
วา
รส
าร

Atoms fo r  Peace Journa l

พระบารมีปกเกล้าฯ ชาวปรมาณู

ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 ประจำ�ปี 2560



ขอน้อมร�ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ
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ของสำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (กองบรรณาธิการ)
       1.  นายสมบุญ  จิรชาญชัย
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางรังสี 
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 ด้านพลังงานปรมาณู
       3. นางวราภรณ์  วัชรสุรกุล
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       8. ดร. พิภัทร  พฤกษาโรจนกุล  
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วารสารปรมาณูเพื่อสันติ จัดทำาข้ึนเพื่อเผยแพร่ภารกิจและการดำาเนินงานของสำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ รวมทั้งข่าวสาร 

บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ตลอดจนเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ  

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้กว้างขว้างยิ่งขึ้น

บรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกและแก้ไขต้นฉบับทั้งเรื่องและภาพตามแต่จะเห็นสมควร โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบ 

จากเจ้าของเรื่อง และไม่ส่งต้นฉบับคืน **ข้อคิดเห็น หรือ บทความในเอกสารฉบับนี้ เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนซึ่งไม่มีข้อผูกพันกับ 

สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติแต่อย่างใด**

ผู้สนใจส่งข้อเขียน หรือ ข้อเสนอแนะ
สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0 2579 5230, 0 2596 7600 ต่อ 1123 - 1124 โทรสาร 0 2561 3013 
E-mail : pr@oap.go.th, pratoms4peace@gmail.com
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ถึงแม้ว่าอานุภาพของระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและนางาซากิได้แสดงให้ชาวโลกประจักษ์ 
ต่อความรุนแรงและประสิทธิภาพในการทำาลายของระเบิดปรมาณู แต่อย่างไรก็ตาม ภายหลังสงคราม
ในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศฝรั่งเศส จีน สหภาพโซเวียต อังกฤษ อินเดีย ปากีสถาน อิรัก 
อิหร่าน และเกาหลีเหนือ ยังคงแข่งขันกันสะสมระเบิดปรมาณูเพื่อความมั่นคง จึงอาจกล่าวได้ว่า 
ในช่วงปี พ.ศ. 2500 – 2526 เป็นช่วงเวลาทีโ่ลกตกอยูใ่นภาวะหวาดกลวัต่อสงครามปรมาณู ประกอบกบั
การเกิดมหาอำานาจใหม่สองขั้ว คือ สหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกา ที่มีความขัดแย้งทางอุดมการณ์
ระหว่างระบอบคอมมวินสิต์และเสรปีระชาธปิไตย และแพร่ขยายออกไปทัง้ยุโรปและเอเชีย สภาวการณ์
ของโลกตกอยู่ในความไม่ม่ันคง ทั้งความท้าทายของอุดมการณ์ทางการเมืองการปกครองและ 
การนำาพาประเทศชาติให้รอดพ้นจากพิษเศรษฐกิจหลังสงครามโลกอีกด้วย ประเทศไทยเองก็มิอาจ
หลีกพ้นจากสถานการณ์ดังกล่าวไปได้ ดังนั้นไทยจึงจำาเป็นต้องแสวงหาพันธมิตรทั้งจากสหรัฐฯ และ
ประเทศต่างๆ ในภาคพื้นยุโรป

ท่ามกลางสถานการณ์ด้านความมัน่คงดงักล่าว ด้วยพระอจัฉรยิะภาพและวสิยัทศัน์อนักว้างไกลของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้เจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆ โดยการเสด็จ
พระราชด�าเนินเยือนต่างประเทศในช่วง พ.ศ. 2502 – 2510  โดยในปี พ.ศ. 2503 ได้เสด็จพระราชด�าเนิน
เยือนประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งนั้น ผู้รับเสด็จอย่างสมพระเกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างยิ่งคือ ประธานาธิบดี ดไวท์ ดี ไอเซนฮาวร์ท่านผู้นี้เป็นอดีตผู้บัญชาการสูงสุดของ
ฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่สอง และผู้ริเริ่มโครงการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (Atoms for Peace)  
ทางการสหรฐัได้จัดเป็นพธิกีารแบบเตม็รปูแบบและเป็นพเิศษอย่างทีไ่ม่เคยปรากฏมาก่อน แม้แต่ประธานาธิบดี
ไอเซนฮาวร์กย็งัร่วมนัง่รถพระท่ีนัง่ส่งเสด็จถงึทีป่ระทบั"แบลร์เฮ้าส์" ด้วยและในงานถวายเลีย้งพระกระยาหารค�า่ 
ประธานาธบิดไีอเซนฮาวร์ได้กล่าวสนุทรพจน์ต้อนรบัอย่างมสีสีนัยิง่ว่า พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช ทรงโปรดก๋วยเตี๋ยวดังที่พระองค์ทรงปรารภไว้ต่อสาธารณชน ด้วยเหตุนี้ ผู้น�าสหรัฐจึงสัพยอกว่า 
จงึควรจะถามสตูรท�าก๋วยเตีย๋วจากพระองค์เพราะหลานๆ ของท่านมกัรบเร้าให้เข้าครวัท�าอาหารให้รบัประทาน 
ถ้าได้สูตรอาหารใหม่ๆ มาให้หลานๆ ก็น่าจะเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ และถ้าหากเขาสามารถท�าก๋วยเตี๋ยวได้
จริงๆ ก็จะส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชด�ารัสตอบว่า “ข้าพเจ้าไม่มีอะไร 
ที่จะกล่าวอีก เพราะท่านประธานาธิบดีพูดแทนไปหมดแล้ว โดยเฉพาะเรื่องก๋วยเตี๋ยว ซึ่งเหมือนกับที่ข้าพเจ้า
ถามท่านประธานาธิบดีให้ช่วยท�าไอศกรีมให้ข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าได้ถามสูตรไอศกรีมไป และอาจจะหาสูตร
ก๋วยเตี๋ยวให้ท่านประธานาธิบดีไปท�าให้หลานๆ ได้รับประทาน”
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ความเป็นมาและความเป็นไปในค่อนศตวรรษ

