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ความหมายของ Consumer products (GSR Part-3, 2014) 

 สินค้าอุปโภคที่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ 

หมายถึง เครื่องมือ อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้น โดยมีความตั้งใจในการเติม
นิวไคลด์กัมมันตรังสีลงไป หรือที่เกิดขึ้นจากการก่อกัมมันตภาพรังสี หรือ 
เครื่องมือ อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่สามารถก่อให้เกิดรังสีชนิดก่อไอออนได้ และมี
การจ าหน่ายหรือจัดหาให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่ต้องมีการเฝ้าระวังหรือ
ควบคุมดูแลเป็นพิเศษหลังจากที่เครื่องมืออุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนเหล่านี้ได้มีการ
จ าหน่ายหรือกระจายไปสู่ประชาชนแล้ว*

* หมายรวมไปถึงเครื่องตรวจจับควัน หน้าปัดเรืองแสงต่างๆที่มีการเติมนิวไคลด์กัมมันตรังสีลงไป และรวมถึงหลอดปล่อยประจุต่างๆ ทั้งน้ีไม่รวมถึง
วัสดุก่อสร้าง กระเบื้องเซรามิค น้ าแร่ แร่ธาตุและอาหารต่างๆ และไม่รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีการติดตั้งในที่สาธารณะ (เช่น  ป้ายทางออก) 



ประเภทที่ 1 สินค้าที่มีการเติมวัสดุกัมมันตรังสีจ านวนเล็กน้อยลงไป 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน หรือเพื่อใช้ประโยชน์จาก
คุณสมบัติทางฟิสิกส์หรือทางเคมีของวัสดุกัมมันตรังสี

ประเภทที่ 2 เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถก่อให้เกิดรังสีชนิดก่อ
ไอออนได้ ได้แก่ หลอดรังสีแคโทดที่ใช้กับหน้าจอทีวี และหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งให้รังสีเอ็กซ์ ปัจจุบันไม่มีการผลิตแล้ว และถูก
แทนที่ด้วยจอ LCD LED และพลาสมา

ประเภทที่ 3 ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการฉายหรืออาบรังสีชนิดก่อ
ไอออน และเกิดเป็นผลผลิตที่เกิดจากการก่อกัมมันตภาพรังสี 
(Activation products) ได้แก่ อัญมณีที่มีการฉายรังสี อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการโดปซิลิคอนด้วยการอาบนิวตรอน เช่น วงจร
ทรานซิสเตอร์ ไดโอด และแผ่นไมโครชิป ฯลฯ

ประเภทของ Consumer products แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้



ประเภทที่ 1 สินค้าที่มีการเติมวัสดุกัมมันตรังสีจ านวนเล็กน้อยลงไป เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใช้งาน หรือเพื่อใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติทางฟิสิกส์หรือทางเคมีของวัสดุกัมมันตรังสี

1.1 เครื่องตรวจจับควันชนิดไอออไนเซชั่น 
หรือสายล่อฟ้าที่มีอะเมริเซียม-241 (Am-241) 
เรเดียม-226 (Ra-226)

1.2 ผลิตภัณฑ์เรืองแสงด้วยเรเดียม-226 (Ra-226) หรือ ทริเทียม-3 
(H-3) เช่น นาฬิกา พวงกุญแจ เข็มทิศ ศูนย์เล็งอาวุธ ไฟฉาย เป็นต้น



ประเภทที่ 1 สินค้าที่มีการเติมวัสดุกัมมันตรังสีจ านวนเล็กน้อยลงไป เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใช้งาน หรือเพ่ือใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติทางฟิสิกส์หรือทางเคมีของวัสดุกัมมันตรังสี (ต่อ)

1.3 หลอดไฟที่มีทอเรียม-232 (Th-232) คริปทอน-85 
(Kr-85) หรือ ทริเทียม (H-3) ได้แก่ หลอดปล่อยประจุ
ความเข้มสูง และหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์รุ่นเก่า 

1.4 ไส้ตะเกียงเจ้าพายุท่ีมีทอเรียม-232 (Th-232) 



1.6 เลนส์ที่มีทอเรียม-232 (Th-232) 

ประเภทที่ 1 สินค้าที่มีการเติมวัสดุกัมมันตรังสีจ านวนเล็กน้อยลงไป เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใช้งาน หรือเพ่ือใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติทางฟิสิกส์หรือทางเคมีของวัสดุกัมมันตรังสี (ต่อ)

1.5 ลวดเชื่อมทังสเตนที่มีทอเรียม-232 (Th-232) 
1.7 เครื่องแก้วและถ้วยชามที่มียูเรเนียม-238 (U-238)

1.8 วัสดุเคลือบฟันที่มียูเรเนียม-238 (U-238)



1.9 อุปกรณ์หรือช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทีม่ีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นสว่นประกอบ เช่น อุปกรณ์ควบคุมความต่างศักย์ไฟฟ้า อุปกรณ์
ป้องกันไฟฟ้ากระชาก spark gap เป็นต้น

ประเภทที่ 1 สินค้าที่มีการเติมวัสดุกัมมันตรังสีจ านวนเล็กน้อยลงไป เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใช้งาน หรือเพ่ือใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติทางฟิสิกส์หรือทางเคมีของวัสดุกัมมันตรังสี (ต่อ)



