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                  เรียบเรียงโดย ผชช.  นิตยา  ศภุฤทธ์ิ   
สังกดัส่วนกลาง  ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 

 
บทน า 
 

เม่ือผูเ้ขียนไดมี้โอกาสไปฝึกอบรมในปี 2550  ณ สถาบนัวจิยัและพฒันาดา้นวทิยาศาสตร์
นิวเคลียร์ เมือง Tokai ภายใต ้ Japan Atomic Energy Agency (JAEA)  ซ่ึงเป็นหน่วยงานปฏิบติั 
การ (operator) มีนกัวทิยาศาสตร์ วศิวกรท่ีท างานเก่ียวกบัการวจิยัดา้นนิวเคลียร์ และเจา้หนา้ท่ี
ต่างๆอยูม่ากกวา่หน่ึงพนัคน ส าหรับการบริหารจดัการในดา้นความปลอดภยัทางนิวเคลียร์และ
รังสี   ไดมี้การจดัตั้งหน่วยงานมาท าหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสีเป็น 
2 หน่วยงาน เพื่อดูแลความปลอดภยัทางรังสีในการเดินเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูวจิยัในสถาบนั ซ่ึงมี
อยูป่ระมาณ 3-4 เคร่ือง (ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูวจิยั JRR-3 และ JRR-4) 
รวมทั้งงานวจิยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชป้ระโยชนท์างนิวเคลียร์และรังสี กล่าวคือ   

 

1. Department of Radiation Protection ปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวกบัการควบคุมปริมาณรังสีใน
ส่ิงแวดล้อม  การควบคุมการได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบติังานทางรังสีและประชาชนท่ัวไป 
หน่วยงานนีไ้ด้แบ่งงานออกเป็น 5 งาน กล่าวคือ Dosimetry Management Section, Calibration 
Standards and Measurement Section, Environmental Radiation Control Section, Facility 
Radiation Control Section I และ Facility Radiation Control Section II 

 

 2. Department of Operational Safety Administration  ปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวกบัการควบคุม
ปริมาณรังสีของสถานปฏิบติัการทางรังสีในสถาบนั  จัดการระบบการป้องกนัทางกายภาพ 
(Physical Protection)  ของสารไอโซโทปรังสี (radioisotope) และวสัดุนิวเคลียร์ (nuclear 
materials) ตลอดจนการจัดการระบบป้องกนัอัคคีภยั 
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มาท าความเข้าใจหน้าที่ของ Radiation Protection Supervisor หรือเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภยัทางรังสีของญีปุ่่นกนัก่อน 
 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัทางรังสี (องคก์ร JAEA เรียกวา่ Radiation Protection Supervisor) 
ในประเทศญ่ีปุ่น ท่ีผา่นการสอบการเป็นเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัทางรังสีระดบัชาติแลว้ จะถูก
แต่งตั้งโดยผูข้อใบอนุญาต ครอบครอง ใช ้ขาย เกบ็รักษา ขนส่ง หรือ จดัการกากของสาร
ไอโซโทปรังสี (Radioisotopes) หรือเคร่ืองก าเนิดรังสี  เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัทางรังสีเหล่านั้น
อาจเป็นนกัฟิสิกส์ เภสัชกร หรือ ทนัตแพทย ์และมีหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาดา้นความปลอดภยัทางรังสี
ในสถานปฏิบติัการนั้นๆ และเป็นผูน้  าของ Radiation Protection Staffs   

ส าหรับสถาบนัวจิยัและพฒันาดา้นวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์ เมือง Tokai  เจา้หนา้ท่ีความ
ปลอดภยัทางรังสีจะท างานภายใต ้ Department of Radiation Protection และเป็นผูน้  าของ 
Radiation Protection Staffs   ท่ีท าหนา้ท่ีดา้นเทคนิคการป้องกนัอนัตรายจากรังสี  ในกรณีท่ีผู ้
ปฏิบติังานทางรังสี ปฏิบติังานแลว้ท าใหเ้กิดอุบติัเหตุทางรังสี  จะตอ้งมีการแจง้ต่อ  Radiation 
Protection Staffs ทนัทีและตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งของเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัทางรังสีทุกประการ  

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัทางรังสีในหน่วยงาน  นอกจากจะมีหนา้ท่ี ท่ีจะตอ้งทราบ
กฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัทางรังสีแลว้ จะตอ้งมีการบริหารจดัการงานต่างๆใน
หน่วยงานท่ีด าเนินการเก่ียวกบัรังสีหรือนิวเคลียร์ดงัน้ี 
 จดัท ากฎระเบียบเก่ียวกบัการป้องกนัอนัตรายจากรังสีภายในองคก์รและมีการปรับปรุง

แกไ้ขตามกาลเวลา 
 จดัท าแผนการก่อสร้าง การซ่อมแซมแกไ้ข หรือ การยกเลิกสถานปฏิบติัการทางรังสี หรือ 

อุปกรณ์ต่างๆในสถานปฏิบติัการทางรังสี 
 ทบทวนการขออนุญาต และจดัท ารายงานเสนอต่อหน่วยงานก ากบัดูแลความปลอดภยัทาง

นิวเคลียร์และรังสีตามกฎหมาย 
 ตรวจสอบสถานปฏิบติัการและเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรังสีและเป็นผูน้  าในการ

ด าเนินการหากเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี 
 พิจารณาตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัทางรังสี  
 แนะน าและฝึกสอนใหก้บัผูป้ฏิบติังานทางรังสี 
 จดัท าเอกสารแนวปฏิบติัดา้นบริหารจดัการความปลอดภยัทางรังสีใหก้บัหวัหนา้หน่วยงาน

ของสถานปฏิบติัการทางรังสี 
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 เป็นผูจ้ดัการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัจากการปฏิบติังานเก่ียวกบัสารไอโซโทปรังสี  
 เป็นผูมี้ส่วนร่วมในการด าเนินการต่างๆ  กล่าวคือ วางแผนดา้นบริหารจดัการความ

ปลอดภยัทางรังสี ออกแบบสถานปฏิบติัการทางรังสี และการจดัตั้งเคร่ืองมืออุปกรณ์ เป็น
ผูใ้หค้  าอธิบายกบัผูต้รวจสอบการก ากบัดูแล หรือ Inspectors (ในท่ีน้ีเป็นเจา้หนา้ท่ีของ
กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (Ministry of Science and Technology: MEXT ใน
สมยันั้น) หรือ หน่วยงานท่ีลงทะเบียนเป็นผูต้รวจสอบกบักระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ ไว้ 

 ท าการตรวจวดัรังสีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี 
 ตรวจวดัรังสี ในสถานปฏิบติัการทางรังสีและนิวเคลียร์ รวมทั้งอุปกรณ์ เป็นประจ า 

 

การบริหารจดัการความปลอดภยัทางรังสีจากการใช้เคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูวจิยั 
ของสถาบันวจิยัและพฒันาด้านวทิยาศาสตร์นิวเคลยีร์ เมือง Tokai;  JAEA 

เคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูวจิยั JRR-3 และ JRR-4 ท่ีตั้งอยูใ่นสถาบนัวจิยัและพฒันาดา้น
วทิยาศาสตร์นิวเคลียร์ เมือง Tokai ไดอ้ยูใ่นการควบคุมดูแลการป้องกนัอนัตรายจากรังสี โดย 
Radiation Protection Staffs ในหน่วยงาน Facility Radiation Control Section I ซ่ึงอยูภ่ายใต ้
Department of Radiation Protection  และมีการบริหารจดัการเก่ียวกบัความปลอดภยัทางรังสีของ
ผูป้ฏิบติังานทางรังสีในสถาบนั และป้องกนัไม่ใหมี้การแพร่กระจายรังสีไปสู่ส่ิงแวดลอ้ม  โดย
เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัทางรังสี จะเป็นผูน้  าและวางแผนการท างานให้แก่  Radiation Protection 
Staffs โดยด าเนินการตรวจวดัรังสีดงัน้ี 