ปรมาณู.....ใต้ร่มพระบารมี
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สนุทรพจน์ของผูน้�าสหรฐัและองค์พระประมขุของปวงชนชาวไทยทีม่ต่ีอกนัน้ีแม้อาจดูเป็นเรือ่งสพัยอกเลก็ๆ น้อยๆ แต่ทีจ่ริงแล้ว 
สะท้อนถึงความใกล้ชิดสนิทสนิมอย่างยิ่งราวกับเป็นมิตรที่คบหากันมานาน ดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตรัสว่า  
คนไทยและคนอเมริกันน้ันมีความเหมือนกันในเร่ืองไม่ชอบพิธีรีตอง แต่ใช่ว่าการเยือนครั้งนี้จะไม่มีการเอ่ยถึงเรื่องกิจการบ้านเมืองเลย  
ตรงกันข้ามการเสด็จฯ เยือนสหรัฐครั้งนี้เป็นการตอกย�้าความเป็นพันธมิตรของทั้งสองประเทศครั้งส�าคัญที่น่าสนใจคือในโอกาสที่
ประธานาธบิดไีอเซนฮาวร์ได้เข้าเฝ้าฯ ทีท่�าเนยีบขาวในช่วงการเสดจ็ฯ เยอืนสหรฐัอเมรกิา ซึง่ปรากฏในเอกสารของกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐฯ ฉบับที่ 15 ระหว่างปี พ.ศ. 2501 – 2503 และได้รับการเปิดเผยในเวลาต่อมา ในเอกสารฉบับดังกล่าวได้กล่าวถึงพระราชปฏิสันถาร 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในการเข้าเฝ้าฯ เป็นเวลา 45 นาที ซึ่งด�าเนินไปอย่างเป็นมิตรไมตรีจิต  
ทรงแสดงพระอัจฉริยภาพในการตอบค�าถามประธานาธิบดี เรื่องสภาวะการส่งออกข้าวของไทย การพัฒนายางพารา สถานการณ์แร่ดีบุก 
ตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนของต่างประเทศในไทย

ประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ได้ย�้าค�ามั่นกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยว่า ประเทศสหรัฐจะให้ 
การสนับสนุนรัฐบาลไทยอย่างแน่วแน่ต่อไป เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทย และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงตอบแถลงการณ์ของผู้น�าสหรัฐ โดยทรงเชื่อว่าการสานไมตรีระหว่างสองประเทศเป็นส่ิงที่ประชาชนชาวไทยและชาวอเมริกัน 
ต่างปรารถนาเช่นกัน

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2496 ประธานาธิบดี ดไวท์ ดี ไอเซนฮาวร์ ได้กล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ  
ในมหานครนิวยอร์ก เรื่อง พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (Atoms for Peace) ผู้แทนรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและคณะกรรมการพลังงานปรมาณ ู
ของไทย ได้เจรจาปรึกษาหารือโดยสหรัฐอเมริกายินดีให้ความช่วยเหลือในการฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์ไทยด้านพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 
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ต่อมา เมื่อวันที่ 30 กันยายน2507 พระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดชและสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิพ์ระบรม
ราชนินีาถ ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงัทบวงการฯ โดยมนีายซกิเวร์ิด 
เอคลุนต์ผู้อ�านวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ได้
น�าเสด็จไปยังห้องปฏบิตักิารทดลองและน�าเสด็จทอดพระเนตรเครือ่ง
อุปกรณ์วัดกัมมันตภาพรังสีในร่างกายมนุษย์  ซ่ึงในช่วงที่เสด็จไป
เยือนทบวงการฯ เป็นช่วงท่ีสภาวการณ์ของโลกยังคงหวาดระแวง 
อีกท้ังทบวงการฯ ก็ยังไม่มีเคร่ืองมือใดๆ ที่เข้มแข็งเพียงพอในการ
ก�ากับประเทศสมาชิกให้ใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติ แต่การเสด็จ

และจะให้ความช่วยเหลอืด้านอปุกรณ์นวิเคลยีร์และไอโซโทป เพือ่ใช้ในกจิการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สาขาอืน่ๆ หลังจากสุนทรพจน์ดงักล่าว  
ในปี พ.ศ. 2500 จึงได้มีการก่อตั้งทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ เพื่อตอบสนองต่อความหวาดกลัวและความคาดหวังในการ
ก�ากับการสะสมระเบิดปรมาณู โดยหลักการของทบวงการฯ ได้ก�าหนดไว้ 3 ประการ คือ การตรวจสอบยืนยันความม่ันคงทางนิวเคลียร์ 
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อใช้ในทางสันติ
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กิจการพลังงานปรมาณูในประเทศไทยได้มีการเจริญ
ก้าวหน้าขึ้นเป็นล�าดับ ทั้งการผลิตเรดิโอไอโซโทปเพื่อใช้ในทางการ
แพทย์ การป้องกันและก�าจัดแมลงวันผลไม้ด้วยรังสี การใช้เทคนิค
นวิเคลยีร์ในงานอทุกวทิยาและตะกอนวทิยา การหาอายโุบราณวตัถุ 
และการใช้เรดิโอกราฟีทางอุตสาหกรรม เป็นต้น 

และในวนัที ่5 กนัยายน 2511 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วย 
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เยี่ยมชมกิจการส�านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ช่ือหน่วยงาน
ในขณะนั้น) ยังความปลาบปล้ืมและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
หาที่สุดมิได้ต่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส�านักงานปรมาณู 

เพื่อสันติทุกคนตราบนานเท่านาน 

อ้างอิง
 1. http://uswatch.mfa.go.th/uswatch/th/relationship/royal_institution/พระราชกรณียกจิ/พระอจัฉริยภาพของพระมหากษตัรย์ิไทย 
    กับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา, นางนงนุช เพ็ชรรัตน์.
 2. http://www.king9.ohm.go.th/การเสด็จพระราชด�าเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสและสาธารณรัฐออสเตรีย, พ.ศ. 2507.
 3. http://www.mfa.go.th/ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA)
 4. http://www.posttoday.com/social/royal/462936
 5. ครบรอบ 20 ปี ส�านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ, 27 ตุลาคม 2525. 

เยือนทบวงการฯ ของทั้งสองพระองค์ท่านเสมือนเป็นการแจ้งต่อ
ประชาคมโลกว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศทีน่�าพลงังานปรมาณมูา
ใช้ในทางสนัตนิบัเป็นพระมหากรณุาธคิณุต่อวงการพลงังานปรมาณู
ของไทยเป็นอย่างย่ิงนับจากน้ันมาประเทศไทยได้รับประโยชน์จาก
ทบวงการฯ ทั้งความช่วยเหลือความร่วมมือทางวิชาการต่างๆ ใน
การวจิยัและพฒันาพลงังานปรมาณเูพือ่น�ามายกระดบัคณุภาพชวีติ
ของประชาชนไทยให้ดียิ่งขึ้น นับว่าพระองค์ท่านได้ทรงวางพื้นฐาน
แนวทางในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศด้วยสายพระเนตร
อันยาวไกลและเปี่ยมไปด้วยความห่วงใยประชาชน



เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่ ปส. ทุ่มเทและผลักดันให้
เกิดกฎหมายที่ทันสมัยเหมาะต่อการปฏิบัติภารกิจด้านการก�ากับ
ดแูลความปลอดภยัทางนวิเคลยีร์และรงัสใีนปัจจบุนั และเม่ือวนัที่  
5 สิงหาคม 2559 พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
พ.ศ. 2559 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา นับเป็นภารกิจท่ี 
น่าภาคภูมิใจยิง่ของ ปส. ในฐานะหน่วยงานก�ากบัดแูลความปลอดภยั 
ทางนิวเคลยีร์และรงัสขีองประเทศ ซึง่พร้อมสร้างกฎเกณฑ์เพือ่ให้
เกิดความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
และพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เพื่อคุ้มครองประชาชน
และสิ่งแวดล้อม และให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ในทางสากลที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสมกับ
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทางนิวเคลียร์และรังสีในปัจจุบันที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ขอบคุณภาพจาก TPTV
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พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
กว่าจะเป็น...