หลักการ Justification (GSR-Part 3, 2014)
“การด าเนินการของสถานประกอบการ หรือการด าเนินกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดการได้รับ
รังสีจากต้นก าเนิดรังสี ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการได้รับรังสี หรือมีแนวโน้มที่จะ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการได้รับรังสี จะต้องมีการพิจารณาตามหลักการ justification 
ว่าอันตรายที่จะเกิดขึ้นมากกว่าประโยชน์ที่คาดว่าบุคคลและสังคมจะได้รับหรือไม่” 

ประโยชน์ที่ได้รับ  > อันตรายที่จะเกิดขึ้น 



1. กิจกรรม (ยกเว้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับ
รังสีทางการแพทย์) ที่ท าให้ค่ากัมมันตภาพเพิ่มขึ้นโดย
การจงใจเติมวัสดุกัมมันตรังสีลงไป หรือจากการก่อ
กัมมันตภาพรังสี ไม่ว่าจะเป็นในอาหาร รวมถึงอาหารสัตว์ 
เครื่องดื่ม เครื่องส าอาง หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่น ามาใช้กิน 
หรือหายใจเข้าไป หรือน ามาใช้กับมนุษย์ 
2. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเติมวัสดุกัมมันตรังสีปริมาณ
เล็กน้อยลงในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
ใ ดๆ  เ ช่ น  ก า ร เ ติ ม วั ส ดุ กั ม มั น ต รั ง สี ใ น ข อ ง เ ล่ น 
เครื่องประดับ หรือของตกแต่ง ซึ่งท าให้ค่ากัมมันตภาพ
เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากการจงใจเติมวัสดุกัมมันตรังสี
ลงไป หรือเกิดจากการก่อกัมมันตภาพรังสี 
3. การถ่ายภาพมนุษย์ด้วยรังสี (Human imaging) ใน
รูปแบบของงานศิลปะ หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการ
โฆษณา

กิจกรรมที่มีแนวโน้มไม่ผ่านการ
พิจารณาตามหลักการ justification
แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมหลักๆ ดังต่อไปนี้



Face Cream Lipstick Toothpaste
Radioactive Condoms

Radioactive carbonated soft drink
Radium soap

Radium Chocolate



Dish Towel

Radioactive Baby-Wool

Fishing Bait

Atomic Energy Lab Toy Radium Paint Kit

http://www.oobject.com/radioactive-products/radium-paint-kit/1265/


เครื่องตรวจจับควันที่มีอะเมริเซียม

รูปแสดงภายนอกและภายในของเครื่องตรวจจับควันชนิดไอออไนเซชั่น

ลักษณะการท างาน วัสดุกัมมันตภาพรังสีท าหน้าที่กระตุ้นอากาศภายในให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออน 
โดยไอออนในกล่องจะท าหน้าที่เป็นตัวน าไฟฟ้าให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านทั้งสองขั้ว เมื่อเกิดควันเข้าไป
ในกล่อง จะท าให้ค่าความน าไฟฟ้าของอากาศลด และกระแสไฟฟ้าจะลดลงเรื่อยตามปริมาณควัน
จนถึงค่าที่ก าหนดไว้ ระบบจะท างาน

ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบที่พบในประเทศไทย



สายล่อฟ้าที่มีเรเดียม หรืออะเมริเซียม

The figure shows three 
sources fixed at the lightning 
rod. On the left (circle) one of 
the source removed.

*ข้อมูลจากศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)

ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบที่พบในประเทศไทย



ทอเรียมในไส้ตะเกียงเจ้าพายุ

มีลักษณะเป็นถุงตาข่ายท าจากวัสดุไนลอนหรือเรยอน น าไปจุ่มในสารละลาย
ของทอเรียมไนเทรต และเม่ือถูกเผาไหม้ ทอเรียมไนเตรตจะกลายเป็นทอเรียม
ออกไซด์ และเปล่งแสงเนื่องจากพลังงานความร้อน

ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบที่พบในประเทศไทย



ลวดเชื่อมทังสเตนที่มีทอเรยีม

หลอดไฟที่มีทอเรียม

กา ร เพิ่ ม ป ริ ม าณทอ เ รี ย มออก ไซด์ 
(Thorium Oxide) ในอิเล็คโทรด
ทังสเตน เพื่อช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของ
แท่งอิ เล็ดโทรด ส าหรับการเชื่อมทิก 
(TIG, Tungsten Inert Gas) 

Super High Pressure UV Lamp

การใช้ประโยชน์หลอดไฟ HID ที่ผลิตแสง UV
• การท าให้สีหรือสารเคมีอื่นๆแข็งตวั 
• การผลิต semiconductors 
• กระบวนการเคมีชีวภาพทางภาพถ่าย เช่น 

การผลิตวิตามิน
• การฆ่าเชื้อ 
เนื่องจากเป็นแสงที่มีความเข้มสูงและมีขนาด

เล็กกะทัดรัด

ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบที่พบในประเทศไทย



เลนส์กล้องถ่ายรูปที่มีทอเรียม

55mm f/1.2 lens* 50mm f/1.4 lens attached*

*ข้อมูลจาก http://camerapedia.wikia.com/wiki/Radioactive_lenses

• ทอเรียมใช้เคลือบผิวเลนส์กล้อง
ถ่ายรูป เพื่อเพิ่มดัชนีหักเหของแสง 
• ใช้ผลิตเลนส์คุณภาพสูง

ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบที่พบในประเทศไทย

https://www.youtube.com/watch?v=sKKElRrVk18
https://www.youtube.com/watch?v=TrS4bCfnn6Q


