
 
 
 
 

อัมพิกา อภิชัยบุคคล  
      ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 
 การน าพลังงานปรมาณูมาใช้ประโยชน์ที่เรียกว่า “เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ” ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีการใช้
พลังงานปรมาณู โดยปัจจุบันที่ใช้กันอยู่ท่ัวโลกสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 ด้านดังนี้ 

1) ด้านเกษตรกรรม การวิจัยด้านการฉายรังสีอาหารโดยใช้รังสีแกมมาช่วยยืดอายุการเก็บของอาหาร
ทั้งพืชผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยจะช่วยยับยั้งการงอกของพืชประเภทบริโภคหัว ชะลอ
การสุกของผลไม้และช่วยท าลายแมลง พยาธิ และจุลินทรีย์ ในอาหารและผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งอ านวย
ประโยชน์ให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ถูกอนามัยปราศจากเชื้อโรคและพยาธิ ช่วยการถนอมอาหารและเก็บ
รักษาอาหารและพืชผลไว้บริโภคในช่วงฤดูกาลที่ขาดแคลน  

เทคโนโลยี นิวเคลียร์สามารถใช้ในงานอ่ืนอีก เช่น ใช้วิเคราะห์ดินเพื่อการจ าแนกพ้ืนที่เพาะปลูกหรือ
การใช้เทคนิคทางรังสีเพื่อศึกษาการดูดซึมแร่ธาตุและปุ๋ยโดยต้นไม้และพืชเศรษฐกิจต่างๆ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือการน าเทคนิคดังกล่าวมาปรับปรุงพันธุ์พืช และสัตว์ เป็นต้น 

2) ด้านการแพทย์  ปัจจุบันมีการน าเทคนิคด้านนิวเคลียร์มาใช้ในทางการแพทย์หลายด้าน เช่น ด้าน
การตรวจและวินิจฉั ย โดยสามารถตรวจดูรูปร่างและการท างานของอวัยวะด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า 
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ การใช้เทคนิค Radioimmunoassay (RIA) ส าหรับตรวจวัดสารที่มีปริมาณน้อย
เช่น ฮอร์โมนในร่างกาย หรือการใช้เทคนิคเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่ฉีดสารเภสัชรังสีเข้าร่างกาย เพื่ อหาต าแหน่ง
ของอวัยวะหรือเนื้อเยื่อท่ีผิดปกติ โดยปัจจุบัน เทคนิค Positron Emission Tomography (PET) จัดเป็น
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ทันสมัยที่สุดส าหรับตรวจหาต าแหน่งเซลล์มะเร็งที่มีขนาดเล็กมากได้ ในด้านการ
บ าบัดรักษาโดยเฉพาะโรคมะเร็งได้มีการใช้สารกัมมันตรังสีร่วม กับการใช้ยาหรือสารเคมีและการผ่าตัด 
นอกจากนี้ยังมีการใช้รังสีในการผลิตเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ หรือใช้รังสีในการเตรียมวัคซีนและแอนติเจนโดยยัง
คุณสมบัติของวัคซีนเอาไว้ และใช้รังสีหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเม็ดโลหิตขาวในผลิตภัณฑ์เลือด เพื่อท าให้
ผู้ป่วยมีความปลอดภัยในการรับและถ่ายเลือด เป็นต้น 

3) ด้านอุตสาหกรรม เช่น การผลิตเส้นใยสังเคราะห์ส าหรับทอผ้า การผลิตปูนซีเมนต์ ไม้อัดแผ่นเรียบ 
กระเบื้อง กระดาษ ผลิตภัณฑ์แก้ว เหล็ก หรือโลหะอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และปิโตรเคมี การผลิตยางรถยนต์ 
ผลิตชิ้นส่วนพอลิเมอร์คุณภาพสูงในอุตสาหกรรม ยานยนต์ การเปลี่ยนสีอัญมณี การควบคุมคุณภาพในการ
ก่อสร้าง เป็นต้น โดยการใช้เทคนิคท่ีส าคัญคือ การตรวจสอบโดยไม่ท าลายด้วยเทคนิคการถ่ายภาพด้วยรังสี 
การใช้รังสีเป็นสารติดตาม และใช้เป็นระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรมบนสายพานการผลิต  เครื่อง
วิเคราะห์ธาตุในกระบวนการอุต สาหกรรมแร่  โลหะ  น้ ามัน  ปูนซีเมนต์  การส ารวจทรัพยากรถ่านหิน และ
ปิโตรเลียม  เป็นต้น 