“สู่การบังคับใช้ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560”

สาระส�าคัญของพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพี่อสันติ พ.ศ. 2559

ยกเลิกพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508

พระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้บังคับส�าหรับการด�าเนินการเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังส ี
ในทางสันติ

ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซ่ึงก�าหนดให้มีคณะ
กรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดยต�าแหน่งจ�านวน 9 คน กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวนไม่เกิน 6 คน และเลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นกรรมการและเลขานุการ  
(ซึ่งพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ไม่ได้เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ)

คณะกรรมการฯ มอี�านาจหน้าท่ีในการก�ากบัดแูลการใช้ประโยชน์จากพลงังานนวิเคลียร์ ก�ากบัดแูลทางนวิเคลยีร์
และรังสี รวมทั้งให้ค�าแนะน�าแก่รัฐมนตรีฯ ในการออกกฎกระทรวง วางระเบียบควบคุมและด�าเนินกิจการให้
เป็นไปตามข้อก�าหนด หรือเงื่อนไขใบอนุญาต ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร์ ก�าหนดมาตรฐานต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ รวมทั้งก�าหนดแผนเพื่อรับมือกับ 
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการก�ากบัดแูลวสัดกุมัมนัตรงัส ีเครือ่งก�าเนดิรงัส ีวสัดนุวิเคลยีร์ สถานประกอบการ 
นิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้แล้ว

1
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ก�าหนดมาตรการความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และการพิทักษ์ความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์

ผู้ครอบครองวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ 
ที่ใช้แล้ว หากต้องด�าเนินการขนส่งวัสดุดังกล่าว จ�าเป็นต้องแจ้งเลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ อีกทั้ง 
ผู้ครอบครองดังกล่าวจะต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับความปลอดภัย และ
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

ก�าหนดมาตรการหากเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีขึ้น กรณีท่ีเกิดอันตรายหรือความเสียหายอันเกิด
จากการประกอบกิจการตามใบอนุญาต ให้ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่ระงับเหตุในเบื้องต้นตามแผนป้องกันอันตราย
จากรงัส ีและต้องแจ้งเหตใุห้พนกังานเจ้าหน้าท่ีทราบทนัท ีส่วนกรณอีนัตรายหรอืความเสยีหายทีม่ลีกัษณะหรอื
ขยายขอบเขตเป็นความเสยีหายสาธารณะ รวมทัง้กรณอีนัตรายหรอืความเสยีหายอนัเกดิจากนวิเคลยีร์หรอืรงัสี
ที่เกิดข้ึนในต่างประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ให้เจ้าหน้าที่มีอ�านาจตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย มีอ�านาจเข้าระงับเหตุแห่งความเสียหายสาธารณะนั้นได้ทันที

เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติมีอ�านาจสั่งระงับการกระท�าที่ฝ่าฝืน พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติฉบับน้ี หรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมภายในระยะเวลาที่ก�าหนด ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตาม เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติมีอ�านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตทั้งหมดหรือบางส่วนได้ 
หรืออาจมีค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้

ก�าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจเข้าไปในสถานที่ที่ประกอบกิจการ หรือที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าประกอบ
กิจการหรือมีไว้ซ่ึงวัสดุกัมมันตรังสี เคร่ืองก�าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 
ใช้แล้ว หรือสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ หรือเข้าไปในยานพาหานะท่ีบรรทุกหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
บรรทุกวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก�าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว รวมทั้ง 
เจ้าหน้าท่ีตามพระราชบญัญตัฉิบบันีม้อี�านาจเข้าไปในสถานทีก่่อสร้างสถานประกอบการทางนวิเคลียร์หรอืสถานที่ 
ประกอบกิจการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี เพื่อตรวจสอบการก่อสร้างหรือการทดสอบระบบ อีกทั้ง  
มีอ�านาจ ตรวจค้น กัก ยึด หรืออายัดวัสดุข้างต้นในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้

ก�าหนดให้ผู้กระท�าความฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องรับโทษอาญา  ซึ่งมีโทษที่หนักขึ้นกว่า
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504

ก�าหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ซึ่งประกอบด้วย เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ  ผู้แทน
ส�านกังานอยัการสงูสดุ และผูแ้ทนส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิมีอ�านาจเปรยีบเทยีบคด ีโดยก�าหนดบทเฉพาะกาล
เกี่ยวกับบรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 ที่มีโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ หรือความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว และยังอยู่ในระหว่าง 
การด�าเนินคดี สามารถเข้าสู่กระบวนการเปรียบเทียบคดีได้ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  

พ.ศ. 2559  

6
7

8

9

10

11
12
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เปรียบเทียบ
พระร�ชบัญญัติพลังง�นปรม�ณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504  

และพระร�ชบัญญัติพลังง�นนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559

พระร�ชบัญญัติพลังง�นปรม�ณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 

2. การก�ากับการใช้พลังงานปรมาณู
 2.1 การออกใบอนุญาตการผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณู 
  จากเครื่องก�าเนิดรังสี (มาตรา 12 (1) ประกอบ ข้อ 5 กฎกระทรวง ก�าหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับ 
  ใบอนุญาตฯ พ.ศ. 2550) 
 2.2 การออกใบอนุญาตการผลิต มีไว ้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุต ้นก�าลัง  
  (มาตรา 12 (1) ประกอบ ข้อ 9 กฎกระทรวง ก�าหนดเง่ือนไข วิธีการขอรับใบอนุญาตฯ  
  พ.ศ. 2550) 
 2.3 การออกใบอนุญาตการผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้พลังงานปรมาณูจากเคร่ืองปฏิกรณ ์
  ปรมาณู (มาตรา 12 (1) ประกอบ ข้อ 14 กฎกระทรวง ก�าหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาตฯ  
  พ.ศ. 2550) 
 2.4 การออกใบอนุญาตน�าหรือส่งออกวัสดุพลอยได้ (มาตรา 13 ประกอบ ข้อ 6 กฎกระทรวง  
  ก�าหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาตฯ พ.ศ. 2550) 
 2.5  การออกใบอนุญาตน�าหรือส่งออกวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุต้นก�าลัง (มาตรา 13 ประกอบข้อ 11  
  กฎกระทรวง ก�าหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาตฯ พ.ศ. 2550) 

3. บทก�าหนดโทษ 
 3.1 กรณีผู้ครอบครองหรือใช้ฯ ไม่มีใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง
  (จ�าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ)
 3.2 กรณี น�าเข้า ส่งออก โดยไม่ได้รับใบอนุญาต
  (จ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ)

4. ไม่รองรับหลักกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร ์
 โดยสมบูรณ์ , อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทางกายภาพต่อวัสดุนิวเคลียร์