ไส้หลอดแมกนีตรอนในเตาอบไมโครเวฟที่มีทอเรียม

Assembled Magnetron

Vacuum Tube

ThO2-W coil 

ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบที่พบในประเทศไทย



เครื่องแก้วโบราณผสมยูเรเนียม ใช้ส าหรับเป็นขวด
น้ าหอม (น้ าปรุง) น าเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 5 

การทดสอบ เครื่องแก้วยูเรเนียม จะสามารถเรือง
แสง เม่ืออยู่ภายใต้แสง black light

เครื่องแก้ว Vaseline

ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบที่พบในประเทศไทย



ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบที่พบในประเทศไทย

เข็มทิศ พวงกุญแจศูนย์เล็งอาวุธ

แท่งเรืองแสง

ผลิตภัณฑ์เรืองแสงได้ในที่มืดที่มีทริเทียม 



ปากกา

แหวน

นาฬิกาข้อมือ

ผลิตภัณฑ์เรืองแสงได้ในที่มืดที่มีทริเทียม 
• ภายในแท่งบรรจุด้วยแก้ว
แข็งขนาดเล็กปิดผนึกไว้
บรรจุก๊าซทริเทียม และ
เคลือบด้วยสารฟอสฟอร์ 
(phosphor)
• สามารถมองเห็นได้ในที่
มืดในระยะทาง 30 เมตร 
• สามารถผลิตแสงสว่างได้
ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้
แบตเตอรี่ หรือแหล่ง
พลังงานภายนอก 
• มีอายุการใช้งานนานถึง 
12 ปี

ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบที่พบในประเทศไทย



ผลิตภัณฑ์ควอนตั้มต่างๆ

เหรียญห้อยคอ

Mask

มีด

ปากกาCharger



ผลิตภัณฑ์ควอนตั้มต่างๆ

สร้อยข้อมือ

นาฬิกาข้อมือกระติกน ้า

กาน ้า ขวด Shaker

สติ๊กเกอร์ป้องกันรังสีจาก
โทรศัพท์มือถือ



เหรียญควอนตั้ม

เมื่อปี พ.ศ. 2553 The Consumer Association of Penang (CAP) ได้ขอให้ Atomic Energy Licensing Board 
(AELB) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการออกใบอนุญาตในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศมาเลเซีย ท าการ
ตรวจสอบเหรียญควอนตั้ม และพบว่าปริมาณรังสีที่ผิวสัมผัสของเหรียญดังกล่าวมีค่าสูงเกินกว่าปริมาณรังสีที่ก าหนดไว้ว่า
ปลอดภัยส าหรับประชาชนทั่วไป นอกจาก นี้ยังไม่พบหลักฐานหรือเอกสารที่เพียงพอที่แสดงให้เห็นว่าเหรียญเหล่านี้มี
คุณสมบัติตามที่มีการกล่าวอ้าง ต่อมาในปีพ.ศ. 2555 AELB จึงได้ตัดสินใจห้ามใช้เหรียญควอนตั้มยี่ห้อ Quantum 
pendant (FusionExcel) และ SE Pendant (Cosway)



Product Warning (ARPANSA) เมื่อเดือน ส.ค.2551 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้
ประกาศว่า เหรียญควอนตั้ม ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มารับรอง 
และไม่มีหน่วยงานรัฐใดๆ รับรอง หากพบเห็นการซื้อขาย โปรดแจ้ง
สายด่วน อย. 1556 หรือ 0-2590-7000

Fact Sheet (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา)



สรุปผลการวิเคราะห์ โดยรายงานเฉพาะตัวต้นก าเนิดรังสี
หลักที่เป็นต้นทางคือ ยูเรเนียม 238 ทอเรียม 232 และ
โพแทสเซียม 40 โดยพบว่า สารรังสีที่อยู่ในเหรียญมีความ
เข้มข้นทอเรียม 232 สูงมากกว่าในหินถึง 250 เท่า และมีค่า
ความเข้มขันของยูเรเนียม 238 สูงกว่าในหิน 24 เท่า ซึ่ง
น่าจะเกิดจากการน าแร่โมนาไซต์ซึ่งเป็นแร่ที่มีปริมาณ
ทอเรียมสูงตามธรรมชาติมาเป็นส่วนผสมส าคัญในการท า
เหรียญพลังงานควอนตั้มน้ี

เมื่อเดือน พค. 2552 รศ.ดร.ไตรภพ ผ่องสุวรรณ สาขาวิชานิวเคลียร์ ภาควิชาฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ท าการวิเคราะห์ไอโซโทปกัมมันตรังสีที่อยู่ในเหรียญพลังงานควอนตัม



เหตุการณ์ที่ผ่านมา

1. แผ่น Smart Card ประหยัดพลังงานรูปแบบต่างๆ

สารเคลือบแผ่นสมาร์ทการ์ด เป็น
แร่ธาตุที่มีประจุลบ หรือแร่ทัวร์
มาลีน ซึ่งอ้างคุณสมบัติพิเศษในการ
ช่วยประหยัดน ้ามัน ประหยัดไฟฟ้า 
ช่ ว ย ดู แ ล สุ ข ภ า พ  ช่ ว ย ป รั บ
กระแสไฟฟ้าและความสมดุลของ
ร่างกาย และตัดคลื่นแม่เหล็กใน
อุปกรณ์สื่อสารต่างๆได้

