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เจ้าของ 
ส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ที่ปรึกษา
1.  ดร.อััจฉรำ วงศ์แสงจันทร์  เลขำธิกำรส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ         2. นำยกิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย์  รองเลขำธิกำรส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ
คณะท�างานจัดท�าจดหมายข่าวปรมาณูเพื่อสันติ
1.  นำยปฐม แหยมเกตุ อดีตเลขำธิกำรส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ (2546 – 2548) ที่ปรึกษำคณะท�ำงำน
2.  นำงสิริวรรณ เรืองรอง นักวิชำกำรเผยแพร่ช�ำนำญกำรพิเศษ ประธำนคณะท�ำงำน
3.  นำงสำวจำรุณี ไกรแก้ว     นักนิวเคลียร์เคมีช�ำนำญกำรพิเศษ   ผู้ท�ำงำน
4.  นำงอภิสรำ  เจริญศรี นักนิวเคลียร์เคมีช�ำนำญกำรพิเศษ ผู้ท�ำงำน
5.  นำยรุ่งธรรม  ทำค�ำ  นักฟิสิกส์รังสีช�ำนำญกำร ผู้ท�ำงำน
6.  นำงสำวปิยะพร  สิ้นโศรก นักฟิสิกส์รังสีช�ำนำญกำร ผู้ท�ำงำน
7.  นำยพงศ์พันธ์ นำคแก้ว     วิศวกรนิวเคลียร์ช�ำนำญกำร ผู้ท�ำงำน
8.  นำงสำวกรรณิกำ  มณีวรรณ์    นักวิชำกำรเผยแพร่ช�ำนำญกำร ผู้ท�ำงำน และเลขำนุกำร
9.  นำงสำวบุษบำ  ยศวังใจ นักวิชำกำรเผยแพร่  ผู้ท�ำงำน และผู้ช่วยเลขำนุกำร
พิมพ์ที่ :  โรงพิมพ์ส�ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ

ปีที่ 28 ฉบับที่ 2
เมษายน-มิถุนายน 2558

จดหมำยข่ำวปรมำณูเพ่ือสันติจัดท�ำข้ึนโดยงำนประชำสัมพันธ์ ส�ำนักงำน

ปรมำณูเพ่ือสนัติ เพ่ือสือ่ถึงกิจกรรมของส�ำนกังำนในงำนด้ำนก�ำกับดแูลกำร

ใช้ประโยชน์ทำงรังสีและนิวเคลียร์ให้ปลอดภัย

  

ในฉบับนี้ คณะผู้จัดท�ำได้น�ำเรื่องเครื่องก�ำเนิดรังสีในงำนทันตกรรม ซึ่งมีกำรถ่ำยภำพ

โครงสร้ำงของฟันโดยใช้รังสีเอกซ์ โดยมีกำรออกแบบอุปกรณ์ใช้งำนแบบต่ำงๆ น่ำสนใจ

มำก เป็นบทควำมน�ำฉบบั นอกจำกนัน้ยงัมเีรือ่งทีน่่ำสนใจอืน่ๆ อำท ิเรือ่งวสัดกัุมมนัตรงัสท่ีี

มกีำรเก็บทิง้ไปแล้วแต่กลบัไปอยู่ในกระบวนกำรรไีซเคลิเศษโลหะ ซึง่อำจจะมกีำรหมนุเวียน

เศษโลหะเหล่ำน้ันกลับมำใช้งำนใหม่และอำจมีวัสดุกัมมันตรังสีตกค้ำงอยู่ก่อผลร้ำยต่อ

สำธำรณชนได้  และเรือ่งโทรศพัท์เคลือ่นท่ีกับควำมเสีย่งต่อโรคมะเรง็ ซึง่มคีวำมเชือ่ว่ำอำจ

ก่อปัญหำโรคมะเร็งต่อผู้ใช้งำนโทรศัพท์ได้ แต่ข้อเท็จจริงแล้ว มิใช่เช่นนั้น

นอกจำกบทควำมเชิงวิชำกำรดังกล่ำวแล้ว จดหมำยข่ำวฉบับนี้ ก็ยังมีคอลัมน์ประจ�ำและ

คอลัมน์เสนอข่ำวควำมเคลื่อนไหวและกำรด�ำเนินกิจกรรมของส�ำนักงำนอีกมำก 

         

บรรณาธิการ

บก.เปิดเล่ม

\
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Con
tents

จดหมำยข่ำวปรมำณูเพ่ือสันติ  เป็นจดหมำยข่ำวรำยสำมเดือน เพ่ือเผยแพร่ภำรกิจและกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนฯ  รวมท้ังบทควำมวิชำกำรและข่ำวสำร 
ที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์และรังสี ตลอดจนเป็นสื่อกลำงในกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่ำง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้กว้ำงขว้ำงยิ่งขึ้น 
        
บรรณำธิกำรขอสงวนสทิธ์ิในกำรคดัเลอืกและแก้ไขต้นฉบับทัง้เรือ่งและภำพตำมแต่จะเห็นสมควร โดยไม่ต้องขอควำมเห็นชอบจำกเจ้ำของเรือ่ง และไม่ส่งต้นฉบบั
คืน **ข้อคิดเห็น หรือ บทควำมในเอกสำรฉบับนี้ เป็นควำมเห็นส่วนตัวของผู้เขียนซึ่งไม่มีข้อผูกพันกับส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติแต่อย่ำงใด**

ผู้สนใจส่งข้อเขียน หรือ ข้อเสนอแนะ
สำมำรถติดต่อได้ที่ งำนเผยแพร่และกำรประชำสัมพันธ์ ส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ
เลขที่ 16 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2579 5230, 0 2596 7600 ต่อ 1126 
โทรสำร 0 2579 2888 E-mail : pratoms4peace@gmail.com

เครื่องก�ำเนิดรังสี
ในงำนทันตกรรม 4
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วัสดุกัมมันตรังสีที่พบ
ในกระบวนรีไซเคิลเศษโลหะ

แผ่นดินไหว...กับ...
ควำมเตรียมพร้อม

รอบรั้วปรมำณู

รำยงำนพิเศษ 
กำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
พลังงำนปรมำณูเพื่อสันติ 
พ.ศ.2557 

ปกิณกะปรมำณู
เรื่องรำวของค�ำว่ำ “รังสี”

โทรศัพท์เคลื่อนที่
กับควำมเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง
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ปัจจุบันโรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรมในประเทศไทยได้น�าเครื่องก�าเนิด 

รงัสเีอกซ์ในงานทันตกรรม หรอืท่ีเรยีกกันโดยท่ัวไปว่า “เครือ่งเอกซเรย์ฟัน” มาใช้ 

กันอย่างแพร่หลาย เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคส�าหรับวางแผนการรักษา  

การติดตามผลการรักษาสุขภาพของฟัน และติดตามผลการรักษา เป็นต้น รวมถึงการ 

ถ่ายภาพรังสีเอกซ์ เพื่อดูลักษณะของรากฟัน ในการรักษารากฟัน และในการจัดฟันเพื่อ

วางแผนการรักษาให้ถูกต้อง

กำรท�ำงำนของเครื่องเอกซเรย์ฟัน
รังสีเอกซ์จำกเครื่องเอกซเรย์ฟันส่งผ่ำนอำกำศมำยังอวัยวะที่เป็นเป้ำหมำย เช่น ฟัน เหงือก กระดูก  

รงัสจีะถูกดดูกลนืท่ีอวยัวะทีเ่ป็นเป้ำหมำยและเนือ้เย่ือใกล้เคยีง โดยเนือ้เย่ือท่ีมคีวำมหนำแน่นมำก  

เช่น ฟัน กระดูก จะดูดกลืนรังสีได้มำก ส่วนที่มีควำมหนำแน่นน้อย เช่น แก้ม ลิ้น ต่อมน�้ำลำย ฯลฯ 

จะดูดกลืนรังสีได้น้อยกว่ำ เมื่อผ่ำนเน้ือเย่ือเป้ำหมำยแล้ว รังสีจะตกไปยังตัวรับภำพ เช่น 

ฟิล์ม หรือ อิมเมจิงเพลต (imaging plate) ซึ่งท�ำหน้ำท่ีแปลผล ท�ำให้เกิดภำพถ่ำยรังสีขึ้น  

โดยส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อท่ีมีควำมหนำแน่นน้อยจะเห็นภำพที่สีเข้มกว่ำเพรำะรังสีผ่ำนได้มำกกว่ำ  

ขณะส่วนที่เป็นเน้ือเย่ือท่ีมีควำมหนำแน่นมำกจะเห็นภำพขำวกว่ำ เพรำะรังสีผ่ำนได้น้อยกว่ำจึง

สำมำรถเห็นภำพของอวัยวะที่ถูกฉำยรังสีผ่ำนได้

\
เรียบเรียงโดย วรำภรณ์ จันทร์เทศ และพีรพล พลำยน้อย
 ส�ำนักก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงรังสี

ภาพถ่ายทางรังสีจากเครื่องเอกซเรย์ฟัน 

ในงำนทันตกรรม

บทความ

เครื่องก�ำเนิดรังสี
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ชนิดของเครื่องเอกซเรย์ฟัน
1. เครื่องถ่ายภาพรังสีภายในช่องปาก (intra oral dental radiography) 

กำรท�ำงำนของเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอลสำมำรถเลือกซี่ฟันท่ีต้องกำรถ่ำยภำพได้ ซึ่งเป็นกำร 

ถ่ำยภำพรงัสขีองฟันเฉพำะจดุ เฉพำะซ่ี โดยสำมำรถใช้ได้ทัง้เดก็และผูใ้หญ่ ภำพถ่ำยรงัสท่ีีได้สำมำรถ

มองเห็นตัวฟัน และเนื้อเย่ือรอบๆ ฟันได้อย่ำงชัดเจน เป็นเครื่องมือท่ีทันตแพทย์ใช้ตรวจวินิจฉัย 

และประกอบกำรวำงแผนกำรรักษำ โดยปัจจุบันเคร่ืองเอกซเรย์ฟันชนิดน้ีมีทั้งแบบติดตั้งอยู่กับท่ี 