5. ไม่มีการก�าหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี

6. ไม่มีค่าธรรมเนียม

7. องค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
  - อ�านาจในการออกใบอนุญาตเป็นของคณะกรรมการฯ

1. บทนิยาม เช่น พลังงานปรมาณู, วัสดุต้นก�าลัง, วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ, วัสดุพลอยได้ เป็นต้น
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พระร�ชบัญญัติพลังง�นนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559

2. การก�ากับการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี ได้แก่
 2.1 การออกใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้, ใบอนุญาตน�าเข้า ส่งออก น�าผ่าน วัสด ุ
  กัมมันตรังสี (มาตรา 19)
 2.2  การออกใบอนุญาตท�า มีไว้ในครอบครองหรือใช้, ใบอนุญาตน�าเข้า ส่งออก เครื่องก�าเนิดรังสี  
  (มาตรา 26)
 2.3  การออกใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้, ใบอนุญาตน�าเข้า ส่งออก น�าผ่านวัสดุนิวเคลียร์  
  (มาตรา 36)
 2.4  การควบคมุสถานประกอบการทางนวิเคลยีร์ เช่น การออกใบอนุญาตการตัง้สถานประกอบการทาง 
  นวิเคลยีร์, ใบอนญุาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนวิเคลยีร์, การทดสอบการเดนิเครือ่งปฏกิรณ์ 
  นวิเคลยีร์, การด�าเนินการและการเลกิด�าเนนิการสถานประกอบการทางนวิเคลยีร์ เป็นต้น (หมวด 5)
 2.5  การควบคุมเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
 2.6  การควบคุมการจัดการกากกัมมันตรังสี (หมวด 6)

3.  บทก�าหนดโทษ กรณีที่ผู้ครอบครองหรือใช้ และน�าเข้า ส่งออก โดยไม่มีใบอนุญาต (จ�าคุกไม่เกิน 2 ปี  
 ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ)

4.  รองรบัหลักกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น สนธสิญัญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวธุนวิเคลยีร์โดยสมบูรณ์,  
 อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทางกายภาพต่อวัสดุนิวเคลียร์

5.  การก�าหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติฉบับนี้

6. มีอัตราค่าธรรมเนียม

7. องค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
  -  อ�านาจในการออกใบอนญุาตเป็นของเลขาธกิารส�านกังานปรมาณูเพือ่สนัต ิยกเว้นสถานประกอบการ 
     ทางนิวเคลยีร์ เลขาธิการจะออกใบอนญุาตได้โดยต้องผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการฯ ก่อน

1. บทนยิาม เพิม่เตมิขึน้ใหม่ เช่น พลงังานนวิเคลยีร์, รงัส,ี วสัดกุมัมนัตรงัส,ี เครือ่งก�าเนดิรงัส,ี สถานประกอบการ 
 ทางนิวเคลียร์ เป็นต้น
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3S กับการก�ากับดูแล
         การใช้พลังงานนิวเคลียร์

Safety
Security
Safeguards

ค�าว่า “3S” ถกูพดูถงึครัง้แรกในการประชมุกลุม่ G8 (กลุม่ประเทศอตุสาหกรรมชัน้น�าของโลก) ทีเ่มอืง Toyako จงัหวดั Hokkaido  
เมื่อเดือนกรกฎาคมปี ค.ศ. 2008[1] โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้ทุกประเทศที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ เล็งเห็นถึงความส�าคัญ 
ในการพิจารณาองค์ประกอบสามด้านที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย ความปลอดภัย 
(Safety) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) และการพิทักษ์ความปลอดภัย (Safeguards) ซึ่งทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
(International Atomic Energy Agency : IAEA) ได้ก�าหนดไว้ในค�าแนะน�าส�าหรับประเทศท่ีต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับ 
การใช้พลังงานนิวเคลียร์ว่าจะต้องมีหลักการ 3S เป็นพื้นฐานส�าคัญ ก่อนที่จะสามารถใช้งานพลังงานนิวเคลียร์ได้อย่าง “ปลอดภัย” และ
มั่นใจได้ว่าเป็นไปในทาง “สันติ” [2]

        อะไรคือความหมายและความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบในหลักการ 3S ?

ความปลอดภัย (Safety)
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ คือการด�าเนินการ 

ที่เหมาะสมและได้มาตรฐานเก่ียวกับการใช้ประโยชน์จาก
พลงังานนวิเคลียร์ รวมทัง้ป้องกนัการเกิดอบุตัเิหตแุละหลกีเลีย่ง 
ผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อปกป้องผู ้ปฏิบัติงาน 
ประชาชน และสิง่แวดล้อมจากการได้รบัรงัสมีากเกนิความจ�าเป็น 
โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนหลกั คอืความปลอดภยัในการออกแบบ 
และด�าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี และ
ความปลอดภัยในการครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์หรือ 
วัสดุกัมมันตรังสี

เหตกุารณ์ร้ายแรงทีเ่คยเกดิขึน้จากการขาดการบรหิาร 
จดัการด้านความปลอดภยัทางนวิเคลยีร์ทีด่คีอือบุตัเิหตนุวิเคลยีร์ 
เกาะทรไีมล์ในประเทศสหรฐัอเมรกิา (Three Mile Island incident, 
1979) ภัยพบัิตินวิเคลยีร์เชอร์โนบิลในประเทศยเูครน (Chernobyl  
disaster, 1986) และ ภัยพบิตันิวิเคลยีร์ฟกุชุมิะไดอชิใินประเทศญีปุ่น่  
(Fukushima Daiichi disaster, 2011) ดังนั้น จึงได้มีความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศเกิดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก�ากับดูแล 
ความปลอดภยั ดงัเช่น อนุสญัญาว่าด้วยความปลอดภยัทางนวิเคลียร์  
(Convention on Nuclear Safety) และ อนุสัญญาร่วมว่าด้วย
ความปลอดภยัในการจัดการเชือ้เพลงิใช้แล้วและความปลอดภยั
ในการจัดการกากกัมมันตรังสี (Joint Convention on the Safety 
of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive 
Waste Management) โดย IAEA ได้จัดท�าเอกสารคู่มือต่างๆ  
ที่จ�าเป็น เพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถน�าไปปรับใช้ตาม 
ความเหมาะสม

ความมั่นคงปลอดภัย (Security)
ความม่ันคงปลอดภยัทางนวิเคลียร์ คือการมีมาตรการ 

ป้องกัน (Prevention) ตรวจจับ (Detection) และตอบสนอง  
(Response) ต่อการกระท�าผดิต่างๆ เช่น การขโมย การท�าลายล้าง  
การเข้าถงึโดยไม่ได้รบัอนญุาต ลกัลอบเคลือ่นย้าย หรอืการกระท�า 
อนัไม่พงึประสงค์อืน่ใดทีเ่กีย่วข้องกบัวสัดนุวิเคลียร์ วัสดกุมัมนัตรงัสี  
หรือสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ในปัจจุบันเป็น 
ประเด็นท่ีประเทศส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญ โดยเฉพาะเม่ือหลงัจาก 
เหตกุารณ์ก่อการร้าย 9-11 ทีส่หรฐัอเมรกิา เมือ่ปี ค.ศ. 2001 ท�าให้
มีการตืน่ตัวกนัท่ัวโลกเรือ่งการป้องกนัภยัจากการก่อการร้ายด้วย 
วัสดุนิวเคลียร์ ซึ่งหลักๆ แล้ว ภัยที่มีผลต่อความมั่นคงปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์ คือ