รูปแสดงด้านหน้าและด้านหลังของแผ่น



เมื่อเดือน ก.พ 58 รศ.นเรศร์ จันทน์ขาว 
ภาควิชาวิ ศวกรรมนิว เคลี ยร์  คณะ
วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
ว่า แผ่น Smart Card ดังกล่าว ไม่น่าจะ
สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้แต่อย่าง
ใ ด  แ ล ะ มี อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ เ ป็ น ส า ร
กัมมันตรังสีที่มีแร่ยูเรเนียมและทอเรียม 
หากมีจ านวนมากและเก็บไว้ใกล้ตัว จะท า
ให้ได้รับรังสีปริมาณสูง อาจก่อให้เกิด
อันตรายกับสุขภาพร่างกาย

นอกจากน้ี การก าจัดแผ่น Smart Card ที่
ไม่ถูกขั้นตอนในการก าจัดขยะมีพิษหรือ
ลักลอบน าไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
ซึ่ งอาจก่อให้ เกิดอันตรายกับตั วผู้ ใช้
ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากมีสารกัมมันตรังสี

ต่อมา ปส. ได้ท าการตรวจวัด
และวิเคราะห์แผ่นการ์ดตัวอย่าง 
พบว่า
- อัตราปริมาณรังสีรวมที่
ผิวสัมผัสมากกว่ารังสีพื้นหลัง
ประมาณ 90 เท่า
- ตรวจพบการปนเปื้อนแบบฝัง
แน่น ประกอบด้วยสาร
กัมมันตรังสีในอนุกรมทอเรียม-
232 และยูเรเนียม-238
- ถึงแม้ว่าปริมาณและระดับรังสี
มีค่าไม่สูงจนก่อให้เกิดอันตราย
โดยเฉียบพลันได้ แต่บุคคลไม่
ควรได้รับรังสีโดยไม่จ าเป็น เพื่อ
ลดโอกาสการเกิดผลกระทบจาก
รังสีในระยะยาว

http://www.chula.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/Untitled-120.jpg


2. ผ้าอนามัยประจุลบ

เมื่อเดือน มี.ค.2558 มีการรายงานข่าวว่า
พบกล่องบรรจุผ้าอนามัยจ านวนหนึ่งที่ผลิต
ในจีนมีการปนเปื้อนสารรังสีสูงกว่า 35 เท่า
ของขีดมาตรฐานความปลอดภัย ที่สนามบิน
เบรุต ประเทศเลบานอน โดยบริษัทอ้างว่า 
ผ้าอนามัยมีชั้นไอออนที่มีประจุลบ (anion) 
ซึ่งแผ่ไอออนที่เป็นประโยชน์ต่อสขุภาพ

ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ผ้าอนามัยตัวอย่าง พบไอโซโทปรังสีใน
อนุกรมยูเรเนียม-238 และระดับรังสีอยู่ในระดับธรรมชาติ จึงอาจ
สรุปได้ในเบื้องต้นว่าไม่พบการปนเปื้อนของสารรังสีในผ้าอนามัย
ตัวอย่าง

*ระดับรังสีในธรรมชาติ เท่ากับ 0.189 µSv/hr



3. ที่นอนยางพารา

เมื่อปี พ.ศ. 2561 มีการร้องเรียนเรื่องที่นอน
ยางพาราผสมสารกัมมันตรังสี โดยอ้างว่า
ผลิตจากโรงงานในประเทศไทย



1.1 กรณีศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญจากส านักงานพลังงานนิวเคลียร์ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา ประเทศสหรัฐอเมริกา (OECD/NEA )

สรุป การใช้เครื่องตรวจจับควันชนิดไอออไนเซชั่นมีประโยชน์มากกวา่อันตรายทางรงัสีที่ได้รับอย่างมีนัยส าคัญ 

ประโยชน์ที่ได้รับ อันตรายทางรังสีที่ได้รบั

สามารถป้องกันการเสียชีวิตที่เกิดจากเหตุเพลิงไหม้ และ
ป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

สถานการณ์การใช้งานปกติในระดับครัวเรือน มีค่าปริมาณรังสียังผล 
ประมาณ 1 µSv/y 

สามารถลดจ านวนผู้เสียชีวิตลงได้ประมาณ 1/3 –1/2 
เท่าของผู้เสียชีวิตทั้งหมด นั่นหมายความว่า สามารถลด
จ านวนผู้เสียชีวิตลงได้ถึง 20 คน ต่อ 1,000,000 คน 

กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือมีการใช้งานผิดวิธี ปริมาณรังสีสมมูลต่อกระดูก มี
ค่าประมาณ 1 mSv/y ซึ่งมีค่าเท่ากับปริมาณรังสียังผล 10 µSv/y

การทิ้งเครื่องตรวจจับควันร่วมกับขยะชุมชนทั่วไปหลังเลิกใช้งานแล้ว 
และจัดการกากด้วยการเผา มีค่าปริมาณรังสีสูงสุด < 0.1 µSv/y 

ตัวอย่างการพิจารณาความสมเหตุสมผลตามหลักการ justification
1. การใช้วัสดุกัมมันตรังสีในเครื่องตรวจจับควัน



1.2 กรณีศึกษาของประเทศฝรั่งเศส

สรุป เครื่องตรวจจับควันชนิดไอออไนเซชั่น สามารถทดแทนด้วยเครื่องตรวจจับควนัที่มีเทคโนโลยีอื่นได้ 
ดังนั้น การใช้เครื่องตรวจจับควันที่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ จึงได้รับการพิจารณาว่าไมม่ี
ความสมเหตุสมผล