แบบเคลื่อนที่ได้ และแบบถือหรือหิ้วได้ 

โดยเครือ่งเอกซเรย์ฟันแบบถือหรอืห้ิวได้น้ี มคีวำมสะดวกสบำย ง่ำยต่อกำรใช้งำน แต่เครือ่งเอกซเรย์

ฟันชนิดนี้มีลักษณะคล้ำยกล้องถ่ำยรูป จึงท�ำให้ผู้ปฏิบัติงำนฉำยรังสีต้องปฏิบัติงำนใกล้ชิดกับ 

ต้นก�ำเนิดรังสีเอกซ์มำกเป็นผลให้ได้รับรังสีโดยไม่จ�ำเป็น ดังน้ันผู้ปฏิบัติงำนจึงควรสวมเสื้อตะก่ัว

และปลอกคอกันรังสี (Thyroid shield) ทุกครั้งในกำรเอกซเรย์ฟัน 
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2. เครื่องถ่ายภาพรังสีพาโนรามาและถ่ายภาพรังสีปริทัศน์ (Panoramic and Cephalometric 
dental radiography) 

เป็นเครื่องเอกซเรย์ฟันที่ถ่ำยภำพรังสีได้ 2 ลักษณะ คือ 

2.1 ถ่ายภาพรงัสพีาโนรามา เป็นกำรถ่ำยภำพรงัสท่ีีสำมำรถแสดงให้เห็นภำพของ

ฟันทุกซี่ในช่องปำก กระดูก-ขำกรรไกร รวมถึงข้อต่อขำกรรไกร นอกจำกนี้สำมำรถ

ถ่ำยภำพกระโหลกศีรษะ ไซนัส และอื่นๆ เพ่ือประกอบกำรตรวจวินิจฉัย วำงแผน

กำรรักษำที่แม่นย�ำ

2.2 ถ่ายภาพรงัสปีรทัิศน์ เป็นกำรถ่ำยภำพรงัสีท่ีแสดงให้เห็นภำพกระโหลกศรีษะ

ด้ำนข้ำง โดยจะเห็นลกัษณะของกระโหลกศีรษะ ฐำนกระโหลกศรีษะ ลกัษณะกระดกู

ขำกรรไกรบนและล่ำง ฟันบนและฟันล่ำง 
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เอกสารอ้างอิง
คณะกรรมกำรบัญญัติศัพท์ภำษำไทยทำงทันตแพทยศำสตร์. ศัพท์บัญญัติทำงทันตแพทยศำสตร์ ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย; 2553  
http://eicondental.com/services/digital-x-rays/
http://abdentcare.com/dental_xray.php
http://vatech.en.ec21.com/Digital_Panoramic_Cephalometric_X-ray_System--283648_283719.html
http://www.thairath.co.th/content/277691

3. เคร่ืองถ่ายภาพรงัสส่ีวนตดัอาศยัคอมพวิเตอร์ทางทันตกรรม (Dental Computed Tomography, Dental CT)

รูปที่ 4 เครื่องถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ทางทันตกรรม (Dental Computed Tomography, Dental CT)

เป็นกำรถ่ำยภำพทำงรังสีที่สำมำรถมองเห็นได้ 3 มิติ คือ ท้ังภำพตัดแนวแกนกลำงหรือบน-ล่ำงภำพตัดแนวขวำงและภำพ

แนวกว้ำงทั้งหมด โดยใช้ร่วมกับกำรวำงแผนก่อนกำรรักษำ เพ่ือช่วยให้ได้ข้อมูลท่ีแม่นย�ำและเท่ียงตรงดำ้นกำยวิภำคของ

ผู้ป่วยมำกยิ่งขึ้น

ปัจจุบันนักวิจัยไทยสำมำรถพัฒนำเครื่องถ่ำยภำพรังสีส่วนตัดอำศัยคอมพิวเตอร์ทำงทันตกรรม หรือท่ีเรียกกันว่ำ เครื่อง  

Dental CT ส�ำหรบักำรผ่ำตดัศลัยกรรมทำงช่องปำกและงำนทนัตกรรมได้เป็นเครือ่งแรก จำกส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชำต ิ(สวทช.) กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ีพัฒนำโดยศูนย์เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

แห่งชำต ิและศนูย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดแุห่งชำต ิชือ่เครือ่ง “DentiiScan 1.1” เป็นรุน่ท่ีใช้รงัสีเอกซ์ ท่ีมลี�ำแสงแบบทรงกรวย

และฉำกรบัภำพรงัส ี(Flat panel X-ray detector) ซึง่ตัง้อยู่ตรงกันข้ำมกัน อปุกรณ์ท้ังสองจะหมนุไปพร้อมๆ กันรอบผูป่้วย 1 รอบ  

เป็นเวลำ 18 วินำที เพ่ือเก็บข้อมูลดิบในแต่ละมุมมอง จำกน้ันน�ำข้อมูลดิบท่ีได้มำผ่ำนอัลกอรึทึมในกำรสร้ำงภำพตัดขวำง 

(Image reconstruction) เพ่ือสร้ำงภำพตัดขวำงทีเ่ป็นข้อมลูสำมมติบิรเิวณช่องปำก ขำกรรไกร และใบหน้ำของผูป่้วย ภำพตดั 

ขวำงที่ได้จะถูกแสดงผลในมุมมองสองมิติและสำมมิติ โดยผ่ำนซอฟต์แวร์แสดงภำพ (Viewer) เครื่องถ่ำยภำพรังสีส่วนตัด

อำศัยคอมพิวเตอร์ทำงทนัตกรรมดงักล่ำวให้บรกิำรอยู่ที ่คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชยีงใหม่ ศูนย์ทันตกรรมเอสดีซี  

ย่ำนประชำชื่น และโรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ พร้อมเตรียมขยำยผลต่อยอดกับกระทรวงสำธำรณสุขต่อไป 

อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้เครื่องเอกซเรย์ฟันจะต้องด�ำเนินกำรขออนุญำตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งพลังงำนปรมำณูจำก

เครื่องก�ำเนิดรังสี ตำมพระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 โดยคณะกรรมกำรพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ  

หำกผู้ใดผลิต มีไว้ครอบครอง หรือใช้ซึ่งพลังงำนปรมำณูจำกเครื่องก�ำเนิดรังสี โดยไม่ได้รับอนุญำตฯ ถือว่ำฝ่ำฝืนมำตรำ 12 

แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และมีโทษตำมมำตรำ 21 กล่ำวคือต้องระวำงจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี 

ปรับไม่เกิน 100,000 บำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ 



วัสดุกัมมันตรังสีที่พบในกระบวนกำรรีไซเคิลเศษโลหะ
ในปัจจุบันในอุตสำหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะไม่มีกำรใช้งำนวัสดุกัมมันตรังสีชนิด 

ปิดผนึก จึงอำจเป็นเรื่องผิดปกติท่ีจะพบวัสดุกัมมันตรังสีจะถูกแปรสภำพเป็น 

เศษเหล็กและถูกส่งเข้ำไปในสู่อุสำหกรรมรีไซเคิล ปกติวัสดุกัมมันตรังสีจะมีขนำดเล็กและจะอยู่

รวมกับโลหะอ่ืนๆ ท่ีจะน�ำไปรีไซเคิล อย่ำงไรก็ตำมจะพบว่ำวัสดุกัมมันตรังสีจะบรรจุอยู่ในวัสด ุ

ขนำดใหญ่ มีน�้ำหนักมำกและโครงสร้ำงเป็นโลหะ ซึ่งเป็นวัสดุที่เหมำะสมในกำรน�ำไปรีไซเคิล

วัสดุกัมมันตรังสีบำงชนิดในเครื่องวัดทำงด้ำนอุตสำหกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ในกำรควบคุม

กระบวนกำรผลิต ยกตัวอย่ำงเช่นใช้ร่วมกับอุปกรณ์ก�ำจัดไฟฟ้ำสถิตในอุตสำหกรรมผลิตฟิล์ม  

กำรวัดควำมหนำของแผ่นโลหะในกระบวนกำรรีดเรียบ กำรตรวจวัดระดับของเหลวในถังปฏิกิริยำ

ในโรงงำนอุตสำหกรรมเคมี เครื่องวัดเหล่ำนี้ส่วนใหญ่จะติดตั้งถำวรกับท่อ ถังบรรจุหรือโครงสร้ำง 

อืน่   ๆ     ภำยในโรงงำน    อปุกรณ์เหล่ำน้ีส่วนใหญ่จะพบรวมเศษซำกโลหะของโรงงำนก่อนน�ำไปสูข้ั่นตอน 

กำรรีไซเคิล

 

วัสดุกัมมันตรังสีที่ใช้ในทำงกำรแพทย์ ส่วนใหญ่ใช้ในกำรวินิจฉัยโรคและรักษำมะเร็งในผู้ป่วย  

เครือ่งรงัสรีกัษำระยะไกล (Teletherapy) เป็นอปุกรณ์หนึง่ทีใ่ช้กำรรกัษำมะเรง็  วสัดกัุมมนัตรงัสจีะ 

บรรจอุยู่ในเครือ่งมอืขนำดใหญ่โดยจะแผ่รงัสไีปยังเนือ้งอก (tumors) ซึง่อยู่ภำยในตวัคนไข้โดยตรง 

เครื่องมือเหล่ำนี้มีส่วนประกอบของโลหะจ�ำนวนมำกจึงเป็นที่สนใจส�ำหรับกระบวนกำรรีไซเคิล  
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เรียบเรียงโดย นฤพนธ์  เพ็ญศิริ และ ปิยะพร  สิ้นโศรก 
ส�ำนักก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงรังสี

\

บทความ

วัสดุกัมมันตรังสีที่พบมำก
ในกระบวนกำรแปรใช้ใหม่ (recycle) เศษโลหะ



มีตรวจพบเครื่องรังสีรักษำในโรงงำนรีไซเคิลทั่วโลก เครื่องรังสีรักษำระยะไกล 

ส่วนใหญ่จะใช้โลหะตะกั่วและยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ (depleted uranium)  

เป็นเครื่องก�ำบังรังสี อุปกรณ์ดังกล่ำวจะมีรูปลักษณ์ท่ีโดดเด่นซึ่งอำจเป็น 

ค�ำเตอืนผูท้ีม่คีวำมประสงค์ท่ีจะน�ำไปรไีซเคิลให้ทรำบว่ำอำจมวัีสดกัุมมนัตรงัสี

อยู่ภำยใน

 