1. การลอบขโมยวัสดุนิวเคลียร์
2. ระเบิดนิวเคลียร์ซึ่งผลิตมาจากวัสดุนิวเคลียร์
   ที่ถูกลอบขโมย
3. ระเบิดแพร่กระจายสารกัมมันตรังสี (dirty bomb)
4. การก่อวนิาศกรรมต่อสถานประกอบการทางนวิเคลยีร์ 

       หรือในระหว่างการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี
ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ถูกจัดท�าขึ้นในเรื่อง

ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ มีตัวอย่างเช่น อนุสัญญาว่า
ด้วยการคุม้ครองทางกายภาพต่อวสัดนุวิเคลยีร์ (Convention on 
the Physical Protection of Nuclear Material) และ อนุสัญญา
ระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการก่อการร้ายที่ใช้นิวเคลียร์ 
(International Convention for the Suppression of Acts of  
Nuclear Terrorism) รวมทัง้โครงการรเิริม่ต่างๆ เพือ่เพิม่ความมัน่คง 
และลดความเสี่ยงจากการก่อการร้าย

ภาพหลังการระเบิด 
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ฟุกุชิมะ

โดย ดร. ชลกานต์ เอี่ยมสำาอางค์  วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ 
      สำานักกำากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี
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การพิทักษ์ความปลอดภัย (Safeguards)

ความสัมพันธ์ระหว่าง Safety Security และ 
Safeguards

3S ใน พ.ร.บ. พลงังานนิวเคลยีร์เพือ่สนัติ พ.ศ. 2559

การพทิกัษ์ความปลอดภยัทางนวิเคลยีร์ คอืการป้องกนัไม่ให้เกดิการแพร่ขยายการครอบครองอาวธุนวิเคลยีร์ ด้วยการควบคมุ
การใช้งานวสัดนุวิเคลยีร์และอปุกรณ์เทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องกบัการผลิตอาวุธนวิเคลียร์ โดยการด�าเนนิการหลักในปัจจบุนัคือการท�าข้อตกลง 
ระหว่าง IAEA และประเทศสมาชกิ เพือ่ให้สามารถยนืยนัได้ว่าประเทศทีม่กีารใช้ประโยชน์จากพลงังานนวิเคลยีร์ในทางสนัต ิจะไม่น�าวัสดนิุวเคลียร์ 
ทีม่อียูไ่ปพฒันาต่อเพือ่ใช้ในทางทหาร ซึง่ข้อตกลงน้ี จะเป็นการให้สิทธิกบั IAEA เพือ่ตรวจสอบว่าประเทศนัน้ๆ ได้ท�าตามข้อตกลงหรอืไม่

จุดประสงค์หลักทางเทคนิค คือความสามารถในการตรวจจับการน�าวัสดุนิวเคลียร์ที่ใช้ในทางสันติไปใช้ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ 
ได้ทนัเวลา ดงักรณีท่ีค้นพบว่าประเทศอริกัและประเทศเกาหลเีหนอืมีโครงการพฒันาอาวธุนวิเคลียร์อย่างลับๆ จงึได้มีการร่วมกนัจดัท�า สนธสิญัญา 
ว่าด้วยการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) และเสนอให้มีพิธีสารเพ่ิมเติมของ 
ข้อตกลงด้านการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (Additional Protocol to Comprehensive Safeguard Agreements) เพื่อเพิ่มหน้าที่
การรายงานกจิกรรมทีอ่าจเกีย่วข้องกบัการผลติอาวธุนวิเคลียร์ทัง้หมด และให้สทิธิต่อ IAEA ในการเข้าตรวจสอบป้องกนัไม่ให้เกดิการแพร่
ขยายการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่างความปลอดภัย ความมั่นคง
ปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย เป็นเร่ืองที่ซับซ้อนและ 
ต้องได้รับความส�าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการทับซ้อนในส่วน
ของเนือ้หาและหน้าทีข่องผู้รบัผดิชอบ โดยการด�าเนนิการในส่วนหนึง่
อาจจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการท�างานของอีกส่วนหนึ่ง 
เช่น การถกูโจมตโีดยผูก่้อการร้ายมส่ีวนเกีย่วพนักับทัง้ความปลอดภยั
และความม่ันคงปลอดภยั การโจรกรรมวสัดนุวิเคลยีร์มส่ีวนเกีย่วพนั
กับทัง้ความม่ันคงปลอดภยัและการพทิกัษ์ความปลอดภยั และการน�า
เข้าส่งออกหรือครอบครองสินค้าใช้ได้สองทางมีส่วนเก่ียวพันกับ 
ทั้งความปลอดภัยและการพิทักษ์ความปลอดภัย ดังแสดงในรูปที่ 1

จะเห็นได้ว่ารูปแบบการท�างานในแต่ละส่วนจะแตกต่าง 
กัน เพราะในด้านความปลอดภยัจะต้องมกีารเปิดเผยข้อมลูทีช่ดัเจน 
ตลอดทั้งกระบวนการ แต่ในทางตรงกันข้าม ข้อมูลด้านความมั่นคง 
ปลอดภัยและการพทิกัษ์ความปลอดภยั บางส่วนจะต้องเป็นความลบั  
นอกจากนี้ ผู้รับผิดชอบก็แตกต่างกัน เพราะทางด้านการพิทักษ์
ความปลอดภัย ผู ้รับผิดชอบหลักคือรัฐบาลของแต่ละประเทศ 
ประสานงานกับ IAEA แต่ทางด้านความปลอดภัยและความมั่นคง
ปลอดภัย ผู้รับผิดชอบหลักคือผู้ประกอบการหรือผู้ใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์ โดยมีหน่วยงานก�ากับดูแลความปลอดภัยของ
แต่ละประเทศเป็นผูต้รวจสอบให้การด�าเนนิการเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ก�าหนด

ดังนั้น การด�าเนินการในแต่ละส่วนของ 3S จะต้องมี
การวางแผนและปฏิบัติร่วมกันในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบ  
การขออนญุาต การก่อสร้าง การด�าเนนิการ การเตรยีมพร้อมในกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน และการเลิกการใช้งาน เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ที่มี
ส่วนเกีย่วข้องทกุคนถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ในภาพรวม และทราบ
ว่าใครควรเป็นผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละด้าน