ประโยชน์ที่ได้รับ อันตรายทางรังสีที่ได้รบั

ประมาณปี ค.ศ. 1940 (พ.ศ. 2483) ประเทศ
ฝรั่งเศสได้น าเครื่องตรวจจับควันชนิดไอออไน
เซชั่นมาใช้ในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าเครื่องตรวจจับควันชนิดนี้ 
มีประสิทธิภาพดีกว่าเครื่องตรวจจับควันประเภท
อื่น และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในการ
ป้องกันประชาชนจากเหตุเพลิงไหม้

เครื่องตรวจจับควันชนิดไอออไนเซชั่น ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางรังสี
ต่อผู้ใช้งาน กรณีผู้ใช้งานท าการถอดเครื่องตรวจจับควันชนิดนี้ออก
จากการใช้งานไม่ถูกวิธี รวมทั้งทิ้งกากประเภทนี้ร่วมกับขยะชุมชน
ทั่วไป อาจท าให้เกิดความเสี่ยงทางรังสีเพิ่มขึ้น

ปัจจุบันพบว่าเครื่องตรวจจับควันแบบอื่น โดยเฉพาะแบบ thermal 
และ optical สามารถตรวจจับควันได้รวดเร็วเท่ากับเครื่องตรวจจับควัน
ที่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ



สรุป การเติมวัสดุวัสดุกัมมันตรังสีในสายล่อฟา้ไมม่คีวามสมเหตุสมผล เน่ืองจากไม่สามารถเพิ่มขอบเขต
ป้องกันการเกิดฟ้าผ่าได้จริง ความเข้าใจผิดดังกล่าว อาจก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ และเกิด
อันตรายต่อชีวิตได้ 

ประโยชน์ที่ได้รับ อันตรายทางรังสีที่ได้รบั

ระบบป้องกันฟ้าผ่าดังกล่าวมี
ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า และง่ายต่อ
การติดตั้งมากกว่าระบบ
ป้องกันฟ้าผ่าแบบปกติทั่วไป 

ปริมาณรังสีที่ประชาชนจะได้รับจากการใช้งานปกติมีแนวโน้มที่ต่ ามาก ~ 0.5 µSv/y

ไม่มีการยืนยันหรือมีเอกสารหลักฐานเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าวัสดุกัมมันตรังสีที่มอียู่ใน
แท่งล่อฟ้านั้นสามารถเพิ่มขอบเขตในการป้องกันฟ้าผ่าได้ตามที่กล่าวอ้าง และปัจจุบันเป็น
ที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ว่าวัสดุกัมมันตรังสีไม่มีความสามารถในการเพิ่มขอบเขตการ
ป้องกันการเกิดฟ้าผ่าได้จริง 

สายล่อฟ้าที่เลิกใช้งานต้องน าไปจัดการกากเป็นกากกัมมันตรังสี 

ตัวอย่างการพิจารณาความสมเหตุสมผล (ต่อ)
2. การใช้วัสดุกัมมันตรังสีในสายล่อฟ้า



ประโยชน์ที่ได้รับ อันตรายทางรังสีที่ได้รบั

หลอดปล่อยประจุความเข้มสูงสามารถให้
แสงสว่างที่มีความเข้มสูงและประหยัด
พลังงาน 
- มีค่าความเข้มแสง 90-100 ลูเมนต่อ

วัตต์ (หลอดฮาโลเจน  20-30 ลูเมน
ต่อวัตต์)

- มีอายุการใช้งานเฉลี่ยยาวนานถึง 
20,000 ชั่วโมง (หลอดฮาโลเจน 
2,000 ชั่วโมง)

ส าหรับหลอดไฟที่มีคริปทอน-85 (Kr-85) ค่ากัมมันตภาพ 10 kBq
- การใช้งานในสถานการณ์ปกติ และกรณีที่หลอดไฟอยู่ในสภาพไม่

สมบูรณ์ ปริมาณรังสีที่ประชาชนจะได้รับ < 1 µSV ต่อปี 
- เมื่อมีการปล่อยก๊าซ คริปทอน-85 (Kr-85) จากหลอดไฟ 1,000,000 

หลอด ออกสู่บรรยากาศในระหว่างกระบวนการจัดการกากนั้น ปริมาณ
รังสีที่ประชาชนได้รับจะเพิ่มขึ้น 2 µSv ต่อปี

เป็นหลอดประหยัดพลังงาน จึงช่วยลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
และท าให้ประเทศบรรลุวัตถุประสงค์ของ
พิธีสารเกียวโต

ส าหรับหลอดไฟที่มีทอเรียม-232 (Th-232) ค่ากัมมันตภาพ 4.5 kBq
(ประมาณ 1 กรัม) 
- การใช้งานในสถานการณ์ปกติ และกรณีที่หลอดไฟอยู่ในสภาพไม่

สมบูรณ์ ปริมาณรังสีที่ประชาชนจะได้รับ <1 µSV ต่อปี 
- หลังสิ้นสุดอายุการใช้งาน หลอดไฟจะถูกส่งไปยังสถานที่ฝังกลบขยะ 

โดยปริมาณรังสีที่ประชาชนได้รับ < 0.1 µSV/y 

ตัวอย่างการพิจารณาความสมเหตุสมผล (ต่อ)
3. การใช้วัสดุกัมมันตรังสีในหลอดปล่อยประจุความเข้มสูง