เครื่องรังสีรักษำระยะไกลเมื่อน�ำวัสดุกัมมันตรังสีออกไปแล้วสำมำรถน�ำไป

รีไซเคิลโดยไม่มีอันตรำย อย่ำงไรก็ตำมคงต้องใช้ควำมระมัดระวังและมีกำร

ตรวจสอบอย่ำงรอบคอบเพ่ือให้แน่ใจว่ำไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีอยู่ภำยในก่อน

ที่จะน�ำไปรีไซเคิล

อุบัติเหตุในโรงงำนรีไซเคิลเป็นผลจำกกำรปรำศจำก
กำรควบคุม
ประเทศจีน วัสดุกัมมันตรังสีในเศษโลหะ
เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในมณฑลเหอนำน (Henan) สำธำรณรัฐประชำชนจีน  

เครื่องรังสีรักษำระยะไกลถูกขำยเป็นเศษเหล็กให้กับบริษัทรับซื้อของเก่ำ  

และทำงบริษัทถอดวัสดุกัมมันตรังสีออกจำกตัวเครื่องและจ�ำหน่ำยให้กับ 

ชำยผู้ค้ำของเก่ำรำยอื่น ผู้ค้ำของเก่ำรำยที่สองน�ำวัสดุกัมมันตรังสีกลับบ้ำน

โดยเก็บไว้ในห้องนอนซึ่งมีภรรยำและลูกพักร่วมกัน ภรรยำและลูกเริ่มมี

อำกำรอำเจยีนตลอดคนืโดยมสีำมอียู่ดแูลจนกระทัง่สำมเีริม่มอีำกำรอำเจยีน 

ครอบครัวจึงไปพบแพทย์ในเช้ำวันต่อมำ ข้ันต้นเชื่อว่ำสำเหตุเกิดจำกอำหำร

เป็นพิษ แพทย์ตั้งข้อสังเกตว่ำอำกำรดังกล่ำวอำจเกิดจำกกำรได้รับรังสี จึงส่ง 

ตัวเข้ำไปท�ำกำรวินิจฉยัและรบักำรรกัษำ จำกกำรประเมนิสถำนกำรณ์มกีำรค้นพบ  

วัสดุกัมมันตรังสีในบ้ำนพักและจัดเก็บคืนได้อย่ำงปลอดภัย ผู้ป่วยได้รับกำร 

รักษำและสำมำรถกลับบ้ำนอย่ำงปลอดภัยหลังจำกได้รับกำรรักษำ 30 วัน

วัสดุกัมมันตรังสีปราศจากการดูแลในไทย
เมื่อปี พ.ศ. 2543 มีเหตุกำรณ์เกิดข้ึนท่ีจังหวัดสมุทรปรำกำร ประเทศไทย  

ชำยผู้หนึ่งรับซื้อเศษเหล็กและน�ำกลับบ้ำนเพ่ือแยกส่วนประกอบเพ่ือน�ำไป

ขำย โดยอุปกรณ์ดังกล่ำวเป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองรังสีรักษำโคบอลต์-60 ท่ี

ยกเลิกกำรใช้งำนแล้วและเก็บไว้ในโรงเก็บรถของบริษัทแห่งหน่ึง ชำยผู้น้ัน

กับเพ่ือนจึงขนโลหะดังกล่ำวไปยังร้ำนขำยของเก่ำซึ่งห่ำงจำกท่ีพักประมำณ

สำมสบินำท ีท่ีร้ำนขำยของเก่ำพนกังำนใช้เครือ่งตดัแก๊สตดัโลหะดงักล่ำวออก

เป็นชิ้นเล็กๆ ท�ำให้วัสดุกัมมันตรังสีตกลงสู่พ้ืน เวลำน้ันยังไม่มีใครรู้ว่ำโลหะ 

ดงักล่ำวเป็นวสัดกัุมมนัตรงัส ีโดยชำยคนแรกได้น�ำวสัดทุรงกระบอกท่ีใช้บรรจุ

โคบอลต์-60 กลับไปยังที่พัก

 

ในหลำยวันต่อมำ ผูเ้ก่ียวข้องในกำรท�ำงำนข้ำงต้นจ�ำนวนมำกมอีำกำรจำกผล

ของกำรได้รับรังสี มีอำกำรคลื่นไส้ อำเจียน ท้องร่วง ผมร่วงและผิวหนังไหม้  

มีผู้เสียชีวิตจ�ำนวนสำมคน และประชำชนท่ีอำศัยโดยรอบร้ำนขำยของเก่ำ 

จ�ำนวน 1,870 คน ได้รบัรงัสใีนระดบัแตกต่ำงกันไป ในกำรเกิดเหตุกำรณ์ครัง้นัน้  
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ส�ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติได้จัดเจ้ำหน้ำท่ีฉุกเฉินทำงรังสีของส�ำนักงำน 

ไปท�ำกำรเก็บกู้สำรโคบอลต์-60 ได้ภำยในเวลำ 2 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้งเหตุ

การจ�าหน่ายวัสดุกัมมันตรังสีโดยไม่ตั้งใจในประเทศอินเดีย
ปี พ.ศ. 2533 ท่ีกรงุนวิเดล ีประเทศอนิเดยี ทีม่หำวิทยำลยันิวเดลเีสนอโครงกำร  

เพ่ือจะเคลือ่นย้ำยวัตถุท่ีไม่ได้ใช้งำนและท่ีไม่พึงประสงค์ เครือ่งมอืชนิดหน่ึงถูก 

พิจำรณำให้มกีำรเคลือ่นย้ำยและขำยทอดตลำดเน่ืองจำกไม่มกีำรใช้งำนต้ังแต่ 

ปี ค.ศ.1985  มกีำรประมลูให้กับร้ำนขำยเศษเหล็กในเดือนกุมภำพันธ์และถูกส่ง 

ไปยังร้ำนค้ำเศษเหล็ก (ผู้ขำย1) ในเมืองมำยะบุรี (Mayapuri) ไม่มีใครทรำบ

ว่ำมีวัสดุกัมมันตรังสีอยู่ภำยในอุปกรณ์ดังกล่ำว  ในเดือนมีนำคมเจ้ำของร้ำน  

(ผู้ขำย 1) ได้ตัดชิ้นส่วนของวัสดุกัมมันตรังสีเพ่ือไปทดสอบชนิดของโลหะ  

แต่ไม่สำมำรถตรวจวิเครำะห์ได้ จงึยกชิน้ส่วนดงักล่ำวให้ผูข้ำยรำยอืน่ (ผูข้ำย 2)  

ซึง่ผู้รบัน�ำไปพกไว้ในกระเป๋ำสตำงค์  ปลำยเดือนมนีำคมผู้ขำย 1 มอีำกำรท้องร่วง 

และโรคผิวหนัง ต้นเดือนเมษำยนเข้ำรับกำรรักษำท่ีโรงพยำบำลเน่ืองด้วย

อำกำรป่วยทำงรงัสที�ำให้เกิดกำรตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ และได้รบักำรยืนยันจำก

แพทย์ว่ำอำกำรป่วยที่เกิดขึ้นเป็นผลของรังสี ในกลำงเดือนเมษำยน ผู้ขำย 2  

มอีำกำรไหม้ท่ีบัน้ท้ำยและอำกำรทรดุลง โดยรวมมผีูไ้ด้รบักำรรกัษำจำกอำกำร

บำดเจบ็จำกรงัสจี�ำนวนเจด็คน หน่ึงคนได้รบักำรรกัษำและกลบับ้ำนได้  คนเจบ็

อกีคนหน่ึงได้รบักำรส่งต่อไปยังโรงพยำบำลอืน่ซึง่ต่อมำได้เสยีชวีติจำกอำกำร

อวัยวะหลำยส่วนล้มเหลวเนื่องจำกกำรรับรังสีสูง

 

หน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบได้เก็บวัสดุกัมมนัตรงัสจี�ำนวนแปดชิน้ท่ีร้ำนขำยของเก่ำ

ร้ำนแรก อีกสองชิ้นใกล้กับร้ำนและอีกชิ้นหน่ึงในกระเป๋ำสตำงค์ของผู้ขำย 2 

มีกำรตรวจพบเศษเล็กเศษน้อยของวัสดุกัมมันตรังสีโคบอลต์-60 จ�ำนวนมำก 

ในดนิ ท�ำให้มจี�ำเป็นต้องด�ำเนินกำรเก็บดนิท่ีมกีำรปนเป้ือนทำงรงัสเีพ่ือจัดกำร

เป็นกำกกัมมันตรังสีต่อไป

การป้องกันอุบัติเหตุที่เกี่ยวของกับวัสดุกัมมันตรังสี 
ในโรงงานรีไซเคิล
จำกกำรประเมินควำมปลอดภัยจำกอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมีควำม

ส�ำคัญเพ่ือสร้ำงควำมตะหนักให้แก่ประชำชนถึงอนัตรำยท่ีอำจเกิดขึน้จำกวัสดุ

กัมมันตรังสีและวัสดุท่ีคำดว่ำจะเป็นวัสดุกัมมันตรังสีในอนำคต บริษัทขนำด

เล็กหรือผู้แทนจ�ำหน่ำยเศษเหล็กรำยย่อยมีควำมเสี่ยงอย่ำงย่ิงถ้ำไม่มีระบบ

กำรตรวจสอบหรือคนงำนไม่ได้รับกำรอบรมอย่ำงเพียงพอ

 

ผู้ท่ีท�ำงำนในอุตสำหกรรมรีไซเคิลควรมีควำมรู้เก่ียวกับป้ำยเตือนทำงรังสี

สัญลักษณ์ท่ีระบุว่ำเป็นวัสดุใดเป็นวัสดุกัมมันตรังสี รวมถึงควำมเสี่ยงอำจที่

เกิดขึ้นในกรณีที่วัสดุกัมมันตรังสีทีกำรหลอมหลวมกับโลหะอื่น ท�ำให้เกิดกำร

ปนเปื้อนกับโลหะหรือผลิตภัณฑ์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรท�ำช�ำระล้ำงกำรปนเปื้อน