เพือ่ให้การก�ากบัดแูลการใช้ประโยชน์ด้านพลงังานนิวเคลยีร์ 
ของประเทศไทยเป็นไปตามหลักการและมาตรฐานสากล พ.ร.บ. 
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 จึงได้มีการก�าหนดขอบเขตการ
ก�ากับดูแลของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ รวมทั้งศักยภาพและ
หน้าท่ีของผู้รับใบอนุญาตไว้อย่างชัดเจนในทุกด้านของ 3S ตาม 
ค�าแนะน�าในคู ่มือการจัดท�ากฎหมายของ IAEA[3] โดยเฉพาะ 
ในหมวด 8 ที่ก�าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งต้องปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑ์และวธีิการ เกีย่วกบัความปลอดภยัและความม่ันคงปลอดภยั 
ทางนิวเคลียร์และรังสี และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
รวมถึงการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี  
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว

ซึง่การมีกฎหมายทีชั่ดเจนและปฏบิตัติาม 3S อย่างเคร่งครดั  
จะท�าให้ประเทศไทยสามารถเข้าร่วมเป็นภาคสีนธสิญัญา อนสัุญญา 
และข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ และสร้างความม่ันใจในการใช้
ประโยชน์จากพลงังานนวิเคลยีร์ว่าเป็นไปอย่างปลอดภยัและเป็นไป 
ในทางสันติ 

รูปภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบใน 3S
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ภาพ Deterministic Effect 
ที่มา: http://www.slideshare.net/jyotimannath/radiation-protection-37647956

โดย นายโกมล แพงทรัพย์
 นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ
 สำานักกำากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี

ได้รับรังสีไม่เกินเท่าใด
จึงไม่เป็นอันตราย?

หลายคนอาจเคยมข้ีอสงสยัหรอืเคยถามกบัตวัเองว่าได้รบัรงัสรีะดบัใดจงึจะไม่เป็นอนัตราย (ปลอดภยั) สำาหรบั
ผู้ที่คุ้นเคยหรือทำางานทางด้านรังสีคงจะมีตัวเลขหลายค่าอยู่ในใจ เช่น

แต่ในความเป็นจริงนั้นเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากทุกแห่งบนโลกนี ้
มต้ีนก�าเนดิรงัสทีีมี่อยูแ่ล้วตามธรรมชาต ิเช่น ในดนิ หนิ แร่ พชื ทีอ่ยูอ่าศยั 
เป็นต้น รวมถึงรังสีคอสมิกจากนอกโลก

ก่อนอืน่ต้องกลบัไปทบทวนเรือ่งอนัตรายจากรงัส ีเป็นทีท่ราบกนั 
เป็นอย่างดว่ีาอนัตรายทางรงัสแีบ่งเป็น 2 ประเภท คอื Deterministic Effect  
และ Stochastic Effect ผลกระทบแบบ Deterministic Effect เกิดขึ้น 
เมือ่ได้รบัรงัสสีงูกว่าค่าๆ หนึง่ (Threshold) และความรนุแรงของผลกระทบ 
ทีเ่กดิขึน้จะแปรผนัตามปรมิาณรงัสทีีไ่ด้รบั เร่ิมตัง้แต่ปรมิาณเมด็เลอืดขาว 
ลดลง คลื่นไส้ อาเจียน อวัยวะต่างๆ ท�าหน้าที่ผิดปกติ ไปจนถึงเสียชีวิต  

100 mSv  – ขีดจ�ากัดปริมาณการได้รับรังสีสะสมสูงสุดในระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน 
     ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี

50 mSv/y – ขีดจ�ากัดปริมาณรังสีสูงสุดใน 1 ปี ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี

20 mSv/y – ขีดจ�ากัดปริมาณรังสีส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉลี่ยในช่วงห้าปีติดต่อกัน 

1 mSv/y  – ขีดจ�ากัดปริมาณรังสีส�าหรับประชาชนใน 1 ปี

10 µSv/y – เกณฑ์การยกเว้นวัสดุกัมมันตรังสีหรือกิจกรรมทางรังสีจากการก�ากับดูแล 

0 µSv/y  – ทุกคนปรารถนาที่จะไม่รับรังสีเลย
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ผลกระทบอีกแบบเรียกว่า Stochastic Effect ซึ่งจะไม่
เกิดขึ้นทันทีหลังจากได้รับรังสีและความรุนแรงของผลกระทบไม่
แปรผันตามปริมาณรังสีที่ได้รับ แต่ปริมาณรังสีที่ได้รับจะส่งผลต่อ 
ความน่าจะเป็นของการเกิดผลกระทบ ตัวอย่างผลกระทบประเภท 
ทีว่่านีคื้อการเกดิมะเรง็ การได้รบัรงัสสีงูข้ึนไม่ได้หมายความว่าจะเกดิ
มะเร็งที่รุนแรงมากขึ้น แต่หมายถึงความน่าจะเป็นในการเกิดมะเร็ง
สูงขึ้นนั่นเอง คณะกรรมาธิการฯ ได้ก�าหนดว่า ผลกระทบประเภทนี ้
จะสามารถอธบิายได้ตามแบบจ�าลองทีเ่รยีกว่า Linear-Non-Thresh-
old Model (LNT)[2]  กล่าวคอื หากได้รบัรงัสปีรมิาณมาก ความน่าจะเป็น 
ของการเกิดผลกระทบก็มาก หากได้รับรังสีน้อย ความน่าจะเป็นที่
จะเกิดผลกระทบก็น้อย หรือหากไม่ได้รับรังสี ก็จะไม่มีผลกระทบ
ประเภทนี้เกิดขึ้น โดยความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับรังสีกับผล 
กระทบเป็นแบบเส้นตรง อย่างไรก็ดี เป็นที่ทราบกันว่าข้อมูลที่น�ามา
พัฒนาเป็นแบบจ�าลองดังกล่าวมาจากข้อมูลผลกระทบทางรังสีต่อ
มนุษย์จากการได้รับรังสีสูง เพ่ือน�ามาใช้คาดการณ์ผลกระทบจาก 
การได้รับรังสีระดับต�่า กล่าวอีกนัยหน่ึงได้ว่า แบบจ�าลองดังกล่าว 
ไม่มีข้อมูลผลกระทบทางรังสีจากการได้รับรังสีระดับต�่ารองรับอย่าง
เพียงพอ ด้วยข้อจ�ากัดบางประการ

คณะกรรมาธกิารระหว่างประเทศด้านการป้องกนัรงัส ี (International  
Commission on Radiological Protection, ICRP) ได้สรปุไว้ว่า การได้รบั 
รังสีในระดับต�่ากว่า 100 mGy (กรณีเป็นการได้รับรังสีทั่วร่างกาย 
จากรังสีแกมมาค่านี้จะเท่ากับ 100 mSv) ไม่พบความผิดปกติของ 
การท�างานของอวัยวะใดๆ[1]

ภาพ Deterministic Effect 
ที่มา: https://image.slidesharecdn.com/radiation-safety-in-the-mortuary 
       -part-23335/95/radiation-safety-in-the-mortuary-part-2-4-728.jpg? 
       cb=1287654408