ประโยชน์ที่ได้รับ อันตรายทางรังสีที่ได้รบั

ส าหรับหลอดไฟที่มีทอเรียม-232 (Th-232) ค่ากัมมันตภาพ 4.5 kBq
(ประมาณ 1 กรัม) 
- ในกรณีที่มีผู้กลืนกินขั้วหลอดไฟที่มีทอเรียมซึ่งอาจน ามาจากสถานทีฝ่ังกลบ
ขยะ ปริมาณรังสีที่จะได้รับจากการกลืนขั้วหลอดไฟ ประมาณ 0.4 µSV 
- ในกรณีที่หลอดไฟที่มี Th-232 ค่ากัมมันตภาพรวม 20 MBq ถูกจัดการกาก
ด้วยการเผา ปริมาณรังสีที่ประชาชนจะได้รับ ประมาณ 0.0002 µSV 

สรุป
- การเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของหลอดปล่อยประจุความเข้ม ประกอบด้วย ข้อดี คือ

การประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพการท างาน และการปกป้องสิ่งแวดล้อม 
ในขณะที่ข้อเสีย คือ ปริมาณรังสีที่บุคคลจะได้รับ ปริมาณรังสีที่ประชาชนจะได้รับตลอดอายุ
การใช้งานของหลอดไฟ รวมไปถึงการจัดการกากหลังสิ้นสุดอายุการใช้งานนั้น ไม่มีนัยส าคัญ

- จากการประเมินความปลอดภัยแสดงให้เห็นว่าหลอดไฟปล่อยประจุความเข้มสูงเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาความสมเหตุสมผล และสามารถได้รับการยกเว้นจากการก ากับ
ดูแลได้ 



เครื่องตรวจจับควันชนิดไอออไนเซช่ัน
- ไม่ผ่านการพิจารณาความสมเหตุสมผล และถูกห้ามใช้ในประเทศ

ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ 
- แต่ยังสามารถใช้ได้ในประเทศเดนมาร์ค สวีเดน อังกฤษ นอร์เวย์ 

โปแลนด์ ลิทัวเนีย
สายล่อฟ้าที่มีวัสดุกัมมันตรังสี

- ไม่ผ่านการพิจารณาความสมเหตุสมผล และถูกห้ามใช้ในประเทศ
ไอร์แลนด์ ตุรกี สเปน ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ อิตาลี โปรตุเกส 

- แต่ยังสามารถใช้ได้ในประเทศลิทัวเนีย

สินค้าที่มีแนวโน้มจะไม่ผ่านการพิจารณาความสมเหตสุมผลในอนาคต
- เคร่ืองแก้วและถ้วยชามท่ีมียูเรเนียม
- อัญมณีฉายรังสี ในแคว้นบาวาเรียน ประเทศเยอรมัน 
- ไส้ตะเกียงและลวดเชื่อมทังสเตนที่มีทอเรียมในประเทศกรีซ เป็นต้น

การประยุกต์ใช้หลักการ Justification ของประเทศสมาชิก EU 

*อ่านข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากเอกสาร EU (RP-146)

ประเทศ สินค้าที่ไม่ผ่านการพิจารณา
ตามหลักการ justification

สินค้าที่มีแนวโน้มจะไม่ผ่านการ
พิจารณาตามหลักการ 

justification ในอนาคต

สินค้าที่ต้องเข้าสู่ระบบการขออนุญาต หมายเหตุ แหล่งที่มาของข้อมูล

เดนมาร์ค - อัญมณีฉายรังสี
- ของเล่นเด็กที่มีวัสดุกัมมันตรังสี

- สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่มีวัสดุกัมมันตรังสี

- - เครื่องตรวจจับควันชนิดไอออไนเซชั่น

(ICSD)
- เข็มทิศ และนาฬิกาเรืองแสงด้วยวัสดุ

กัมมันตรังสี
- นาฬิกา เข็มทิศ ทุ่นเบ็ด ไฟฉาย หน้าปัด

โทรศัพท์ และป้ายทางออกฉุกเฉิน ที่มีทริ

เทียม (GTLS)

- อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชาก

- อุปกรณ์ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์

- ไส้ตะเกียงเจ้าพายุที่มีทอเรียม

- เลนส์กล้องที่มีทอเรียม

- เลนส์แว่นตาที่มีทอเรียม

- ลวดเช่ือมทังสเตนที่มีทอเรียม

- ICSD ต้องผ่านการทดสอบท่ี 
NIRH และผ่านมาตรฐาน 
ISO 1677 และ ISO 2919

- อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า
กระชาก ต้องผ่านการ
ทดสอบสินค้า

National Institute 
of Radiation 
Hygiene, Denmark

ฟินแลนด์ - อาหาร เครื่องส้าอาง ของเล่น และ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน

- มีการห้ามจ้าหน่ายเครื่องตรวจจับ

ควันชนิดไอออไนเซชั่น ที่มีค่ากัม

มันตภาพของ Am-241 มากกว่า 37 
KBq ให้แก่ประชาชน

- - การน้าเข้าและการขายสง่เครื่องตรวจจับ
ควันชนิดไอออไนเซชั่น (ICSD) 

- การจ้าหน่ายเข็มทิศ และนาฬิกาเรืองแสงที่

มีวัสดุกัมมันตรังสี ที่มีค่ากัมมันตภาพของ

H-3 มากกว่า 400 MBq หรือ Pm-147 

มากกว่า 8 MBq
- การจ้าหน่ายเข็มทิศที่มีก๊าซทริเทียม (GTLS)

ท่ีมีค่ากัมมันตภาพของ H-3 มากกว่า 10 
GBq

Radiation and 
Nuclear Safety 
Authority (STUK)