และกำรจดักำรกำกกัมมนัตรงัสรีะยะยำว รวมถึงผลกระทบทำงด้ำนเศรษฐกิจ  

ดังน้ันผู้ประกอบกำรค้ำของเก่ำ รวมถึงโรงงำนหลอมโลหะควรให้ควำมสนใจ 
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และควรมีขั้นตอนหรือเครื่องมือในกำรตรวจสอบกำรปนเปื ้อนของวัสดุ

กัมมันตรังสีในเศษโลหะก่อนเข้ำในกระบวนกำร

ในกรณีที่พบวัสดุต้องสงสัยว่าเป็นวัสดุกัมมันตรังสี 
ในกรณีทพีบวัสดทุีค่ำดว่ำเป็นวสัดุกัมมนัตรงัส ีให้แจ้งเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัย

ทำงรังสีหรือผู้ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบ ในกรณีของประเทศไทยสำมำรถโทรแจ้ง

ที่ส�ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ เบอร์โทรศัพท์ประสำนงำนในกรณีเหตุฉุกเฉินท่ี  

08 9200 6243 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้รับ

รังสี เรำสำมำรถใช้หลักส�ำคัญสำมประกำรในกำรลดควำมเสี่ยงจำกอันตรำย

จำกรังสีได้แก่

• เวลา – ใช้เวลำน้อยที่สุดในกำรท�ำงำนกับวัสดุกัมมันตรังสี เพื่อลดปริมำณ

รังสีที่จะได้รับ

• ระยะทาง – ยิ่งไกลยิ่งปลอดภัย ควำมเข้มหรือปริมำณรังสีที่ได้รับจะลดลง 

อย่ำงรวดเรว็เมือ่อยู่ห่ำงจำกวสัดกัุมมนัตรงัสมีำกข้ึน ดังน้ันจงึแนะน�ำให้อยู่ห่ำง 

จำกวัสดุกัมมันตรังสีมำกที่สุด มีข้อแนะน�ำโดยทั่วไปว่ำควรจะอยู่ห่ำงจำก

วัสดุกัมมันตรังสีไม่น้อยกว่ำ 30 เมตรจนกว่ำจะทรำบข้อมูลที่แน่ชัดของวัสดุ

กัมมันตรังสี

• เครื่องก�าบังรังสี – ใช้อุปกรณ์ก�ำบังรังสี โดยวัสดุท่ีมีควำมหนำแน่นสูง  

เช่น แท่งคอนกรีต ตะก่ัว เหล็ก จะช่วยป้องกันรังสีที่แผ่จำกวัสดุกัมมันตรังสี 

รวมถึงกำรฝึกอบรมบุคลำกรให้เลือกใช้อุปกรณ์ 

บทสรุป
วิธีกำรท่ีมีประสิทธิภำพในกำรป้องกันอุบัติเหตุจำกวัสดุกัมมันตรังสีชนิดปิด

ผนึกในอุตสำหกรรมรีไซเคิลเศษเหล็กคือกำรสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัย

ในกำรท�ำงำน กำรมีอุปกรณ์กำรวัดหรือมำตรกำรควำมปลอดภัย รวมถึงกำร

ตรวจสอบและคดัแยกวัสดกัุมมนัตรงัส ีนอกจำกน้ีหน่วยงำนรำชกำร ภำคธุรกิจ

ควรมีควำมรับผิดชอบร่วมกันในกำรจัดท�ำข้ันตอนที่จ�ำเป็นกำรปกป้องชุมชน  

สิ่งแวดล้อมและผู้ปฏิบัติงำน วัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่มีกำรใช้งำนเป็นเวลำนำน

ควรส่งคืนให้กับบริษัทผู้ผลิตเพ่ือจัดกำรเป็นกำกกัมมันตรังสี หรือมีกำรปรับ

สภำพเพื่อกำรเก็บในระยะยำวทั้งนี้เป็นไปตำมข้อบังคับในแต่ละประเทศ 

เรียบเรียงจาก  sealed radioactive sources
 Printed by the IAEA in Austria, 
 October 2013
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อัตรำกำรใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

ทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 

ถ้ำโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นสำเหตุ

ของกำรเพิ่มควำมเสี่ยงกำรเกิด

โรคเนื้องอกในสมองแล้วผู้คน

เป็นจ�ำนวนมำกในขณะนี้ก็ควรที่

จะได้รับกำรรักษำเยียวยำเพิ่มขึ้น

ที่มาของภาพ : www.leadliaison.com/best-practices/lead-nurturing/nurture-leads-mobilephone/

บทความ
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โทรศัพท์เคลื่อนที่
กับความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง

\
โดย  สุนันทา ภูงามนิล และนพรัตน์ แก้วใหม่   
 ส�ำนักก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงรังสี ในโลกปัจจุบันการสื่อสารด้วยโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Mobile 

phone) ถือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจ�าวันท่ีท�าให้

การตดิต่อสือ่สารมีความรวดเรว็ สะดวกสบายและทันท่วงที 

เราสามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีติดต่อสื่อสารได้ท้ังในประเทศและ 

ต่างประเทศ จะพบได้ว่าปัจจบุนัโทรศพัท์เคลือ่นท่ีถกูพฒันาไปมากกว่า

เดิม จนกลายเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่มีฟังก์ชันการใช้งานท่ีหลากหลาย 

ครอบคลุมไม่แพ้กับการใช้คอมพิวเตอร์หรือท่ีรู้จักกันว่า สมาร์ทโฟน 

(Smart phone) กล่าวคือ นอกจากโทรศัพท์เคลื่อนท่ีจะมีคุณสมบัติใน

การสื่อสารทางเสียงแล้วยังสามารถสื่อสารในรูปแบบอ่ืนพร้อมท้ังมี

ความสามารถอีกมากมายไว้อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน อาทิ การ

ส่งข้อความ วีดีโอ มัลติมีเดีย อินเตอร์เน็ต การถ่ายภาพ ตั้งนาฬิกาปลุก 

จับเวลา ดูปฏิทิน จดการนัดหมาย และการค�านวณ เป็นต้น

 

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีหรือท่ีมักเรียกกันว่ำโทรศัพท์มือถือ เป็นอุปกรณ์สื่อสำร

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้คล่ืนวิทยุ (Radio Frequency) ในกำรติดต่อกับเครือข่ำย

ของโทรศัพท์ผ่ำนสถำนีส่งสัญญำณ ซึ่งเครือข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้

บริกำรแต่ละรำยก็จะเชื่อมต่อกับเครือข่ำยโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของผู้ให้บริกำร

รำยอื่นท�ำให้สำมำรถติดต่อสื่อสำรกันได้ท้ังระบบ สัญญำณส่งออกหรือ 
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รับเข้ำของเครื่องโทรศัพท์มีคลื่นควำมถ่ีท่ีแตกต่ำงกัน ดังนั้น

คลื่นควำมถ่ีจะไม่รบกวนซึ่งกันและกัน สถำนีส่งสัญญำณมี 

รปูแบบและขนำดท่ีแตกต่ำงกันออกไป ตัง้แต่เสำสญัญำณสงูๆ  

เลก็ลงไปจนถึงเป็นเพียงกล่องเลก็ๆ กล่องหนึง่เท่ำนัน้ ตวัเครือ่ง

รบัโทรศพัท์จะแปรคลืน่วิทยุต่อเมือ่มสีญัญำณเรยีกเข้ำ-ส่งออก

เท่ำนั้น ช่องสัญญำณของระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ีจะถูกวำง

อย่ำงเป็นระบบ มกีำรวำงแผนว่ำพ้ืนทีใ่ดควรใช้ช่องสญัญำณใด  

เพ่ือสับหลีกกำรใช้คลื่นควำมถี่เดียวกันในพ้ืนที่ติดกัน สถำนี

ส่งสญัญำณโทรศพัท์เคลือ่นทีต้่นหนึง่ๆ อำจจะมรีศัมใีห้บรกิำร

นับสิบกิโลเมตร

               

คลื่นวิทยุ (Radio Frequency) เกิดจำกกำรเคลื่อนท่ีของ

กระแสไฟฟ้ำในสำยอำกำศซึ่งมีหลำยควำมถ่ี โดยมีขอบเขต

จำก 10 กิโลเฮิรตซ์ ถึง 300,000 เมกะเฮิรตซ์ ทุกควำมถี่จะมี

คุณสมบัติเหมำะสมท่ีจะน�ำมำใช้งำนแตกต่ำงกัน โดยระบบ

กำรส่งสญัญำณของโทรศพัท์เคลือ่นท่ีจะใช้สญัญำณคลืน่วิทยุ

ในช่วงควำมถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ ถึง 2.4 กิกะเฮิรตซ์ 

ผลกระทบต่อสุขภำพ
คลืน่วิทยุจดัเป็นรงัสคีลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้ำชนิดไม่ก่อไอออน 

(Non ionizing radiation) ชนิดหนึ่ง กล่ำวคือ เป็นรังสีที่มี

พลังงำนต�่ำกว่ำ 12 อิเล็กตรอนโวลต์ (eV) ซึ่งไม่เพียงพอ 

ที่จะท�ำให้อะตอมเกิดกำรแตกตัวเป็นไอออน รังสีชนิดนี้ 

จะไม่เป็นอันตรำยโดยตรงต่อร่ำงกำยมนุษย์ จำกงำน

วิจัยของสถำบันวิจัยมะเร็งในประเทศอังกฤษ (Cancer 

Research UK) ที่ได้ศึกษำผลกระทบของโทรศัพท์

เคลื่อนที่ต่อร่ำงกำยมนุษย์ โดยเน้นกำรศึกษำผลของ

โทรศัพท์เคลื่อนที่กับกำรเกิดเนื้องอกในสมอง โดยข้อมูล

ที่ได้จำกพฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่วงเวลำ  

5 ปี ของผูห้ญิงจ�ำนวน 790,000 คน พบว่ำกำรใช้โทรศพัท์

เคล่ือนท่ีไม่ได้เป็นสำเหตุของกำรเกิดเน้ืองอกในสมอง

ทัง้18 ชนดิ รวมถึงเนือ้งอกของเย่ือสมองและเส้นประสำท

ในสมองด้วย แต่อย่ำงไรก็ตำมยังพบผลกำรศึกษำของ

ชำวสวีเดนเก่ียวกับผู้ป่วยที่เป็นเน้ืองอกในเส้นประสำท

ท่ีมีกำรใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีเป็นเวลำนำนๆ มีแนวโน้ม