ภาพ ภาพขยายเซลล์มะเร็ง 
ที่มา: http://chicagotonight.wttw.com/sites/default/files/styles/pull-left/ 
       public/article/image-non-gallery/cancer%20related%204.jpg
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นอกจากนี้ยังคงมีข้อถกเถียงว่าการได้รับรังสีในปริมาณ
น้อยๆ อาจจะส่งผลดต่ีอร่างกายกไ็ด้ คณะกรรมาธกิารฯ ได้มคีวามเหน็ 
ในประเด็นนี้ไว้ว่า มีข้อมูลจากการทดลองพบว่ารังสีในปริมาณ
น้อยๆ สามารถกระตุ้นการท�างานบางอย่างของเซลล์ได้ และในบาง
สถานการณ์สามารถเพิ่มการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน หรือ
สามารถซ่อมแซมเซลล์ที่ได้รับความเสียหายจากรังสีได้ ซึ่งส่งผลถึง
ระบบกลไกการป้องกันร่างกายตามธรรมชาตทิีเ่พิม่ขึน้ได้ (ประเดน็นี ้
เรยีกว่า Hormesis) อย่างไรกด็ ีข้อมลูดงักล่าวยงัไม่ได้ข้อสรปุทีแ่น่ชัด 
เนื่องจากท่ีระดับการได้รับรังสีต�่าจะมีข้อจ�ากัด/ความยากในการหา
ข้อสรุปที่มีนัยส�าคัญทางสถิติ คณะกรรมาธิการฯ จึงสรุปว่ายังคง 
ไม่น�าประเด็นนี้มาพิจารณาในด้านการป้องกันอันตรายทางรังสี[3]

และปัจจุบันคณะกรรมาธิการฯ ก็ยังไม่มีการแก้ไขข้อสรุปในประเด็น
ดังกล่าว ดังนั้นส�าหรับการได้รับรังสีระดับต�่า แม้จะยังไม่มีข้อสรุป

ที่ชัดเจนว่าจะมีผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย (Stochastic 
Effect) หรือมีผลดีต่อร่างกาย (Hormesis) กันแน่ แต่ส�าหรับงานด้าน
การป้องกันอันตรายทางรังสีแล้ว การก�าหนดว่าการได้รับรังสีไม่ว่า
จะน้อยเพยีงใดกส่็งผลกระทบต่อร่างกายนัน้ เป็นสิง่ท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับมาตรฐานของนานาชาติ 

กลับไปที่คำาถามว่า “ได้รับรังสีไม่เกินเท่าใดจึงไม่เป็น
อันตราย?” หากคำาว่า “อันตราย” หมายถึงไม่มีผลกระทบหรือ
ไม่มีแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบทางด้านสุขภาพ จากข้อมูลข้าง
ต้นสามารถสรุปได้ว่า สำาหรับด้านการป้องกันอันตรายทางรังสี
แล้ว ไม่มกีารได้รบัรงัสใีนระดบัทีเ่รยีกว่า “ไม่เป็นอนัตราย” หรอื 
“ปลอดภัย” หรือกล่าวได้อีกนัยหน่ึงว่า เม่ือเราได้รับรังสีเราจะ
ได้รับผลกระทบ ส่วนผลกระทบจะเป็นแบบใด (Deterministic 

Effect หรือ Stochastic Effect) ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณรังสี  
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Nuclear Update

หากจะพูดถึงความส�าคัญของ "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี" หรือ RSO (Radiation 
Safety Officer) ถอืได้ว่าเป็นบคุคลทีม่คีวามส�าคญัอย่างมากในหน่วยงานทีต้่องมีการผลติ น�าเข้า ส่งออก 
มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์หรือเครื่องก�าเนิดรังสี หน้าที่หลักของ RSO  
คือก�ากับดูแลความปลอดภัยการใช้งานวัสดุดัวกล่าว ควบคุมการได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงาน 
และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและให้ค�าแนะน�าผู้รับใบอนุญาตฯ พร้อมท้ังการด�าเนินงาน 
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานสากล

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) แบ่งออก 
เป็น 3 ระดับ ตามความสามารถในการดูแลความปลอดภัย 
การใช้งาน คอื ระดบัต้น ระดบักลาง และระดบัสงู โดยในปัจจุบัน 
มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีขึ้นทะเบียนกับสำานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติแล้วกว่า 3,377 คน 

ท�าไมต้องมี.. RSO
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วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2560 พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ได้เริ่มมีผลบังคับใช้  
โดยภายใน 270 วัน จะต้องจัดท�ากฎหมายล�าดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  
พ.ศ. 2559 ให้แล้วเสร็จ รวมทั้งสิ้น 47 ฉบับ

กฎหมายล�าดับรองทั้ง 47 ฉบับดังกล่าว จะมีหนึ่งฉบับที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังส ี
และขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท�าร่างฯ ซึ่งได้แก่ “ร่างกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ
ใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ....”

1. การเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี มีได้ 2 กรณี คือ ผ่านการเทียบหลักสูตรการศึกษาของผู้ขอรับ 
ใบอนุญาตและได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และ 
วิธีการเทียบหลักสูตรให้เป็นไปตามที่ก�าหนด และผ่านการทดสอบคุณสมบัติตามที่ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติก�าหนด

2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี มี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยในแต่ละระดับ 
จะแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี,เครื่องก�าเนิดรังสี,วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก�าเนิดรังสี

3. ใบอนญุาตเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัทางรงัสมีอีาย ุ3 ปี (การต่ออายใุบอนญุาตให้เป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสีที่ถือใบอนุญาตนั้น ด�าเนินการยื่นค�าขอต่ออายุภายในสามสิบวัน ก่อนใบอนุญาตเดิมหมดอายุ)

4. เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัทางรงัส ีมหีน้าทีแ่ละศกัยภาพขัน้มาตรฐานในการรบัผดิชอบดแูลความปลอดภยั
ทางรงัสแีละความมัน่คงปลอดภัย ในแต่ละประเภท แต่ละระดบั แล้วแต่กรณ ีอาท ิการบรหิารจดัการและควบคมุคณุภาพ
เกีย่วกบัความปลอดภยัทางรงัส ีการป้องกนัอนัตรายจากรงัส ีการด�าเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมาย การเตรยีมความพร้อม 
กรณีเหตุฉุกเฉินทางรังสีหรือเหตุผิดปกติ เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี” มีความส�าคัญต่อหน่วยงาน 
ที่ต้องมีส่วนเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีเป็นอย่างมาก เป็นบุคคลที่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นหลักประกันได้ว่าการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องจะมีความปลอดภัยต่อ 
ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนผู้รับบริการ และสิ่งแวดล้อม  สามารถบริหารจัดการป้องกันอันตราย 
จากรังสี รวมทั้งรู้หลักการที่เป็นมาตรฐานสากลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีอีกด้วย

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายล�าดับรองซึ่งจะออกตามความใน 
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ.2559 จ�านวน 47 ฉบับ ก่อนการบังคับ
ใช้เต็มรูปแบบ เดือนตุลาคม 2560 ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ เว็บไซต์ส�านักงานปรมาณู 