แคว้นบาวา
เรียน,เยอรมัน 

- กล้องส่องทางไกล หรือ
กล้องจุลทรรศน์ท่ีมีทริ
เทียม

- นาฬิกาเรืองแสงท่ีมีวัสดุ
กัมมันตรังสี ท่ีมีค่ากัม
มันตภาพรวมของ H-3 

มากกว่า 250 MBq หรือ
Pm-147มากกว่า 5 MBq 

หรือ Ra-226 มากกว่า 50 

kBq* 

- เข็มทิศเรืองแสงที่มีวัสดุกัมมันตรังสี 
ที่มีค่ากัมมันตภาพรวมของ H-3 
มากกว่า 250 MBq หรือ Pm-147 
มากกว่า 5 MBq หรือ Ra-226 
มากกว่า 400 kBq* 

- ผลิตภัณฑ์ที่มี GLTS ท่ีมีค่ากัม
มันตภาพรวม มากกว่า 1 

GBq (เกณฑ์การยกเว้น)

- ผลิตภัณฑ์ทางทันตก
รรมท่ีมียูเรเนียม

- เครื่องแก้วและถ้วยชามที่มียเูรเนียม
ที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามที่ก้าหนด 

- พวงกุญแจที่มี GTLS เนื่องจาก
ไม่ผ่านการพิจารณาความ
สมเหตุสมผล และค่ากัม
มันตภาพรวมเกินเกณฑ์
ยกเว้น

- เครื่องแก้วและถ้วยชามที่มี
ยูเรเนียมที่มีลักษณะไม่
เป็นไปตามที่ก้าหนด และใน
อนาคตการผลิตและการ
น้าเข้าผลิตภัณฑ์เหล่านี  จะ
ไม่ได้รับการอนุญาต 
เนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์
เหล่านี  ไม่ผ่านการพิจารณา
ความสมเหตุสมผล

- มีความเป็นไปได้
ท่ีการผลิตและ
น าเข้าอัญมณีฉาย
รังสีจะไม่ได้รับการ
อนุญาตอีกต่อไป
เนื่องจากการใช้
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้
ไม่ผ่านการพิจารณา
ความสมเหตุสมผล

- การผลิตและการน้าเข้าสินค้า Consumer 
products ทุกชนิด

- การน้าเข้าและติดตั งเครือ่งตรวจจับควัน
ชนิดไอออไนเซชั่น หากเป็นสินค้าประเภท 
type approval ไม่จ้าเป็นต้องขออนุญาต

- อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชากและวาล์ว
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีค่ากัมมันตภาพเกิน
เกณฑ์ยกเว้น

- กล้องส่องทางไกล
หรือกล้อง
จุลทรรศน์ท่ีมีทริ
เทียม ได้มีการน ามา
ขายโดยอดีตทหาร
เยอรมัน ถูกห้าม
เนื่องจากมีค่ากัม
มันตภาพเกินเกณฑ์
ยกเว้นและไม่ผ่าน
การพิจารณาความ
สมเหตุสมผล

* ค่ากัมมันตภาพตาม
เกณฑ์การยกเว้น
เดิมท่ีเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายการ
ป้องกันอันตราย
ทางรังสีท่ียังมีผล
บังคับใช้อยู่ส าหรับ
Consumer products 

ก่อนท่ีเกณฑ์การ
ยกเว้นของกฎหมาย
ใหม่ (EC directive) จะ
ถูกตีพิมพ์

Bayerisches 
Landesamt fur 
Umweltschutz 
(LFU)



ขั้นตอนการพิจารณาตามหลักการ Justification ส าหรับหน่วยงานก ากับดูแล

การยืน่ขอเพือ่ให้พจิารณาความสมเหตุสมผลของกจิกรรม
ผู้ยืน่ขอต้องยืน่เอกสารทีแ่สดงถงึรายละเอยีดทีช่ดัเจนของกจิกรรมตอ่หน่วยงานก ากบัดแูล

ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัจากกจิกรรมนั้น การประเมนิอนัตรายทางดา้นรงัสี และ
อนัตรายทางดา้นอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งในเชงิปรมิาณ

การตรวจสอบเบือ้งตน้
หน้าทีข่องหน่วยงานก ากบัดแูล
ท าการตรวจสอบเบือ้งต้น
สอบถามหรอืขอข้อมูลเพิม่เตมิจากผู้ยืน่ขอ (ถ้าจ าเป็น)

เปรยีบเทยีบความเส่ียงทางดา้นรงัสีกบัเกณฑท์ีม่กีารก าหนด
จดัตัง้คณะทีป่รกึษา ประกอบดว้ย

-บุคคล หรอืกลุม่คนทีเ่กีย่วข้อง     - หน่วยงานภาครฐั    - ประชาชนทัว่ไป

การประเมนิ
หน้าทีข่องคณะทีป่รกึษา
ประเมนิจากข้อมลูทีไ่ดร้บั และเปรยีบเทยีบระหวา่งประโยชนก์บัอนัตราย
รายงานข้อเสนอแนะเพือ่ประกอบการพจิารณาความสมเหตุสมผลตอ่หน่วยงานก ากบัดแูล

การตดัสินใจ
หน้าทีข่องหน่วยงานก ากบัดแูล
ตรวจสอบรายงานทีไ่ดร้บัจากคณะทีป่รกึษา
ขอความคดิเห็นจากคณะทีป่รกึษาเพิม่เตมิ (หากจ าเป็น)