ที่มาของภาพ :  www.davidsuzuki.org/issues/health/science/enviro-health-policy/electromagnetic-radiation-and -fields/
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ท่ีจะสูญเสียกำรได้ยินเพ่ิมมำกขึ้น ซึ่งกำรวิจัยในเรื่องน้ียังคง

ด�ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่องและยังต้องหำข้อมูลต่ำงๆ เพื่อเป็นกำร

สนับสนุนผลกำรวิจัยอีกต่อไป

โทรศัพท์เคลื่อนที่และอัตรำกำรเกิดโรคมะเร็ง
อตัรำกำรใช้โทรศพัท์เคลือ่นทีท่ัว่โลกมแีนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้ต้ังแต่

ปี ค.ศ. 1980 ถ้ำโทรศพัท์เคลือ่นทีเ่ป็นสำเหตขุองกำรเพ่ิมควำม

เสี่ยงกำรเกิดโรคเนื้องอกในสมองแล้วผู้คนเป็นจ�ำนวนมำก 

ในขณะนี้ก็ควรท่ีจะได้รับกำรรักษำเยียวยำเพ่ิมข้ึน แต่ปัจจุบัน

พบว่ำจ�ำนวนผู้ป่วยท่ีเป็นเนื้องอกในสมองรำยใหม่ไม่ได้มีกำร

เปลี่ยนแปลงจำกเดิมมำกนัก เช่นที่ประเทศอังกฤษในทศวรรษ

ที่ผ่ำนมำ กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำกำรเกิดเน้ืองอกในสมอง

ของผู้ป่วยมีกำรเปลี่ยนแปลงน้อยมำกและพบว่ำมีกำรเพ่ิม

จ�ำนวนของผู้ป่วยเพียงเล็กน้อย  อย่ำงไรก็ตำมกำรเกิดเนื้องอก

ในสมองจะใช้เวลำในกำรพัฒนำหลำยปี อำจเป็นไปได้ว่ำอตัรำ

กำรเกิดเนือ้งอกในสมองจะเริม่ปรบัตวัสงูขึน้หลงัจำกทีเ่วลำผ่ำน

ที่มาของภาพ : www.momypedia.com

ไปมำกขึ้น ดังนั้นผลสรุปนี้ก็ยังไม่อำจเป็นสิ่งที่แน่นอนได้ 

ต้องมีกำรศึกษำวิจัยเพื่อสนับสนุนข้อสรุปนี้กันอีกต่อไป

ข้อควรระวัง
โทรศัพท์เคลือ่นท่ีเป็นส่ิงท่ีจ�ำเป็นต่อกำรส่ือสำรในปัจจบุนั 

โดยงำนวิจัยที่ เ ก่ียวข้องกับผลกระทบของโทรศัพท์

เคลื่อนท่ีกับมนุษย์นั้นแสดงให้เห็นว่ำกำรใช้โทรศัพท์

เคลื่อนที่ในระยะเวลำ 10 ปีที่ผ่ำนมำ ยังไม่ใช่สำเหตุหลัก

ที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่สำมำรถระบุผลกระ

ทบในระยะยำวได้ รวมถึงกำรใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีอำจมี

ผลต่อสุขภำพของเด็ก ซึ่งข้อมูลท่ีได้จำกกำรศึกษำและ

วิจัยยังมีไม่มำกพอท่ีจะสรุปผลในระยะยำวได้ อน่ึงกำร

ลดควำมเสี่ยงในกำรใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส�ำหรับผู้ใหญ่

ควรใช้ระยะเวลำในกำรคุยส้ันๆ และส�ำหรับเด็กอำยุต�่ำ

กว่ำ 16 ปีควรใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เฉพำะในเรื่องที่จ�ำเป็น

เท่ำนั้น 

อ้างอิง
Herman Cember, Thomas E.Johnson. Introduction to Health Physics. Fourth Edition: McGraw-Hill Companies,2009.
http://www.cancerresearchuk.org/cancer-info/healthyliving/cancercontroversies/mobilephones/mobile-phones-and-cancer
www.leadliaison.com/best-practices/lead-nurturing/nurture-leads-mobile-phone/
www.davidsuzuki.org/issues/health/science/enviro-health-policy/electromagnetic-radiation-and -fields/
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โดย   สุกัญญา จันทรมงคล
 กลุ่มเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพลังงำนปรมำณูเพื่อสันติ 
 ส�ำนักนโยบำยและบริหำรด้ำนพลังงำนปรมำณู

รายงานพิเศษ

คณะกรรมกำรพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ เป็นคณะกรรมกำรท่ีจัดต้ังข้ึนตำม  

พระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 ก�ำหนดให้นำยกรัฐมนตร ี

เป็นประธำนกรรมกำรตำมกฎหมำย และมีผู้แทนหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้อง และ

ผูท้รงคุณวฒุอิกี 8 คน เป็นกรรมกำร รวมทัง้สิน้ 16 คน มภีำรกิจในกำรวำงนโยบำย กำรวำงระเบยีบ

ควบคุม กำรก�ำหนดมำตรฐำน รวมถึงกำรเสนอควำมเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับมำตรกำร 

ใดๆ เพ่ือควำมปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณูตำมควำมท่ีก�ำหนดตำมพระรำชบัญญัติพลังงำน

ปรมำณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2508 (พระรำชบัญญัติฯ) โดยมีเลขำธิกำร

ส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ (ลปส.) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรฯ

กลุ่มเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ ส�ำนักนโยบำยและบริหำรด้ำนพลังงำน

ปรมำณู (กลค. สบ.) ขอสรุปกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฯ ประจ�ำปี พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นกำร

สร้ำงเสริมควำมเข้ำใจและเผยแพร่ผลกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฯ ให้เป็นท่ีทรำบท่ัวกัน   

ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบคณะกรรมกำรพลังงำนปรมำณูเพื่อสันติ  
(มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎำคม 2557) ประกอบด้วย

1. (ศ.ดร.ยงยุทธ  ยุทธวงศ์)  รองนำยกรัฐมนตรี 

  (ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำยกรัฐมนตรี) ประธำนกรรมกำร 

2. ผู้แทนกระทรวงกำรต่ำงประเทศ กรรมกำร

3. ผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุข กรรมกำร

4. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมกำร

5. ผู้แทนกระทรวงอุตสำหกรรม กรรมกำร

6. ผู้แทนส�ำนักนำยกรัฐมนตรี กรรมกำร

7. ผู้แทนส�ำนักงบประมำณ    กรรมกำร

8. รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ    

9. รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ    

10. นำยชำตรี สุวรรณิน กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ    

11. รศ.ดร.ธวัช ชิตตระกำร กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ    

12. รศ.นเรศร์ จันทน์ขำว กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ    

13. ดร.ชวินท์ ธัมมนันท์กุล กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ    

14. รศ.พล.ต.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ    

15. ดร.สิรินำฎ เลำหะโรจนพันธ์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ    

16. ดร.อัจฉรำ  วงศ์แสงจันทร์ เลขำธิกำรส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ                            

  กรรมกำรและเลขำนุกำร

การด�าเนินงานของคณะกรรมการ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2557
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มติที่ส�ำคัญในกำรประชุมครั้งที่ 1/ 2557   
คณะกรรมกำรฯ จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ 1/2557 ในวันพุธที่ 

15 ตุลำคม 2557 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อำคำร 1 ปส. 

ผลของการประชุมที่ส�าคัญ ประกอบด้วย
1. เร่งรัดการออกระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ  

ที่ส�าคัญ 4 ฉบับ ได้แก่

 1.1 (ร่ำง) ระเบียบฯ ว่ำด้วยอำยุใบอนุญำตเกี่ยวกับพลังงำนปรมำณูจำก

เครือ่งปฏิกรณ์ปรมำณ ูพ.ศ..... มสีำระโดยย่อคอื ก�ำหนดให้ใบอนุญำตฯ มอีำยุ

ไม่เกิน 40 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญำต พิจำรณำอนุญำตตำมขนำดก�ำลัง ชนิด 

และแบบของเครือ่งปฏิกรณ์ฯ รวมถึงสภำพและลกัษณะกำรใช้งำน ผลกระทบ 

ควำมเสี่ยงต่อประชำชนและสิ่งแวดล้อม และควำมคุ้มค่ำในด้ำนต่ำงๆ

 1.2 (ร่ำง) ระเบียบฯ ว่ำด้วยกำรปฏิบัติให้เกิดควำมปลอดภัยส�ำหรับกำรใช้

เครือ่งปฏกิรณ์ปรมำณูวิจยั พ.ศ.....มสีำระโดยย่อคอื ให้ผูร้บัใบอนญุำตด�ำเนนิ

กำรให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรเดินเคร่ือง กำรซ่อมบ�ำรุง กำรทดสอบตำม

ระยะเวลำ ฯลฯ

 1.3 (ร่ำง) ระเบียบฯ ว่ำด้วยควำมปลอดภัยทำงรังสีส�ำหรับเครื่องปฏิกรณ์

ปรมำณูวิจยั พ.ศ..... มสีำระโดยย่อคือ ให้ผูร้บัใบอนุญำตด�ำเนนิกำรให้เป็นไป

ตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรฯ ก�ำหนด

 1.4 (ร่ำง) ระเบียบฯ ว่ำด้วยแบบใบอนุญำต ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือ

ใช้ซึ่งพลังงำนปรมำณูจำกเครื่องปฏิกรณ์ปรมำณู พ.ศ..... มีสำระโดยสรุปคือ  

ผูข้อใบอนุญำตต้องระบขุ้อมลูให้ครบถ้วนตำมแบบท่ีก�ำหนด เพ่ือเป็นมำตรกำร

และกลไกหน่ึงท่ีจะพิทักษ์และคุม้ครองประชำชนจำกผลกระทบทีอ่ำจเกิดมขีึน้

2. ให้ความเห็นชอบ 

 2.1 หลักเกณฑ์และวิธีกำรต่ออำยุใบรับรองเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำง

รงัส ีตำมประกำศส�ำนกังำนปรมำณูเพ่ือสนัต ิเรือ่งหลกัเกณฑ์และวธีิกำรต่ออำยุ 

ใบรบัรองเจ้ำหน้ำทีค่วำมปลอดภยัทำงรงัส ีประกำศ ณ วันที ่20 มถุินำยน 2557 

 2.2. กำรต่ออำยุใบรับรองฯ ผู ้ ท่ีผ่ำนกำรฝึกอบรมรังสีตำมประกำศ 

หลักเกณฑ์ฯ จ�ำนวน 590 คน  โดยใบรับรองฉบับใหม่มีอำยุ 5 ปี นับจำกวันที่

ใบรับรองเดิมสิ้นอำยุ   

 2.3. กำรใช้หลักเกณฑ์และวิธีกำรต่ออำยุใบรับรองฯ 

ตำมประกำศหลักเกณฑ์ฯ ในกำรต่ออำยุใบรบัรองฯ ใช้กับ 

เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสีที่ใบรับรองจะหมดอำยุ

ในครำวต่อไป ทั้งนี้เพ่ือลดผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำน

ของเจ้ำหน้ำทีค่วำมปลอดภยัทำงรงัส ีทีใ่บรบัรองจะหมด

อำยุในวันที ่30 กันยำยน 2557 และถือเป็นหลกัเกณฑ์ใน

กำรด�ำเนินกำรต่อไป

3. เห็นชอบการออกใบอนุญาต  

 3.1 เครื่องก�ำเนิดรังสี จ�ำนวน 2,190 ฉบับ   

 3.2. วัสดนุวิเคลยีร์และวัสดพุลอยได้ จ�ำนวน 2,713 ฉบบั

 

4. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในใบอนุญาต 

ผลิต มีไว้ในครอบครองและใช้ซึ่งพลังงานปรมาณู

จากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู แบบ พ.ป.ส. 7 เลขท่ี  

1/2554 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 เน่ืองจำก 

เครื่องปฏิกรณ์ปรมำณูวิจัย ปปว. 1/1 ของสถำบัน

เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติมีอำยุกำรใช้งำนนำนกว่ำ  

50 ปี ท�ำให้ระบบต่ำงๆ และวัสดุอปุกรณ์ไม่สำมำรถท�ำงำน

ได้เหมือนท่ีติดต้ังครั้งแรก และไม่สำมำรถเดินเครื่อง 

ตำมขนำดก�ำลังที่เคยก�ำหนดไว้ได้

 

5. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) นโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานปรมาณูของ

ประเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยมีกรอบกำร

ด�ำเนินงำนด้ำนพลังงำนปรมำณูที่ชัดเจน และแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมกำรพัฒนำและก�ำกับนโยบำยกำรพัฒนำ

ด้ำนพลงังำนปรมำณูของประเทศเพ่ือพิจำรณำทบทวน (ร่ำง) 

นโยบำยและแผนฯ ให้มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป 

รายงานโดย

ฝ่ำยเลขำนุกำรกำรประชุมคณะกรรมกำรพลังงำนปรมำณูเพื่อสันติ  

 นำงสำววิไลวรรณ ตันจ้อย ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักนโยบำย

  และบริหำรด้ำนพลังงำนปรมำณู

 นำยวำยุ คชรัตน์ นักจัดกำรงำนทั่วไปช�ำนำญกำร

 นำงญำณิษฎำ คชรัตน์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร

 นำงศันสนีย์ บริรักษ์ นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร

 นำงสำวสุกัญญำ จันทรมงคล นักจัดกำรงำนทั่วไปช�ำนำญกำร

 นำงสำวฑิญำภรณ์ มั่งคั่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

ที่มา รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ ครั้งท่ี 1/2557 (ฉบับแก้ไข) 

วันพุธที่ 15 ตุลำคม 2557



ภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับประเทศใดๆ ก็ตาม ย่อมส่งผลให้เกิดอันตรายและเกิดความ 

สญูเสยีท้ังชวีติและทรพัย์สนิต่าง ๆ  ไม่มากก็น้อย อย่างเช่น ในปีพ.ศ. 2554 ประเทศญีปุ่น่ประสบปัญหา 

แผ่นดินไหว (นอกชายฝ่ังด้านตะวนัออก) และคลืน่สนึามิในโทโฮะกุ จากเหตกุารณ์ในครัง้น้ัน ได้ส่งผล 

กระทบก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ขึ้นท่ีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุคุชิมะไดอิชิ (ซ่ึงมีความรุนแรงระดับมาก)  

รวมถงึการเกิดแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ 7.8 รกิเตอร์ ในประเทศเนปาลเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2558 ท่ีผ่านมา โดยมี 

จุดศูนย์กลางห่างออกไป 34 กิโลเมตร ทางตะวนัออกเฉยีงใต้ของเมอืงลมัซงุ ซึง่ส่งผลให้มผีูเ้สยีชวิีตหลายพนัราย  

บาดเจ็บอีกนับหมื่นคน และยังไร้ที่อยู่อาศัยอีกนับไม่ถ้วน รวมทั้งโบราณสถานต่าง ๆ พังเสียหายอีกมากมาย 

แน่นอนว่า...ความพร้อมในการเตรยีมรบัและแก้ไขปัญหาเป็นสิง่ท่ีส�าคัญ และสิง่ท่ีส�าคัญอย่างหน่ึงคือ การฟ้ืนฟู 

ไม่ว่าจะเป็นพืน้ท่ีท่ีประสบภยัหรอืสภาพสภาวะด้านจติใจของประชาชนท่ีอาศยัในพืน้ทีท่ี่ประสบภยัน้ันก็ตาม  

แต่ด้วยประเทศญี่ปุ ่น ผ่านประสบการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิมาหลายครั้ง ฉะนั้น เม่ือเกิดวิกฤติจาก 

ภัยธรรมชาติขนาดใหญ่ท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จึงคิดหาวิธีป้องกันอันตรายด้วยเทคโนโลยีหลายรูปแบบ  

รวมไปถึงมาตรการทางด้านกฎหมาย การก่อสร้างอาคาร และการฝึกซ้อมเพื่อรับมือกับแผ่นดินไหว/สึนามิ  

ให้กับประชาชนในประเทศ

ท่ำมกลำงภำพข่ำวควำมเสียหำยที่เกิดข้ึน จำกคลื่นยักษ์สึนำมิพัดถล่มตำมแนวชำยฝั่งแปซิฟิกของหมู่เกำะตอนเหนือ

ของญ่ีปุ่น หลังกำรเกิดแผ่นดินไหวนอกชำยฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ (โทโฮะกุ) ของคำบสมุทรโอชิกะส่งเสียงเตือน  

บ้ำนเรือนพังเสียหำย ไฟไหม้ รถยนต์ลอยน�้ำเป็นแพ ฯลฯ แต่เรำก็ได้เห็นภำพของประชำชนชำวญ่ีปุ่นท่ีมีระเบียบวินัย

ไม่ตื่นตระหนกตกใจแบบตัวใครตัวมัน จนเกิดควำมโกลำหล ส่วนหน่ึงเพรำะประชำชนในประเทศญ่ีปุ่น ได้เรียนรู้วิธี

กำรป้องกันภัยจำกประสบกำรณ์แผ่นดินไหวหลำยครั้ง รวมท้ังกำรได้รับกำรฝึกซ้อมเตรียมรับกับเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน 

แบบนี้ตลอดเวลำ ตั้งแต่เด็ก ๆ จำกโรงเรียน จำกชุมชน และจำกองค์กรหรือหน่วยงำนที่ตัวเองท�ำงำนอยู่

\
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“แผ่นดินไหว...กับ...
ความเตรียมพร้อม”

โดย...อภิสรา  เจริญศรี 
ส�ำนักสนับสนุนกำรก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณู

ห่วงใย.....ใส่ใจ.....แบ่งปัน



ท่ำมกลำงภัยธรรมชำตท่ีิโหมกระหน�ำ่ สญัญำณเตอืนภยั

ใด ๆ  คงไม่ส�ำคญัเท่ำกำรมสีต ิมรีะเบยีบวินยั และปฏบิตัิ

ตัวตำมกฏของกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  

ร่วมกัน ทั้งก่อน และหลังเกิดภัยธรรมชำติ

          

แผ่นดินไหว เกิดจำกกำรสั่นสะเทือนของพ้ืนดิน ซึ่งมี 

สำเหตมุำจำกกำรเคลือ่นทีอ่ย่ำงฉบัพลนัของเปลอืกโลก  

เนื่องจำก พลังงำนควำมร้อนภำยในโลก ท�ำให้เกิดแรง 

เครียดท่ีสะสมอยู่ในโลก ท�ำให้เกิดกำรแตกหักของหิน  

เมื่อหินแตกออกเป็นแนวจะเกิดเป็นรอยเลื่อน และกำร

เคลื่อนที่อย่ำงฉับพลันของรอยเลื่อนนี้ เป็นสำเหตุหลัก

ของกำรเกิดแผ่นดินไหว

          

แผ ่นดินไหวนอกจำกจะเ กิดจำกปรำกฏกำรณ ์ 

ทำงธรรมชำตแิล้ว ยังเป็นปรำกฏกำรณ์ท่ีเกิดจำกมนษุย์ 

ซึ่งท�ำให้สภำพสมดุลของเปลือกโลกบำงส่วนเปล่ียนไป  

ทั้งกำรท�ำลำยธรรมชำติ และกำรก่อสร้ำงส่ิงใหม่  

ไปกระตุ้นให้เกิดอำกำรดังกล่ำว แต่จะมีควำมรุนแรง

น้อยกว่ำทีเ่กิดขึน้เองตำมธรรมชำติ แผ่นดนิไหวอำจเกิด

จำกภูเขำไฟระเบิด เหมืองถล่ม หรือกำรทดลองระเบิด

นิวเคลียร์ใต้ดิน เป็นต้น

ในประเทศไทย อ้ำงองิรำยงำนจำกแผนป้องกันภยัฝ่ำยพลเรอืน

แห่งชำติ กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กระทรวง

มหำดไทย (พ.ศ. 2548) ว่ำระดับควำมเส่ียงของภัยพิบัต ิ

ในประเทศไทยที่เกิดจำกแผ่นดินไหว อยู่ในระดับปำนกลำง  

มีระดับควำมรุนแรงต�่ำ ระดับควำมล่อแหลมต�่ำ

แต่ทว่ำระดบักำรบรหิำรจดักำรรบัมอืกับภัยธรรมชำตจิะไม่ดนัีก  

(ต�ำ่) ดังน้ัน ถึงแม้ขนำดของแผ่นดินไหว ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย

มักจะไม่เกิน 5 ริคเตอร์ แต่ควำมสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 

ก็จะมีควำมเสี่ยงสูงเช่นกัน

          

ดังนั้น ควำมรู้ในกำรปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหว หรือหลัง 

แผ่นดนิไหวรนุแรงจงึมปีระโยชน์ เพ่ือลดอนัตรำยให้เหลอืน้อย

ที่สุด ถึงเวลำแล้วที่ภำครัฐ จะเอำจริงเอำจังทำงด้ำนกฎหมำย  

กำรควบคมุอำคำรสูงในเมอืง   กำรลกุล�ำ้ทีด่นิเชงิเขำถึงชำยฝ่ังทะเล  

และกำรเตรียมควำมพร้อมให้ประชำชนในประเทศ เรียนรู ้

วิธีกำรป้องกันตัวเองจำกภัยธรรมชำติต้ังแต่วัยเด็ก ทั้งน้ี 

ไม่เฉพำะเพ่ือรับมือกับแผ่นดินไหว หรือสึนำมิ แต่ยังใช้ได้กับ  

น�้ำท่วม พำยุพัด ซึ่งเกิดขึ้นประจ�ำเกือบทุกปีอยู ่แล้วใน

ประเทศไทย

          

โดยเฉพำะคนในชมุชนเมอืงทีอ่ำศยัอยู่อย่ำงหนำแน่น  พนักงำน

ที่ท�ำงำนอยู่บนอำคำรสูง ควรให้ควำมร่วมมือกับกำรฝึกซ้อม 

กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยั ทัง้แผ่นดนิไหว และไฟไหม้  

ฯลฯ

บทสรุป หำกประเทศใด ๆ มีควำมเตรียมพร้อมกับปัญหำ  

“ภยัพิบตัทิำงธรรมชำต”ิ ท่ีอำจจะเกิดขึน้น้ันย่อมสำมำรถแก้ไข

หรือฟื้นฟูสภำพกำรณ์ต่ำง ๆ  ได้อย่ำงดี และรวดเร็ว

รู ้จักวิธีป้องกันตัวเอง ก่อนภัยมา...ดีกว่าค่อยหาวิธ ี

เอาตัวรอด เมื่อภัยมาถึงจวนตัว

          

ก่อนกำรเกิดแผ่นดินไหว
 • ควรมีไฟฉำยพร้อมถ่ำนไฟฉำย และกระเป๋ำยำเตรียมไว้

ในบ้ำน และให้ทุกคนทรำบว่ำอยู่ที่ไหน 

 • ศึกษำกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 

 • ควรมีเครื่องมือดับเพลิงไว้ในบ้ำน เช่น เครื่องดับเพลิง  

ถุงทรำย เป็นต้น 

 • ควรทรำบต�ำแหน่งของวำล์วปิดน�้ำ วำล์วปิดก๊ำซ สะพำน

ไฟฟ้ำ ส�ำหรับตัดกระแสไฟฟ้ำ 

        • อย่ำวำงสิง่ของหนกับนชัน้ หรอืห้ิงสงู ๆ  เมือ่แผ่นดินไหว

อำจตกลงมำเป็นอันตรำยได้ 
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 • ผูกเครื่องใช้หนัก ๆ ให้แน่นกับพื้นผนังบ้ำน 

 • ควรมกีำรวำงแผนเรือ่งจดุนดัหมำย   ในกรณีทีต้่องพลดัพรำก  

จำกกัน เพื่อมำรวมกันอีกครั้ง ในภำยหลัง 

 • สร้ำงอำคำรบ้ำนเรือนให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ที่ก�ำหนด 

ส�ำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว

          

ระหว่ำงเกิดแผ่นดินไหว 
 • อย่ำตืน่ตกใจ พยำยำมควบคมุสตอิยู่อย่ำงสงบ ถ้ำท่ำนอยู่ 

ในบ้ำนก็ให้อยู่ในบ้ำน ถ้ำท่ำนอยู่นอกบ้ำนก็ให้อยู่นอกบ้ำน 

เพรำะส่วนใหญ่ได้รับบำดเจ็บเพรำะวิ่งเข้ำออกจำกบ้ำน 

 • ถ้ำอยู่ในบ้ำนให้ยืนหรือหมอบอยู่ในส่วนของบ้ำนท่ีมี

โครงสร้ำงแขง็แรง ทีส่ำมำรถรบัน�ำ้หนกั ได้มำก และให้อยูห่่ำง

จำกประตู ระเบียง และหน้ำต่ำง 

 • หำกอยู่ในอำคำรสูง ควรตั้งสติให้มั่น และรีบออกจำก

อำคำรโดยเร็ว หนีให้ห่ำงจำกสิ่งที่จะล้มทับได้ 

 • ถ้ำอยู่ในท่ีโล่งแจ้ง ให้อยู่ห่ำงจำกเสำไฟฟ้ำ และสิ่งห้อย

แขวนต่ำง ๆ ที่ปลอดภัยภำยนอกคือที่โล่งแจ้ง 

 • อย่ำใช้ เทียน ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งที่ท�ำให้เกิดเปลวหรือ

ประกำยไฟ เพรำะอำจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้น 

 • ถ้ำท่ำนก�ำลงัขับรถให้หยุดรถและอยู่ภำยในรถ จนกระทัง่

กำรสั่นสะเทือนจะหยุด 

 • ห้ำมใช้ลิฟต์โดยเด็ดขำดขณะเกิดแผ่นดินไหว 

 • หำกอยู่ชำยหำดให้อยู่ห่ำงจำกชำยฝ่ัง เพรำะอำจเกิดคลืน่

ขนำดใหญ่ซัดเข้ำหำฝั่ง

          

หลังเกิดแผ่นดินไหว 
 • ควรตรวจตัวเองและคนข้ำงเคียงว่ำได้รับบำดเจ็บหรือไม่ 

ให้ท�ำกำรปฐมพยำบำลขั้นต้นก่อน 

 • ควรรบีออกจำกอำคำรทีเ่สยีหำยทนัท ีเพรำะหำกเกิดแผ่น

ดินไหวตำมมำอำคำรอำจพังทลำยได้ 

 • ใส่รองเท้ำหุ้มส้นเสมอ เพรำะอำจมีเศษแก้ว หรือวัสดุ

แหลมคมอื่น ๆ และสิ่งหักพังแทง 

แหล่งที่มา   : 1. http://www.geothai.net/2011-tohoku-earthquake 2. http://www.oknation.net/blog/nanahahe/2008/08/14
                    3. http://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=38 4. https://clearerblog.wordpress.com   
 5. เจริญชัย  จิรชัยรัตนสิน ส่วนส่งเสริมกำรจัดกำร  กรมทรัพยำกรน�้ำ

 • ตรวจสำยไฟ ท่อน�้ำ ท่อแก๊ส ถ้ำแก๊สรั่วให้ปิดวำล์วถัง

แก๊ส ยกสะพำนไฟ อย่ำจดุไม้ขดีไฟ หรอืก่อไฟจนกว่ำจะแน่ใจ

ว่ำไม่มีแก๊สรั่ว 

 • ตรวจสอบว่ำ แก๊สรัว่ ด้วยกำรดมกลิน่เท่ำน้ัน ถ้ำได้กลิน่

ให้เปิดประตูหน้ำต่ำงทุกบำน 

 • ให้ออกจำกบรเิวณท่ีสำยไฟขำด และวัสดสุำยไฟพำดถึง 

 • เปิดวิทยุฟังค�ำแนะน�ำฉุกเฉิน อย่ำใช้โทรศัพท์ นอกจำก

จ�ำเป็นจริง ๆ 

 • ส�ำรวจดคูวำมเสยีหำยของท่อส้วม และท่อน�ำ้ทิง้ก่อนใช้ 

 • อย่ำเป็นไทยมุงหรือเข้ำไปในเขตที่มีควำมเสียหำยสูง 

หรืออำคำรพัง 

 • อย่ำแพร่ข่ำวลือ 
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เร่ืองราวของค�าว่า “รงัส”ี

โดย : “โปรมีเธียม 147”

ปกิณกะปรมาณู

เม่ือเขยีนภาพวงกลมขึน้ 1 วง แล้วลากเส้นตรงจากจุดศนูย์กลาง 

ไปยังเส้นรอบวง  เราจะเรียกเส้นตรงน้ีว่า รัศมี และถ้าลาก

เส้นตรงจากจุดศูนย์กลางออกไปยังเส้นรอบวงจ�านวนหลาย ๆ 

เส้น เส้นตรงจ�านวนมากเหล่าน้ันจะมีความยาวเท่ากันเสมอ ในภาษาอังกฤษ  

เรียกเส้นตรงนี้ว่า radius และเรียก radius จ�านวนมาก ๆ นั้นว่า radii 

 

ค�ำว่ำ radiation มีท่ีมำจำก radius และ radii เพรำะนักวิทยำศำสตร์พบว่ำ  

กำรเปล่งพลงังำนออกมำจำกต้นก�ำเนิดใด ๆ  ก็ตำม พลงังำนนัน้จะแผ่ออกไปทกุทศิ

ทุกทำง ด้วยก�ำลังหรือขนำดของพลังเท่ำ ๆ กัน 

นักปรำชญ์ภำษำไทยเก่งมำก ๆ ท่ีเลือกใช้ค�ำในเรื่องเดียวกันน้ี เป็น สองค�ำ โดย

อำศยัต้นก�ำเนดิภำษำ บำลแีละสนัสกฤต โดยค�ำว่ำ รงัส ีมำจำกภำษำบำล ีและ รศัมี  

มำจำกภำษำสันสกฤต ทั้งสองค�ำนี้แปลควำมว่ำ แสง, แสงสว่ำง

ที่จริงแล้วยังสำมำรถเลือกใช้ศัพท์ได้อีกมำกมำยครับที่จะหมำยถึง radiation อำทิ 

รวิ รวี รพิ รพี ร�ำไพ รังสิมำ รังสิมันตุ์ รัศมิมัต ท้ังหมดน้ีหมำยควำมถึงแสง และ 

ผู้ให้แสงสว่ำงทั้งสิ้น

\
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ในห้วงเวลำประมำณ 100 ปี ที่ผ่ำนมำนักวิชำกำรเรียนรู้เรื่องของอะตอมและ