เพื่อสันติ  www.oap.go.th 

สาระส�าคัญของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้  มีเนื้อหาที่ส�าคัญดังต่อไปนี้
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ปส. ร่วมฝึกตรวจสอบวสัดนุวิเคลยีร์และรงัส ีไทย – มาเลเซยี โดยความร่วมมอืระหว่างทบวงการพลงังานปรมาณรูะหว่าง

ประเทศ (IAEA), Atomic Energy Licensing Board (AELB) ประเทศมาเลเซยี และส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัต ิในวนัที ่31 ตลุาคม  

- 4 พฤศจิกายน 2559 ณ ด่านศุลกากรสะเดา จ.สงขลา เพื่อพัฒนากระบวนการตรวจสอบ และตรวจวัดวัสดุนิวเคลียร ์

และวัสดุกัมมันตรังสีที่อยู่นอกเหนือการก�ากับดูแลท่ีพรมแดนของประเทศไทย รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่าง 

องค์กรระหว่างประเทศกับประเทศสมาชิก เม่ือพบว่ามีเหตุการณ์ทางด้านนิวเคลียร์และรังสีเกิดในเขตชายแดนระหว่าง

ประเทศสมาชิก ซึ่งครั้งนี้มีหน่วยงานจากไทยที่เกี่ยวข้องร่วมฝึกซ้อมด้วย อาทิ กรมศุลกากร ส�านักงานสภาความ

มั่นคงแห่งชาติ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น นอกจากนี้ในการฝึกซ้อมดังกล่าวยังเป็น 

การทดสอบความพร้อมของไทยในด้านเคร่ืองมือ บุคลากร และการประสานงานภายในประเทศ หากเกิดเหตุการณ์

เกี่ยวกับความมั่นคงทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ จากการร่วมฝึกครั้งนี้ท�าให้ ปส. มีเครือข่ายด้านการระงับเหตุ 

ที่เกี่ยวข้องครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น โดยหวังว่าเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกซ้อมจะสามารถน�าความรู้ ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

ในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องหากมีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเกิดขึ้นในอนาคต 
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นบัเป็นโอกาสอนัดขีองประเทศไทยทีไ่ด้ต้อนรบัการมาเยือนของ Mr. Dazhu 

Yang รองผูอ้�านวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) เพือ่ตดิตาม 

ความก้าวหน้าและผลส�าเรจ็ของโครงการความร่วมมือเชิงวชิาการด้านพลังงานปรมาณู 

(Technical Cooperation Project : TC Project) รวมทัง้ ทบทวนผลการด�าเนนิงานโครงการ

ในรอบปี พ.ศ.2557 – 2558 จากผูป้ระสานโครงการทีเ่กีย่วข้อง เพือ่รบัทราบปัญหาและ

อปุสรรคของการด�าเนนิการ และหาแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหาและด�าเนนิโครงการ

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยม ีปส. เป็นผูป้ระสานและผลกัดนัให้หน่วยงานต่างๆ ภายใน

ประเทศรบัการสนบัสนนุจาก IAEA ในด้านต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ ปส. ท�าหน้าท่ีเป็น 

หน่วยงานหลักของประเทศในการประสานงานและด�าเนินการตามพันธกรณีกับ 

IAEA และประเทศไทยกไ็ด้รบัความช่วยเหลอืเสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ในรปูแบบ 

ของโครงการความร่วมมอืเชงิวิชาการ ใน 6 สาขาหลกั คอื การแพทย์และสาธารณสขุ 

เกษตรและสิง่แวดล้อม อตุสาหกรรม อาหารและโภชนาการ การจดัการกากกมัมนัตรงัสี

และความมัน่คงปลอดภยัทางนวิเคลยีร์ 
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5 – 9 ธันว�คม 2559

ดร.พเิชฐ ดรุงคเวโรจน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ในขณะนัน้) เป็นหวัหน้าคณะผูแ้ทนไทย 

ร่วมการประชมุนานาชาตริะดบัรฐัมนตรว่ีาด้วยความม่ันคงทางนวิเคลียร์ ณ IAEA กรงุเวยีนนา สาธารณรฐัออสเตรยี ระหว่าง

วนัท่ี 5 - 9 ธนัวาคม 2559 ร่วมกบัประเทศสมาชกิกว่า 140 ประเทศ พร้อมแสดงเจตนารมณ์เสรมิสร้างเครอืข่ายความร่วมมือ 

ด้านความม่ันคงทางนวิเคลยีร์ การเข้าร่วมประชมุนานาชาตริะดบัรฐัมนตรคีรัง้นี ้จะมกีารปฏญิญาแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน

ของประเทศสมาชกิ เพือ่ส่งเสริมความมัน่คงทางนวิเคลียร์และใช้พลังงานนวิเคลียร์ในทางสันต ิรวมทัง้มุ่งเสรมิสร้างเครอืข่าย 

ความร่วมมือทัง้ในระดบัทวภิาค ี ภมูภิาค ซึง่ประเทศไทยเป็นประเทศหนึง่ทีใ่ห้ความส�าคญัในเรือ่งนี ้ และให้ความร่วมมอื

ด้วยดเีสมอมา 
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12 – 14 มกร�คม 2560

ดร.อรรชกา สบีญุเรอืง รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เป็นประธานเปิดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจ�าปี 2560” ภายใต้แนวคิด  

“นักวิทย์น้อย ตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อท�า” น้อมน�าหลักการทรงงานและ 

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

โดยมีกระทรวงวิทย์ฯ และแนวร่วม 3 กระทรวง 17 หน่วยงาน พร้อมกัน 

เปิดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ซึ่ง ปส. น�าทีมโดย  

ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ และผู้บริหาร ปส.  

และเจ้าหน้าทีเ่ข้าร่วมจดักจิกรรมตัง้แสดงนิทรรศการ ภายใต้ช่ือ  "ครอบครวัอะตอม"  

23Atoms for Peace Journal



สถานีตรวจวัดอัตราปริมาณรังสีแกมมาในอากาศ สถานีตรวจวัดอัตราปริมาณรังสีแกมมาในน้ำ

     สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดตั้ง สถานีเฝาระวังภัยทางรังสีขึ้นทั้งหมด 22 สถานี แบงเปน

สถานีตรวจวัดอัตราปริมาณรังสีแกมมาในอากาศ 17 สถานี สถานีตรวจวัดอัตราปริมาณรังสีแกมมาในน้ำ 5

สถานี เพ่ือติดตาม ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในส่ิงแวดลอม และเฝาระวังภัยทางรังสีท่ีอาจเกิดผลกระทบตอ

ประชาชนและส่ิงแวดลอมของประเทศ จากการดำเนินกิจกรรมทางรังสีในภาวะดำเนินงานปกติ หรือเม่ือเกิด

อุบัติเหตุทางรังสีจากสถานปฏิบัติการทั้งในและตางประเทศ
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ดาวน์โหลด ฟรี

ติดตาม วารสารปรมาณูเพื่อสันติ
ฉบับล่าสุดและย้อนหลัง

ในรูปแบบดิจิทัล ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
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