4) ด้านการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เช่น การวิเคราะห์ธาตุปริมาณน้อยและสารพิษในสิ่งแวดล้อม 
การศึกษาอายุของวัตถุโบราณ ศึกษาวัฏจักรหรือวงชีวิตของพืชและสัตว์บางชนิด การศึกษาการ เคลื่อนที่ของน้ า
ใต้ดินและน้ าผิวดิน ศึกษาแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ ศึกษาการสะสมการเคลื่อนที่ของตะกอนในเขื่อน 
แม่น้ า ล าคลอง และแหล่งน้ าต่างๆ การกัดเซาะตลิ่ง การพอกพูนของตลิ่งนอกจากนี้ยังมีการใช้รังสีเพ่ือการ
ก าจัดน้ าเสีย การผลิตปุ๋ยธรรมชาติ การพัฒนาที่ดินทางการเกษตร กิจกรรมทางป่าไม้และอุทกวิทยา เป็นต้น 

5) ด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นการใช้ความร้อนที่เกิดจากการแยกตัวของนิวเคลียสไปให้ความร้อน
กับน้ า (หรือของไหลอ่ืนๆ เช่นก๊าซฮีเลียมหรือโลหะเหลว ซึ่งจะมีใช้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอนาคต เพ่ือเปลี่ยน

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติกับการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ปรมาณูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยของประเทศ

ไทย 
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พลังความร้อนเป็นกระแสไฟฟ้าจากการหมุนของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ซึ่งเป็นหลักการที่ใช้กันอยู่ในโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในปัจจุบัน  

6) ด้านการใช้ประโยชน์จากเครื่องเร่งอนุภาค  เป็นการใช้พลังงานของอนุภาคท่ีมีประจุเช่น 
อิเล็กตรอน โปรตอน อนุภาคหนักต่างๆเพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรกรรม การแพทย์และการ
อุตสาหกรรมตามที่ได้กล่าวมาแล้วโดยมีข้อดีกว่าการใช้รังสีนิวตรอนจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มีราคาถูก
กว่า สามารถผลิตไอโซโทปรังสีที่ใ ห้รังสีโปซิตรอน และสารรังสีที่มีอายุสั้นมากๆเพ่ือใช้ในสถานที่ท่ีมีเครื่องเร่ง
อนุภาคนั้นๆโดยตรง 

7) ด้านการขับเคลื่อนเรือด าน  าและ Aircraft Carrier ซึ่งเป็นการใช้ความร้อนจากปฏิกิริยานิวเคลียร์
ในการต้มน้ าให้เดือด ไอน้ าส่วนหนึ่งจะน าไปหมุน Turbine ซึ่งต่อกับใบพัดเพ่ือการขับเคลื่อนโดยตรง และส่วน
หนึ่งจะน าไปหมุน Turbine เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ เรือด าน้ าและ Aircraft Carrier ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์นี้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นระยะเวลานานโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายเชื้อเพลิง และมีก าลังขับเคลื่อน
สูง แกนปฏิกรณ์ถูกออกแบบให้สามารถใช้ได้นานถึง 10 ปีหรือมากกว่า ก่อนที่จะต้องเปลี่ยนถ่ายเชื้อเพลิง 

8) ด้านอ่ืนๆ ในปัจจุบันเทคนิคนิวเคลียร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในการตรวจสอบ และตรวจวัดเพ่ือความ
มั่นคงปลอดภัยจากการก่อการร้ายทั้งในการตรวจสอบตู้สินค้า กระเป๋าเดินทาง พัสดุไปรษณีย์ ยานพาหนะ  ซึ่งมี
ทั้งระบบถ่ายภาพด้วยรังสีส าหรับวัตถุขนาดใหญ่ และระบบตรวจวัดกัมมันตรังสี ณ จุดส่งหรือน าเข้าสินค้า
ระหว่างประเทศ 

 

                                                

เทคโนโลยีนิวเคลียรด้์านการแพทย์  และ อุตสาหกรรม 

 
 โดยจะเห็นได้ว่าพลังงานปรมาณูมีความส าคัญ ในการน ามาใช้ประโยชน์ในหลายๆด้าน ดังนั้นบทบาท
ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติในการ ก ากับดูแลความปลอดภัยการใช้พลังงานปรมาณูของประเทศไทย เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
ในฐานะองค์กรก ากับดูแลความ ปลอดภัยการใช้พลังงานปรมาณู ให้เกิดความรู้ ทักษะ ด้านการก ากับความ
ปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสี  ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนิวเ คลียร์  จึงได้จัดตั้งโครงการศูนย์
พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ  ถือได้ว่าเป็นโครงการส าคัญในระดับยุทธ ศาสตร์
ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2560 )   
 เป้าหมายที่ส าคัญของ โครงการศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ  คือ 
การพัฒนาศักยภาพและเสริมสมรร ถถะของผู้ปฏิบัติงานด้านนิวเคลียร์และรังสีคลอบคลุ่มทั้งบุ คลากรภายใน
และบุคลากรหน่วยงานภายนอกให้เกิดความรู้ ทักษะ ด้านนิวเคลียร์  และรังสีได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ
เกิดความปลอดภัยในระดับสากล  
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