รังสีเพิ่มขึ้นมำกมำย ท�ำให้เรำรู้ว่ำ รังสี (Radiation) ไม่ใช่ของแปลกใหม่ ไม่ใช่

สิ่งประหลำด รังสีเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชำติ โดยมำจำกกำรสลำยตัวของ 

สำรกัมมนัตรงัสทีีป่ะปนในสิง่แวดล้อมท่ัวไป หรอืมำจำกรงัสทีีม่ต้ีนก�ำเนดิจำก

ภำยนอกโลกของเรำ รังสีคือพลังงำนที่แผ่ออกมำ จำกต้นก�ำเนิดในรูปของ 

คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้ำ ได้แก่ คลืน่วิทยุ ไมโครเวฟ แสงสว่ำง รงัสเีอกซ์ รงัสแีกมมำ

และรงัสคีอสมกิ และ/หรอื ในลกัษณะของอนุภำคท่ีมคีวำมเรว็สงู เช่น แอลฟำ 

และ บีตำ เป็นต้น

 

รังสีสำมำรถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท คือ รังสีที่ก่อให้เกิดประจุไฟฟ้ำ  

(ionizing radiation) และรงัสท่ีีไม่ก่อให้เกิดกำรแตกตวัของประจ ุ(non ionizing  

radiation) บำงครั้งนักวิชำกำรบำงคนเรียกรังสีที่ก่อให้เกิดไอออนว่ำ “รังสี

ปรมำณู atomic radiation” เพื่อให้แตกต่ำงจำกรังสีที่ไม่ก่อไอออน

 

ตำมพระรำชบญัญัตพิลงังำนปรมำณูเพ่ือสนัต ิพ.ศ. 2504  แก้ไขเพ่ิมเตมิ พ.ศ.

2508 คณะกรรมกำรพลังงำนปรมำณูเพื่อสันติ มีหน้ำที่รับผิดชอบและก�ำกับ

ดแูล พลงังำนปรมำณูและรงัสเีอกซ์ มไิด้ดแูลควำมปลอดภยัในกลุ่มรงัสีไม่ก่อ

ไอออน แต่ในฐำนะของหน่วยงำนควำมปลอดภยัทำงรงัส ีประชำชนจงึมกัมข้ีอ

สงสัยสอบถำมเรื่องเก่ียวกับรังสีไม่ก่อไอออนต่อทำงส�ำนักงำนเสมอ ๆ ท�ำให้

นักวิชำกำรและผู้ก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงรังสีปรมำณู จึงต้องให้ควำมรู้

และตอบค�ำถำมเกี่ยวกับรังสีไม่ก่อไอออนด้วยเป็นประจ�ำ

เรื่องรำวของกำรใช้เตำไมโครเวฟ กำรใช้โทรศัพท์มือถือ กำรใช้เครื่องเลเซอร์ 

เครื่องส่งวิทยุ เตำอบควำมร้อน และอื่น ๆ เป็นต้นก�ำเนิดทำงรังสีของรังสีไม่

ก่อไอออน ก็ถือเป็นหน้ำท่ีของนักวิชำกำรท้ังภำครัฐและเอกชนท่ีควรจะต้อง

ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อประชำชนผู้ที่ยังไม่เข้ำใจ  อย่ำงน้อยก็เป็นวิทยำทำน

ต่อผู้คนเหล่ำนั้น

แถบพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ท่ีควรพิจำรณำอีกประกำรหน่ึงคือ เรำควรจะใช้ลักษณะ

ของค�ำศัพท์มำแยกแยะคุณสมบัติของรังสี จะดีหรือไม่  

ค�ำว่ำรังสีที่ก่อไอออน ซึ่งเป็นรังสีท่ีเปล่งมำจำกปฏิกิริยำ

นิวเคลียร์ และรวมถึงรังสีเอกซ์ เรำก็แยกกลุ่มให้ชื่อว่ำ  

“รังสีปรมำณู” ขณะท่ีรังสีจำกคล่ืนวิทยุ แสง ควำมร้อน  

ไมโครเวฟ และรงัสจีำกเครือ่งโทรศพัท์ เรำก็ตัง้ชือ่กลุม่ว่ำ  

“รังสีร�าไพ” แสดงถึงควำมอ่อนเบำและด้อยพละก�ำลัง

เมื่อเทียบกับ “รังสีปรมาณู”

จะดีไหมครับ.....??!!?? 



โดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส�ำนักนโยบำยและบริหำรด้ำนพลังงำนปรมำณู

23 – 24 เมษายน 2558
ปส. ร่วมกับสถำบันอดุมศกึษำในภำคเหนอืและภำคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำยเยำวชน  

“รักอะตอม” เสริมควำมรู้ให้กับเยำวชนระดับอุดมศึกษำ

กว่ำ 15 มหำวิทยำลัย เมื่อวันที่ 23 – 24 เมษำยน 2558 

ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือ 

เผยแพร่ควำมรูค้วำมเข้ำใจท่ีถูกต้อง รวมถึงสร้ำงทัศนคติ

ที่ดีสู่เยำวชนคนรุ่นใหม่อย่ำงต่อเนื่อง โดยกิจกรรมมีท้ัง

กำรสมัมนำให้ควำมรูแ้ละกำรประกวด “กิจกรรมเผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์ความรู้พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ” 

พร้อมชิงรำงวัลมำกมำยและโล่รำงวัลจำก ปส. 
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รอบรั้วปรมาณู 

12 – 14 พฤษภาคม 2558
ปส. ร่วมกับ สมำคมพลงังำนปรมำณู จดัคอร์สตวิเข้มหลกัสตูร “ระบบการย่ืนค�าขอทางอเิลก็ทรอนิกส์ ส�าหรบัการ 

ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ การน�าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร น�าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร 

ซึง่วสัดนิุวเคลยีร์พเิศษ วสัดุต้นก�าลงั วสัดพุลอยได้ และพลงังานปรมาณจูากรงัสเีอกซ์ (e-License)” ส�ำหรบั

ผู้ประกอบกำร รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 12 - 14 พฤษภำคม 2558 ณ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

8 พฤษภาคม 2558
ปส.จดัสัมมนำเรือ่ง “การสร้างความเข้าใจในการดแูลผู้ป่วย

โรคมะเรง็ด้วยวธีิการฝังวสัดกัุมมันตรงัสแีบบถาวร” ในวันที่  

8 พฤษภำคม 2558 ณ โรงแรม อมำรี ดอนเมือง แอร์พอร์ต 

กรุงเทพฯ ส�ำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในโรงพยำบำล  

โรงพยำบำลศนูย์ โรงพยำบำลชมุชน เจ้ำหน้ำทีค่วำมปลอดภยั 

ทำงรงัส ีสมำคมแพทย์ท่ีเก่ียวข้อง สือ่มวลชน  

ผู้ดูแลผู้ป่วย รวมถึงประชำชนทั่วไป ที่สนใจ 

เพ่ือสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจ รวมทั้งให ้

ข้อเสนอแนะด้ำนควำมปลอดภัยของผู้ป่วย 

เจ้ำหน้ำท่ีท่ีปฏิบัติงำน รวมถึงประชำชน

ทั่วไป
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19 – 20 พฤษภาคม 2558
ปส. ร่วมกับสมำคมพลังงำนปรมำณู ได้จัดฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติกำรหลักสูตร “ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ

บูรณาการในการน�าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร 

น�าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์

พิเศษ วัสดุต้นก�าลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงาน

ปรมาณูจากรังสีเอกซ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

Atoms Single Window/National Single Window 

(ASW/NSW)” รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 19 - 20 พฤษภำคม 2558 

ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

25 – 28 พฤษภาคม 2558
ปส. จดักำรฝึกอบรมควำมรูเ้รือ่ง “การปฏบิตังิานในการ 

ระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี” ให้กับ 

เจ้ำหน้ำท่ีป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เจ้ำหน้ำที่

ต�ำรวจ เจ้ำหน้ำที่กำรแพทย์ฉุกเฉิน เจ้ำหน้ำที่จำกมูลนิธิ

ต่ำง ๆ  และเจ้ำหน้ำทีอ่ืน่ ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องกับกำรระงบัเหตขุอง 

จังหวัดสระแก้ว กว่ำ 40 คน เมื่อวันที่ 25 – 28 พฤษภำคม 

2558 ณ โรงแรมอินโดจีน จังหวัดสระแก้ว โดยเจ้ำหน้ำที่ 

ที่ผ ่ำนกำรฝึกอบรมจะสำมำรถน�ำควำมรู ้ ท่ีได้ไปใช้

ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงรวดเร็วและถูกต้อง

หำกมีเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสีเกิดขึ้น

15 มิถุนายน 2558
ปส. จัดกิจกรรมสัมพันธ์เครือข่ำยเฝ้ำระวังภัยทำงรังสี 

(ภำคเหนือ) ขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2558 ณ โรงแรม

เชยีงรำยแกรนด์รมู จงัหวัดเชยีงรำย โดยเน้นกำรเสรมิสร้ำง 

ควำมรูค้วำมเข้ำใจให้กับเครอืข่ำยภำคเหนอืเก่ียวกับกำร 

เฝ้ำระวังควำมปลอดภัยทำงรังสีให้ประชำชน นอกจำกนี้  

ยังมกิีจกรรมฐำนปฏบิตักิำรทำงรงัส ีเพ่ือเสรมิสร้ำงควำมรู ้

และควำมเข้ำใจให้กับประชำชนเพ่ิมมำกขึ้นด้วยวิธีท่ี

เข้ำใจง่ำยและสำมำรถทดลองได้ด้วยตนเอง
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