ตดัสินใจพจิารณาความสมเหตุสมผล และ แจ้งการตดัสินใจและเหตุผลตอ่ผู้ยืน่ขอ
ด าเนินการก ากบัดแูลตามปกต ิ รวมไปถงึการเพิม่เงือ่นไขในการอนุญาตหรอืการยกเว้น ตามความเหมาะสม



แนวทางการพิจารณาอนุญาตส าหรับสินค้าประเภท Consumer products



ผ่าน

เอกสารครบถ้วน

เอกสารไม่ครบถ้วน

แนวทางการพิจารณาอนุญาตส าหรับสินค้าประเภท Consumer products

0.จุดเริ่มต้น

1.หนหน่วยงานย่ืนเอกสารต่อหน่วยงานก ากับดูแล
เพื่อขออนุญาตด าเนินกิจกรรมทางรังสี

ขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก
หน่วยงานย่ืนขอ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะท่ีปรึกษาตรวจสอบและประเมิน 
และรายงานต่อหน่วยงานก ากับดูแล
ประโยชน์ > อันตรายทางรังสี
และอันตรายด้านอื่นๆ

ขอเอกสารเพิ่มเติม
จากหน่วยงานยื่นขอ

ไม่อนุญาตให้ด าเนินกิจกรรม 
และแจ้งผลการตัดสินใจ พร้อม
ชี้แจงเหตุผลให้ผู้ยื่นขอทราบ

2.ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสาร และ

เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด

ไม่ผ่าน
3.หน่วยงานก ากับดูแลทบทวน
รายงาน และตัดสินใจพิจารณา

ความสมเหตุสมผล
สิ้นสุดการพิจารณา



ผ่าน

ไม่ใช่

ใช่ใช่

แนวทางการพิจารณาอนุญาตส าหรับสินค้าประเภท Consumer products

สิ้นสุดการพิจารณา4.เข้าสู่ระบบการพิจารณาอนุญาต
4.1 การยกเว้น (Exemption) ไม่เกินเกณฑ์การยกเว้น
4.2 การแจ้ง (Notification) ค่า A/D ≤ 0.01
4.3 การออกใบอนุญาต (Licensing) ค่า A/D > 0.01

ไม่อนุญาตใหด้ าเนินกิจกรรมส าหรับ 
Consumer product ที่มีการจัดหาหรือ
จ าหน่ายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป เน่ืองจาก
สินค้าเหล่านี้เมื่อกระจายสู่ประชาชนแล้ว 
จะไม่สามารถก ากับดูแลได้

ได้รับการยกเว้นจากการก ากับดูแล เข้าสู่ระบบการแจ้ง

เข้าสู่ระบบการพิจารณา
ออกใบอนุญาต

อนุญาต ให้ ด า เนิ นกิ จ กร รมส าห รั บ 
Consumer product ที่มีการใช้งานแบบ
จ ากัด หรือเฉพาะกลุ่ม ไม่มีการจ าหน่าย
ให้แก่ประชาชนโดยตรง

3.หน่วยงานก ากับดูแลทบทวน
รายงาน และตัดสินใจพิจารณา

ความสมเหตุสมผล

5.เป็นไปตามเกณฑ์
การยกเว้นข้อ 4.1

6.เป็นไปตามเกณฑ์
การแจ้งข้อ 4.2

ไม่ใช่



ปัญหา/อุปสรรค 
 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานก ากับดูแลอาจมีความสามารถในการประเมินอันตรายทางรังสีที่

เกิดขึ้นจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากวัสดุกัมมันตรังสีนั้น แต่อาจไม่สามารถประเมิน
อันตรายที่อาจจะเกิดข้ึนทางด้านอื่นได้

 กรณีที่การตัดสินใจพิจารณาความสมเหตุสมผลเกิดจากหน่วยงานก ากับดูแลเพียง
หน่วยงานเดียว อาจท าให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่น

 การพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างอันตราย และประโยชน์ที่จะได้รับ กระท าได้ค่อนข้าง
ล าบากและไม่ชัดเจน เนื่องจากไม่สามารถเปรียบเทียบในเชิงปริมาณ หรือเป็นตัวเลขได้ 

 การพิจารณาความสมเหตุสมผลของของแต่ละประเทศ ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
นอกจากจะท าให้ผู้ประกอบการเกิดความสับสน อาจก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ า และเกิด
ปัญหาการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ



แนวทางแก้ไข
 วางกลไก เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าก่อนการตัดสินใจพิจารณาความสมเหตุสมผล ได้มีการ

ประชุมปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุมและเหมาะสม 
ทั้งทางด้านรังสีและทางสังคมในประเด็นที่ส าคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นๆ เช่น การ
แต่งตั้งคณะท างาน หรือคณะที่ปรึกษา พร้อมทั้งจัดท าหลักเกณฑ์และแนวทางส าหรับการ
พิจารณาความสมเหตุสมผลส าหรับการใช้ประโยชน์จากวัสดุกัมมันตรังสีทุกกิจกรรม

 จะต้องมีการทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาความสมเหตุสมผลตามระยะเวลา
ที่เหมาะสม เพื่อให้หลักเกณฑ์และแนวทางมีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล เช่น กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากวัสดุกัมมันตรังสีเดิมที่มีอยู่แล้ว และเคย
ได้รับการพิจารณาว่ามีความสมเหตุสมผล เป็นต้น 

 ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการตัดสินใจพิจารณาความ
สมเหตุสมผล รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และลดผลกระทบทางการค้าระหว่างประเทศที่อาจจะเกิดขึ้น



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION


