หนาตอไป เพ่ือใหบรรลุเปาหมายแ
โดยเฉพาะอย  าง ย่ิงต อวงการน
ผศ.ดร.สมพร จองคํ า กลาวในที่สุด
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-กุมภาพัน
48 ประสบความสํ าเร็จดียิ่ง
ปนอยางย่ิง
าคมนิวเคลียร วาระป 2547-
547-2548 ประสบความส ําเร็จ
านของสมาคมใหบรรลุเปาหมาย
ตอสมาชิกและวงการพลังงาน

กสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย
ับต้ังแตคณะกรรมการบริหารสมาคม
-2548 ไดเขามารับหนาท่ี ในการ
 จนถึงปจจุบัน  ไดมีการดํ าเนินงาน
เน่ืองจากคณะกรรมการชุดท่ีผานพน
รใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมท่ี
็นประโยชนของพลังงานนิวเคลียรใน
าคมฯไดรวมกับสถาบันตางๆ ทั้งใน
งผูบริหารเขารวมประชุมและจัดการ

 น ําสมาชิกดูงานเก่ียวกับแหลงพลัง
บาน  รวมท้ังการเปดชองทางการ
งานนิวเคลียรไปสูกลุมเปาหมายเพิ่ม
สมาคมชื่อ www.nst.or.th  ซึ่งเปด
ไดเขาเยี่ยมชม และรอรับขอเสนอ
ซตนี้ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอทุกคน
เอียด ผลการดํ าเนินงาน รวมท้ัง
ทราบในการประชุมวิชาการประจํ าป
2549    ณ หองประชมุใหญ ชั้น 2
ิ

สบความสํ าเร็จดวยด ี  ก็เนื่องจาก
มาชิกอยางพรอมเพรียง โดยเฉพาะ
เปนประโยชน ซึ่งทางคณะ
นการบริหารงานสมาคมใหเจริญกาว
ละกอประโยชนตอสมาชิกและสังคม
ิว เคลียร ของประเทศไทย”                

สมาคมฯ จัดประชุมวชิาการประจํ าป 2548

สมาคมนิวเคลียร แห งประเทศไทย   
จัดประชุมวิชาการประจํ าป 2548 มีกิจกรรมทาง
ดานวชิาการที่นาสนใจ   และการประชุมใหญสามัญ
ประจํ าป 2548

การประชุมวิชาการประจํ าป 2548 ของ
สมาคมฯ ในครั้งนี ้จดัข้ึนในวันศุกรที่ 24 กุมภาพันธ
2549 ระหวางเวลา 8.00-13.00 น. ณ หองประชมุ
ใหญ ชัน้ 2 อาคาร 1 สํ านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิโดย
ในชวงแรกหลังจากลงทะเบียน จะมีพิธีเปดการ
ประชุมวชิาการประจํ าป การบรรยายพิเศษ 2 เร่ือง
คือ “SPECT Radioisotopes and FDG Production
with 30 MeV Cyclotron” โดย Dr. Ahmet
Cokragan และ “Difficult Challenges; Interesting
Solution” โดย Mr. Paul Stephens และการประชุม
ใหญสามัญประจ ําป 2548 ซ่ึงจะมีการรายงานผลการ
ดํ าเนนิงานในชวงป พ.ศ. 2547 และ 2548  การราย
งานงบดุลของสมาคมฯ การเลือกต้ังกรรมการบริหาร
สมาคมฯในรอบวาระป พ.ศ. 2549-2550 และเรื่อง
สํ าคัญอื่นๆ ปดทายดวยการพักรับประทานอาหาร
กลางวันรวมกัน

สมาคมจึงขอเชิญทุกทาน เขารวมกิจกรรม
และรวมการประชุมใหญสามัญประจ ําป 2548 ตาม
วนัและเวลาดังกลาว
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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 1000 members from
academies, research centers, power industries, authorities, and
etc.
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ของสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย
ระหวางป พ.ศ. 2547-2548
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สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทยมีจุดมุงหมายในการเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาบุคลากร เผยแพร
ปล่ียน และติดตามวิทยาการทางดานนิวเคลียรอยางตอเนื่อง สํ าหรับบุคลากรท่ีทํ างานในดานนี้ และเพื่อเผย
วามรูเกี่ยวกับการใชประโยชนของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร และโทษของรังสีตอรางกาย ตลอด
ตรการปองกันอันตรายจากรังสี สรางทัศนคติเชิงบวกและปลูกจิตสํ านึกที่ดีตอการพัฒนาและการใชประโยชน
ิทยาศาสตร และเทคโนโลยีนิวเคลียรกับสังคมไทย

การดํ าเนินงานของสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย มีการประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯทุก 2 เดือน
ีคณะทํ างานยอยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมรวมกับสถาบันตางๆ ตลอดจนการจัดการประชุมวิชาการและการ
ุมใหญสามัญของสมาคมฯ โดยมีผลการดํ าเนินงานและกิจกรรมท่ีไดทํ าระหวางป พ.ศ. 2547-2548 ท่ีผาน
ตอไปนี้

รด ําเนินงานดานวิชาการ
1.1 จัดใหกรรมการบริหารสมาคมนิวเคลียรฯเขารวมประชุมสมัชชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการ
า      ครั้งที่ 3 “ทิศทางอนาคตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทยใน 10 ป” ในวันจันทรที ่15 มีนาคม 2547
องแกรนดไดมอนดบอลรูม ศูนยการแสดงสินคานานาชาติอิมแพค เมืองทองธาน ี จัดโดยกระทรวงวิทยา
รและเทคโนโลยี มีผูเขาประชุม 5,000 คน

1.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟสิกส ครั้งที่ 12 รวมกับสาขาฟสิกส สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย
ครูฟสิกสแหงประเทศไทย สมาคมครูฟสิกสและคณิตศาสตรแหงประเทศไทย มหาวทิยาลัยมหิดล และ
ันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง “ฟสิกสบูรณาการ” ระหวางวันที ่31 พฤษภาคม-1
ยน 2547 ท่ีโรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท กรุงเทพฯ ใหกับครูฟสิกสจากโรงเรียนตางๆทั่วประเทศไทย
น 530 คน

1.3 จัดวิทยากรบรรยายพิเศษในงานสัปดาหวิทยาศาสตร ประจ ําป 2547 ในวันที ่17 สิงหาคม 2547 
09.30-12.30 น. ท่ีหอง ศว.115 อาคารวิทยสโมสร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏ
งคราม พิษณุโลก ในหัวขอ “ไดประโยชนอะไรจากพลังงานนิวเคลียร” คณะวิทยากรประกอบดวย ผศ.ดร. 
 จองคํ า, นายอารีรัตน คอนดวงแกว, นายยุทธพงศ ประชาสิทธิศักดิ์  และนายมนตชัย ราบรื่นทวีสุข

1.4 จัดวิทยากรบรรยายพิเศษในงานสัปดาหวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิประจ ําป 2547 ท่ีศูนย
คเมืองทองธานี เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2547 เรื่อง “รังสีกับชีวิต” วิทยากรประกอบดวย ผศ.ดร. สมพร จอง
ร. สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธุ และนายอารีรัตน คอนดวงแกว



1.5 จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “โรงไฟฟานิวเคลียรแบบฟวชัน” วันอังคารที่ 18 มกราคม 2548
เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมใหญ สํ านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิวิทยากร คือ นายประชัย นรจิตร วิศวกรนิวเคลียร
จาก Karlsruhe Research Center ประเทศเยอรมัน

1.6 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟสิกส ครั้งที่ 13 เรื่อง “ฟสิกสบูรณาการ” รวมกับ สาขาฟสิกสสมาคมวิทยา
ศาสตรแหงประเทศไทย สมาคมครูฟสิกสและคณิตศาสตรไทย ชมรมครูฟสิกสแหงประเทศไทย คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ระหวางวันที ่24-26 พฤษภาคม 2548 ที่โรง
แรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ ใหกับครูฟสิกสจากโรงโรงเรียนตางๆทั่วประเทศไทย จ ํานวน 400 คร

1.7 สมาคมฯ รวมสํ านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร และมูลนิธิสันติภาพระหวางประเทศ ไดรวมกันจัดการบรรยายพิเศษ โดยนักวิทยาศาสตรรางวัล
โนเบล Professor Jerome I. Friedman เรื่อง “วิทยาศาสตรสะพานเชื่อมสันติภาพ (Science : A Bridge to
Peace)” วันพุธท่ี 16 มีนาคม 2548 ณ อาคาร 50 ป มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ

1.8  สมาคมฯรวมกับภาควิชานิวเคลียรเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย และ
บรษัิทยูนิค จ ํากัด จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “อุปกรณและระบบรักษาความปลอดภัยสํ าหรับการปองกันการกอการ
ราย ที่ใชรังสีและวัสดุนิวเคลียร โดย Mr. Chip Allgrove, Director of Homcland Security, Canberra Industries,
Inc. และ Mr. Douglas Robinson, ales Manager-Asia, Canberra Industries, Inc. วันศุกรที่ 25 มีนาคม 2548
ณ หองประชุมชั้น 2 อาคาร 4 คณะวิศวกรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย

1.9 สมาคมฯรวมกับสมาคมฟสิกสไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทฟสิกสไทยกับฟสิกสโลก”
วันท่ี 13 ตุลาคม 2548 ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

2.  การจัดพิมพเอกสาร
2.1 จัดพิมพเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟสิกส ครั้งที่ 12 เรื่อง “ฟสิกสบูรณาการ”

จ ํานวน 600 เลม
2.2 จัดพิมพวารสารสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย (Journal of the Nuclear Society of Thailand)

Volume 5 Number 1 (September 2004) จ ํานวน 500 เลม
2.3 จัดพิมพ “จดหมายขาวสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย” (Newsletter of Nuclear Society of

Thailand)        2 ฉบบั คือ ปท่ี 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-พฤษภาคม 2547 และปที ่7 ฉบับที่ 2 มิถุนายน-ธันวาคม
2547 จ ํานวน 500 ฉบบั

2.4 จัดเตรียมเรื่อง “นิวเคลียรนากลัวจริงหรือ?” ในวิทยพิบูลสาร ฉบับวันวิทยาศาสตรแหงชาติ
สิงหาคม 2547 โดย ผศ.ดร.สมพร จองคํ า

2.5 จัดเตรียมเรื่อง “สถานการณและการพัฒนาโรงไฟฟานิวเคลียรในปจจุบัน” ในวิทยพิบูลสาร ฉบบั
วันวิทยาศาสตรแหงชาติ สิงหาคม 2547 โดย ผศ.ปรีชา การสุทธิ์

2.6 จัดเตรียมเรื่อง “โรงไฟฟานิวเคลียร” ในวารสารสภาสมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปท่ี 4 เลม
ท่ี 8 มกราคม-มีนาคม 2547

4  สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย
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3. การจดัทํ าเวบไซต
จัดทํ าเวบไซตของสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย www.nst.or.th

4. การจดัทํ า CD-ROM
จัดทํ า CD-ROM เพื่อใชประกอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟสิกส ครั้งที่ 12 เรื่อง “ฟสิกสบูรณาการ” ซึ่งเปน

ลักษณะ Power Point  สารคดีภาพเคลื่อนไหว และการตูน

5. การรวมมือกับสถาบันตางๆ
5.1 สมาคมฯไดรับความอนุเคราะหจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อุดหนุนเงินเพื่อจัดทํ า

โครงการและกิจกรรมดานวิชาการวิทยาศาสตรนิวเคลียร ในป พ.ศ. 2547 เปนเงิน 200,000 บาท
5.2 สมาคมฯไดรับความอนุเคราะหจากสํ านักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ อุดหนุนเงินเพื่อการจัดทํ า

โครงการ “เผยแพรแลกเปล่ียนและถายทอดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร” และกิจกรรมดานวิชาการวิทยา
ศาสตรนิวเคลียร ในป พ.ศ. 2547 เปนเงิน 200,000 บาท

5.3 สมาคมฯเปนภาคีของสภาสมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (สสวทท) ไดรวมกิจ
กรรมตางๆของสภาสมาคมฯตลอดมา เชน การเขารวมประชุมทุกเดือน การรวมประชุมวิชาการและการประชา
สัมพนัธ การจัดบูธแสดงและเผยแพรความรูพื้นฐานการใชประโยชนพลังงานนิวเคลียร และอันตรายที่เกิดจากรังสี
ชนิดตางๆ ในงาน “สัปดาหวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงชาติ

5.4 สมาคมฯไดรับขาวสารและเอกสารจากสํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติเปนประจํ า
5.5 สมาคมฯไดรับวารสาร “มองไกล” จากสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD)
5.6 สมาคมฯไดรับเอกสาร “Canadian Nuclear Society Bulletin” จากสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศ

แคนาดา (Canadian Nuclear Society : CNS) เปนประจ ํา
5.7 สมาคมฯไดรับขาวสารจากสภานิวเคลียรแปซิฟก (Pacific Nuclear Council : PNC) อยางเปน

ประจํ า และนายกสมาคมนิวเคลียรฯไดรับเชิญเขารวมประชุมแสดงปาฐกถา เรื่อง “Thailand’s Nuclear Program”
ในการประชุม 14th Pacific Basin Nuclear Conference ท่ี Honolulu มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือวันท่ี
21 มีนาคม 2547

5.8 สมาคมฯไดรับการอนุมัติใหเขารวมเปนภาคีของสภาสมาคมนิวเคลียรนานาชาติ (International
Nuclear Societies Council : INSC)

5.9 สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศเกาหล ี(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
ระหวางวันที ่26-30 ตุลาคม 2547

5.10 อุปนายก 1 เขารวมประชุม 2005 International Congress on Advanced on Nuclear Power
Plants (ICAPP 05)  ระหวางวันที ่15-19 พฤษภาคม 2548 ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี

5.11 บรรณาธิการ เขารวมประชุม “Nuclear Asia Pacofic 2005” ที่ฮองกง ระหวางวันที ่12-15
กรกฎาคม 2548 ซึ่งจัดโดย Korean Nuclear Socirty (KNS) และ World Nuclear Association

5.12 อุปนายก 1 เปนผูแทนสมาคมฯ เขารวมประชุมคณะท ํางานจัดงานฉลอง 100 ป ทฤษฎีสัมพันทธ
ภาพของไอนสไตน ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พ.ศ. 2548)

http://www.nst.or.th/
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5.13 เลขาธิการเปนผูแทนสมาคมฯเขารวมประชุมคณะกรรมการพัฒนากฏหมายของสํ านักงานปรมาณู
เพื่อสันติ (พ.ศ. 2548)

6. การจัดทัศนศึกษา
6.1 สมาคมฯจัดทัศนศึกษาดูงาน “แหลงพลังงานประเทศเพื่อนบาน ระหวางวันที ่9-12 ธันวาคม 2547

ที่เขื่อนนํ ้างึม ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีสมาชิกรวมเดินทาง 46 คน
6.2 สมาคมฯจัดประชุมสัญจรและทัศนศึกษาดูงาน “แหลงพลังงานประเทศเพื่อนบาน ครั้งที่ 2” ระหวาง

วันท่ี 10-12 ธันวาคม 2548 ที่ดอนพะเพ็ง จ ําปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสมาชิกรวม
เดินทาง 37 คน

7.  การดํ าเนินงานดานธุรการ และอ่ืนๆ
7.1 ในชวงป พ.ศ. 2547-2548 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯไดประชุมพิจารณา เรื่อง กิจกรรมของ

สมาคมฯ รวม 12 ครั้ง การประชุมครั้งที ่5/2547 เปนการประชุมสัญจร และดูงานภาคตะวันออก คณะ
กรรมการฯไดเขาเย่ียมชมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เครื่องเอกซเรยเคลื่อนที่ ที่ทาเรือนํ้ าลึกแหลมฉบัง เรือ
จักรีนฤเบศรและไดประชุมคณะกรรมการฯที่หองประชุมโรงแรมโนโวเทล โคราเลีย อํ าเภอแกลง จังหวัดระยอง
และการประชุมครั้งสุดทายเปนการประชุมสัญจรและทัศนศึกษา “แหลงพลังงานประเทศเพื่อนบาน ครั้งที่ 2
(รายละเอียดดัง 6.2)

7.2 จํ านวนสมาชิกในปจจุบัน มี  1050 คน ตลอดชีพ 163 คน สามัญรายป 205 คน สมทบรายป
8 คน  ขาดสมาชิกภาพ 674 คน

7.3 สมาคมฯไดเขาเยี่ยมและอวยพรปใหม ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย นายไกรสีห
กรรณสูต พรอมท้ังขอบคุณท่ีใหความชวยเหลือตอสมาคมฯตลอดมา

7.4 สมาคมฯไดรับอนุญาตจากนายปฐม แหยมเกตุ เลขาธิการ สํ านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิใหใชหอง
201 อาคารวิทยาศาสตรชีวภาพ (ตึก 2 ชั้น) เปนท่ีทํ าการสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย



กํ าหนดการประชุมวิชาการประจ ําป พ.ศ. 2548

สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย
รวมกับ

ส ํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ภาควิชานิวเคลียรเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

และ การประชุมใหญสามัญประจํ าป 2548
วันศุกรท่ี 24 กุมภาพนัธ  พ.ศ. 2549

ณ หองประชุมใหญชั้น 2 อาคาร 1 สํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

08:00 – 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 – 09:15 น. พิธีเปดการประชุมวิชาการ

โดย ปลัดกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
09:15 – 10:00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “SPECT Radioisotopes and FDG Production with

30 MeV Cyclotron”
โดย Dr. Ahmet Cokragan (Advanced Cyclotron Systems)

10:00 – 10:15 น. พักรับประทานน้ํ าชา-กาแฟ และอาหารวาง
10:15 – 11:00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Difficult Challenges ; Interesting Solution”

โดย Dr. Paul Stephens (Powerplus Systems Ltd.)
    11:00 – 12:00 น. การประชุมใหญสามัญประจํ าป 2548

วาระที่ 1  รายงานผลการดํ าเนินงาน ป 2548
วาระที่ 2  รายงานงบดุลของสมาคมฯ
วาระที่ 3  การเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯประจ ําป พ.ศ. 2549-2550
วาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ (ถามี)

12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน
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กราบเรียนทานประธานที่เคารพ
Dr. Ahmet Cokragan, Dr. Paul Stephens
ทานสมาชิกสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย และทานผูมีเกียรติทุกทาน

สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทยไดด ําเนินการมาครบ 11 ป ของการกอตั้งสมาคมฯในป พ.ศ. 2548 ท่ี
ผานมา สมาคมนิวเคลียรฯไดรับความสนใจและมีจํ านวนสมาชิกเพิ่มขึ้นมาอยางมาก และนาภูมิใจที่วงการวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียรไดรับการชวยเหลือเก้ือกูลจากมวลสมาชิกหลายๆ ฝาย ประกอบดวย ทางดานการ
แพทย สาธารณสุข ดานอุตสาหกรรม และโรงงาน และผูประกอบการที่เกี่ยวของ ดานการใชงานทางกิจการเกษตร
ดานท่ีเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม ดานโบราณคด ี ดานกฎหมายและระเบียบ ดานการประชาสัมพันธ ส่ือสารมวลชน
นักวิจัย คร ูอาจารยผูสอนวิชาวิทยาศาสตรในระดับโรงเรียน และมหาวิทยาลัย ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา

กิจกรรมสํ าคัญในรอบปที่ผานมา มีอยูหลายเร่ือง ไดแก การลงนามความตกลงรวมมือกับสมาคมนิวเคลียร
แหงประเทศเกาหลี (KNS) เมื่อตนป  2548 ท่ีจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนสมาคมนิวเคลียรแหงท่ีสอง
หลังจากที่ไดรวมมือตกลงกับสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (ANS) เม่ือป 2547 เราไดมีการแลก
เปล่ียนขาวสารขอมูล ตลอดจนความกาวหนาของกิจกรรมแตละสมาคม ทํ าใหเกิดความรูท่ีทันสมัยและเปน
ประโยชนรวมกัน

ปที่ผานมาเปนปที่มีความส ําคัญ คือ ปฟสิกสโลก 2005 (World Year of Physics 2005) ฉลองศตวรรษ
มหัศจรรยไอนสไตน (Einstein’s Miraculous Centenary Celebration : EMC2) โดยยกยองใหอัลเบิรต ไอนสไตน
เปนบุคคลแหงศตวรรษที ่ 20 (The Man of Century)  สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทยไดรวมจัดกิจกรรมที่
สํ าคัญหลายประการ เชน รวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจัดปาฐกถาพิเศษโดย Prof. Jerome I.
Friedman นักฟสิกสรางวัลโนเบลที่มีผลงานเกี่ยวกับเรื่อง “Quarks” มาบรรยายเรื่อง “Science : A Bridge to
Peace” และไดจัดบรรยายพิเศษโดยเจาหนาที่ดาน  Homeland Security ประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่อง “Security
Equipment and Systems for Preventing Radiological and Nuclear Terrorism” ท่ีภาควิชานิวเคลียรเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สมาคมนิวเคลียรฯรวมกับสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย (สาขาฟสิกส) จัดอบรมครูวิทยาศาสตร
ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟสิกส ครั้ง 13 เรื่อง “ฟสิกสบูรณาการ” ท่ีโรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ
มีครูสนใจเขาฝกอบรม จ ํานวน 550 คน

สมาคมนิวเคลียรฯไดรวมกับสมาคมฟสิกสไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง “บทบาทฟสิกส
ไทยกับปฟสิกสโลก” ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีครูวิทยาศาสตรเขารวมการสัมมนา จ ํานวน 120 คน

สมาคมนิวเคลียรฯ ไดเขารวมการประชุมวิชาการนานาชาติ 3 ครั้ง ไดแก 1) “2005 International
Congress on Advances in Nuclear Power Plants” (ICAPP 05) ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี 2) “Nuclear Power
Asia Pacific 2005” ที่ฮองกง และ 3) “APEC Symposium on Foresighting Future Fuel Technology : From
Scenarios to Roadmaps” ท่ีจังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย

คํ ากลาวรายงานของนายกสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย
โดย ผศ.ดร. สมพร จองคํ า

ในการประชุมวิชาการและการประชุมใหญสามัญประจ ําป พ.ศ. 2548
ของสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย
วันศุกรท่ี 24 กุมภาพนัธ 2549

ณ หองประชุมใหญชั้น 2 อาคาร 1 สํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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สมาคมนิวเคลียรฯ ไดจัดทํ า Website ชื่อ www.nst.ot.th เพื่อเปนส่ือใหแกสมาชิกของสมาคม
นิวเคลียรฯและผูสนใจท่ัวไปไดเขาชมและไดศึกษาความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียรท่ีทันสมัย 
ทันตอเหตุการณ มีเยาวชนติดตอสอบถามปญหามาอยูตลอดเวลา

นอกจากนั้นสมาคมนิวเคลียรฯไดจัดเสนอความรูในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ และเอกสารวิชาการ
(Journals) ตลอดจนภาพโปสเตอรที่ไดน ําแสดงในสัปดาหวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย และในการ
สัมมนาวิชาการที่ตางๆ อีกดวย

ขาวการจัดตั้งอุปกรณนิวเคลียรที่สํ าคัญในประเทศไทยในปจจุบันท่ีควรทราบ คือ การติดตั้งเครื่องไซโคล
ตรอน (Cyclotron) เพื่อผลิตไอโซโทปรังสีในโรงพยาบาลกรุงเทพ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ซึ่งเปนอุปกรณ
นิวเคลียรชนิดใหม และเปนการเปดแนวการใชประโยชนส ําหรับการวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคมะเร็งและ
เนื้องอกแกผูปวยดวยเครื่อง PET (Positron Emission Tomography)

พูดถึงเรื่องสํ าคัญของประเทศไทยอีกเรื่องหนึ่ง คือ “เมืองไทยสมควรท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียรแลวหรือ
ยัง?” เปนคํ าถามจากประชาชนทั่วไปอยางถี่มากในปจจุบัน ผูวางแผนการผลิตไฟฟาในประเทศไทยยังใหคํ าตอบ
อยางไมชัดเจนนักวา จะเริ่มตนเมื่อใด ปจจุบันถาเราเปดไปดูสถิติของโรงไฟฟานิวเคลียรที่มีอยูในโลกและที่กํ าลัง
จะกอสรางในอนาคต ในเวปไซตของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ www.iaea.org จะพบวาประเทศ
เพื่อนบานของเรา คือ อินโดเนเซีย มีชื่อเปนผูจะสรางโรงไฟฟานิวเคลียรในป ค.ศ. 2016 จ ํานวน 4 โรงๆ ละ
1,000 เมกะวัตต (รวม 4,000 เมกะวัตต) และประเทศเวียตนาม ในป ค.ศ. 2017 จะสรางจํ านวน
2 โรงๆ ละ 1,000 เมกะวัตต (รวม 2,000 เมกะวัตต) สํ าหรับประเทศไทยเรายังไมมีค ําตอบสํ าหรับอนาคตวาจะ
มีโครงการเริ่มสรางเมื่อใด แตสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทยก็มีหนาที่ที่จะตองชวยในการใหความรูพื้นฐานแก
ประชาชน นักเรียน เพื่อใหเขาใจอยางถองแทถึงเรื่องโรงไฟฟานิวเคลียร ประโยชน และอันตรายที่ควรทราบอยาง
ถูกตอง

ประเทศไทยเคยมีโครงการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรที่บริเวณอาวไผ อํ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี เมื่อป
พ.ศ. 2518 และไมสามารถทํ าการกอสรางไดเพราะมีการตอตานจากประชาชน เนื่องจากการไดรับขอมูลไมเพียง
พอและมีความกลัวเรื่องความปลอดภัยทาง “นิวเคลียร” กันอยางมากในขณะนั้น ซึ่งก็ถือวาเปนกาวที่พลาดไปของ
ประเทศไทย ท่ีไมมีโรงไฟฟานิวเคลียรเม่ือ 30 ปท่ีแลว อันเปนสาเหตุหนึ่งที่ทํ าใหความกาวหนาของประเทศ
โดยรวม ยอมลาหลังไปกวาประเทศญี่ปุน เกาหลี ไตหวัน ซ่ึงเม่ือ 30 ปท่ีแลว เราอยูในแถวเดียวกันกับ
3 ประเทศเหลานี้ การมีโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศจะเปนแหลงบมเพาะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหลายแขนง
ซ่ึงจะทํ าใหเกิดโอกาสการคนพบสิ่งใหม (spinoff) เชนทางดานวัสดุศาสตร ดานการกอสรางอาคารแบบพิเศษ
ดานการควบคุมอัตโนมัติ  ดานโรงไฟฟาพลังงานความรอน ตลอดจนดานวิทยาศาสตรนิวเคลียรสาขาตางๆ เรียก
วาเปนการเพิ่มทั้งทางดานคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพ และยังเปนการเพิ่มพูนดานปริมาณทางเศรษฐศาสตรอีก
เชนกัน

คํ าตอบของค ําถามที่วา “เมื่อไหรประเทศไทยจะมีโรงไฟฟานิวเคลียร?” เปนคํ าถามที่คนไทยรุนกอนเขา
ถามกันมาตั้งแต 40 ปมาแลว สวนคํ าตอบยังลองลอยอยูในสายลมที่ยังจับตองไมไดอยูในขณะนี ้สมาคมนิวเคลียร
แหงประเทศไทยก็ไดแตหวังวา ผูกํ ากับดานนโยบายพลังงานไฟฟาของประเทศจะมองเห็นความสํ าคัญของการมี
โรงไฟฟานิวเคลียร ตอการพัฒนาประเทศอยางลึกซึ้ง และจริงจัง เพื่ออนาคตอันยาวนานของลูกหลานไทย
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ทานนายกสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย
Dr. Ahmet Crokagan, Dr. Paul Stephens
ทานสมาชิกสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย และทานผูมีเกียรติทุกทาน

ในปจจุบันประเทศไทยไดมีการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศ เพื่อความ
อยูดีกินดีของสังคมไทย ทางดานคณะรัฐบาลในฐานะผูจัดการดูแลกิจกรรมระดับประเทศ ไดมีมาตรการและวิธีการ
ตางๆมารองรับ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจทุกระดับ ใหเจริญรุดหนาขึ้นมาตามลํ าดับ

กิจกรรมทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเนนการมุงพัฒนาขีดความสามารถทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเพื่อการสงออก และให
สามารถแขงขันไดในตลาดโลก ซึ่งมีสวนบูรณาการในดานตางๆ เชน การเกษตร อุตสาหกรรม การพลังงานและส่ิง
แวดลอม เพื่อจุดมุงหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียรนับเปนสาขาหนึ่งท่ีมีบทบาทสํ าคัญในการพัฒนาประเทศมาเปนเวลา
ไมนอยกวา 40 ป เริ่มจากทางดานสาธารณสุข การรักษาสุขภาพโดยโรงพยาบาลตางๆ ตอมาไดมีการขยายตัวสูการ
ใชสารกัมมันตรังสีในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม การพัฒนาพืชพันธุทางดานการเกษตร ตลอดจน
การรักษาสภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ปจจุบันมีการใชเครื่องเอกซเรยเปนจํ านวนมากกวา 7,000 เครื่อง มีการใชสาร
กัมมันตรังสีประมาณ 800 หนวยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการใชวัสดุกัมมันตรังสีมากกวา 20,000 รายการ

กิจกรรมทางดานเทคโนโลยีนิวเคลียรเปนเทคโนโลยีระดับสูง มีประโยชนตอมนุษยชาติอยางมหาศาล แต
การใชก็ตองมีการเรียนรูอยางถองแท และมีการใชอยางระมัดระวัง เพ่ือความปลอดภัยตอผูใช ผูใกลชิด ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไป

กิจกรรมของสมาคมนิวเคลียรท่ีทานนายกสมาคมฯ ไดกลาวมานั้น นับไดวามีประโยชนตอมวลชนทุกระดับ
ของประเทศ ไดมีสวนแบงเบาและชวยเหลือหนวยงานของรัฐบาลในการใหความรูทั้งสองดาน คือ ทางดาน
ประโยชนและอันตรายของสารกัมมันตรังสี หรือพลังงานนิวเคลียรใหแกประชาชน และยังเปนแหลงท่ีรวมผูท่ีมี
ความรูและประสบการณดานนิวเคลียร ตลอดจนเปนแหลงความรูที่สามารถน ําไปใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนา
ประเทศ

ผมขอแสดงความชื่นชมอยางจริงใจตอการเสียสละในการดํ าเนินงานของสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย 
และขอถือโอกาสอันดีนี ้ เปดการประชุมวิชาการและการประชุมใหญสามัญ ประจ ําป พ.ศ. 2548 ของสมาคม
นิวเคลียรแหงประเทศไทย และขออวยพรใหการประชุมจงประสบผลสํ าเร็จดังความมุงหวังทุกประการ

คํ าปราศรัย เปดการประชุมวิชาการและการประชุมใหญสามัญ ประจ ําป พ.ศ. 2548
สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย
โดย ดร. ศักด์ิสิทธ์ิ ตรีเดช

ปลัดกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
วันศุกรท่ี 24 กุมภาพนัธ 2549

ณ หองประชุมใหญชั้น 2 อาคาร 1 สํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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•  ข้ันตอนวิธีการสรางภาพท่ัวไปของการคํ านวณสรางภาพโทโมกราฟท่ี
ใชลํ ารังสีรูปพัด (A General FBP-Type Reconstruction Algorithm
of FAN-Beam Computed Tomography)

•  การตรวจวัดอนุมูลอิสระในถั่วเหลือง ถั่วแดง ลูกเดือย และเม็ดบวัท่ี
ฉายรงัสี (Detection of Free Radicals in Irradiated Soybean,
Kidney bean, Job’s Tear and Lotus Seed)

•  ระบบตรวจสอบตูคอนเทนเนอรสินคาดวยรังสีเอกซพลังงานสูงของ
กรมศุลกากรไทย (The Thai Customs Department’s Cargo
Container Inspection Systems Using High Energy X-Rays)

Volume 5 Number 1 September 2004  ISSN : 1513 - 0339

วารสาร สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย
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•  อิทธิพลของสายพันธุ แหลงท่ีมาของสัตว และคุณลักษณะของละออง
ธาตุตอการเกิดมะเร็งปอดในหนูทดลองที่สูดออกไซดของธาตุในกลุม
ยูเรเนียม (Influence of strain animal supplier and aerosol
characteristics on pulmonary carcinogenesis from inhaled high-
fired transuranic dioxides in the rat)

•  ฟลมวัดปริมาณรังสีแกมมาท่ีใชโพลิไวนิลแอลกอฮอลผสมสารสกัด
จากดอกชบา (A gamma-ray film dosimeter based on polyvinyl
alcohol and dye extracted from chinese rose)

•  กัมมันตภาพจํ าเพาะของนิวไคลดกัมมันตรังสีธรรมชาติ เรเดียม-
226, ทอเรียม-232 และโพแทสเซียม-40 ในทรายจากบอทราย ใน
อ.หาดใหญ และ อ.นาหมอม จ.สงขลา (Specific activity of the
naturally occurring radionuclides Ra-226, Th-232 and K-40
in sand samples from quarries in Hatyai and Namom districts,
Songkhla province)

•  การเตรียมไฮโดรเจลที่ประกอบดวยชั้นของโพลิไวนิลแอลกอฮอลและ
ชั้นของไคโตซานโดยการฉายรังสีแกมมาเพื่อใชเปนเจลปดแผล
(Preparation of hydrogel containing PVA and chitosan layers by
gamma irradiation for using as wound dressing)
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CD ROM โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟสิกส
ครั้งที ่12 เรื่อง “ฟสิกสบูรณาการ”

      ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร (กรุงเทพ)
      1. ไฟฟาอิเล็กทรอนิกสและแมเหล็ก
      2. ภาพยนตรการตูนสารคดีเรื่อง “โลกของ
          นิวเคลียร”

เอกสารเผยแพร
มารูจักเชื้อเพลิงนิวเคลียรกันเถอะ

เขียนโดย อ.วิทิต เกษคุปต และ อ.ปรีชา การสุทธ์ิ ภายในเลมประกอบ
ดวยรายละเอียดเก่ียวกับ ปฏิกิริยาฟชชัน ปฏิกิริยาฟวชัน ยูเรเนียม-
235 พลูโทเนียม-239 ยูเรเนียม-233 ไฮโดรเจน-2 หรือดิวเทอเรียม
ไฮโดรเจน-3 หรือทริเทียม วัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร Mining &
Milling การเปลี่ยนสภาพของยูเรเนียม จาก U3O8 เปน UF6  การเสริม
สมรรถนะ การประกอบแทงเชื้อเพลิง  การจัดการเกี่ยวกับเชื้อเพลิง
นิวเคลียรใชแลว การแปรสภาพเชื้อเพลิงใชแลว การวัดการแผรังสีจาก
แทงเชื้อเพลิงใชแลว

12  สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย

ของสมาคมนิวเคลียร
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การสมัมนาเชิงปฏิบัติการฟสิกส คร้ังท่ี 12
เร่ือง “ฟสิกสบูรณาการ”

ะชุมสัญจรและทัศนศึกษาการใชพลังงานนิวเคลียร
ในการตรวจสอบสินคาของกรมศุลกากร

บ
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คณะกรรมการบริหารสมาคมนิวเค
แดผูวาการการไฟฟ
องสมาคมนิวเคลียร
  สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย  13

งานสปัดาหวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ประจํ าป 2547

รรยายพิเศษงานสัปดาหวิทยาศาสตร ประจํ าป 2547
นัที ่17-19 สิงหาคม 2547 ณ คณะวิทยาศาสตรและ
ทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม

ลียรเขาเยี่ยมอวยพรปใหม ๒๕๔๘
าแหงประเทศไทย



ทัศนศึกษาเข่ือนน้ํ างึม เขื่อนผลิตไฟฟาพลังนํ ้า สปป.ลาว 9-12 ธันวาคม 2547

สมา

ลงนามในบันทึกความเขาใจ (MOU) กับสมาคม
คมนิวเคลียรแหงประเทศไทย  14

ทัศนศึกษา บุรีรัมย - อุบลราชธาน ีและ สปป

นิวเคลียรแหงประเทศเกาหลี (KNS) เม่ือวันท่ี
22 มกราคม 2548

ู

แสดงมุทิตาจิตตอกรรมการบริหารสมาคม ใน
โอกาสเขารับต ําแหนง กรรมการพลังงานปรมาณ
เพ่ือสันติ
.ลาว เมื่อวันที ่10 - 12 ธ.ค. 2548
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