 ท าการวดัปริมาณรังสีในอาคารเคร่ืองปฏิกรณ์ฯ โดยมีการติดตั้ง Area  Monitors ไว้ 2 ชนิด 
ได้แก่ 
- GM Counter ส าหรับการวดัปริมาณรังสีแกมมา และ  
- BF3 Counter ส าหรับการวดัรังสีนิวตรอน  
การวดัปริมาณรังสีเป็นการวดัรังสีแบบต่อเน่ือง แล้วมีการค านวณเพ่ือประเมินรังสีด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 ท าการตรวจวดัการเปรอะเป้ือนทางรังสี วิธี smear method และ direct survey methodใน
บริเวณพืน้อาคารเคร่ืองปฏิกรณ์ฯ ผนังบ่อของเคร่ืองปฏิกรณ์ฯ  พืน้ท่ีท างานเก่ียวกบัรังสี 
และอุปกรณ์ต่างๆท่ีอยู่ในส่วนของพืน้ท่ีควบคุม (Controlled Area)  
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            การวดัการเปรอะเป้ือนบนพื้นผวิของสถานปฏิบติัการทางนิวเคลียร์ดว้ย GM Counter 
         (มณฑา ปุณณชยัยะ, Final Report of 20th Instructor Training Program, NuTEC, JAEA, Tokai,Japan) 
 

 ผูป้ฏิบติังานท่ีเขา้ไปท างานในส่วนพื้นท่ีควบคุม (Controlled Area) ของอาคารเคร่ือง
ปฏิกรณ์ฯ มีการวดัการเปรอะเป้ือนของมือ เทา้ และเส้ือผา้ดว้ยเคร่ืองวดัรังสี Hand-Foot-
Cloth Monitor (HFCM) หลงัจากออกจากพื้นท่ีควบคุมแลว้ 

 ท าการตรวจวดัปริมาณรังสีของ ก๊าซ Ar-41 และฝุ่ นละอองท่ีปล่อยออกทางปล่องระบาย 
(Stack)  ของเคร่ืองปฏิกรณ์ฯ สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
 

         
                Gamma Spectrometer                               ตัวอย่างการวดัรังสี Co-60 ด้วย NaI  
(มณฑา ปุณณชยัยะ, Final Report  of 20th                                         Gamma  Spectrometer 
Instructor Training Program, NuTEC, JAEA            (http://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_Spectroscopy)                      
Tokai, Japan)                                                                                                                                                                       

 

 ท าการตรวจวดัรังสีในสารละลายน ้าท้ิงรังสี 
 ท าการตรวจวดัรังสีประจ าตวับุคคลของผูป้ฏิบติังานทางรังสี ทุกๆ 3 เดือน 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Co60_Spectrum.JP
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 ท าการตรวจวดัรังสีบีตารวม (Group β ) ของฝุ่ นละอองในหอ้งปฏิบติัการของเคร่ือง
ปฏิกรณ์ฯ  

 ท าการวเิคราะห์ปริมาณ Tritium (H-3) ในสารละลายน ้าท้ิง ดว้ยเคร่ืองวเิคราะห์ Liquid 
Scintillation Counter (LSC) 
 

              
         Liquid Scintillation Counter                   A modern geiger counter (Geiger-Müller counter) 

     (http://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_                          (http://en.wikipedia.org/wiki/Geiger_counter)                    
      scintillation_counting)                                                                                                    

 

 ท าการติดตั้งระบบการตรวจวดัอตัราปริมาณรังสี (dose rate) และปริมาณรังสีในอากาศ
ภายในอาณาเขตพื้นท่ีควบคุมของอาคารเคร่ืองปฏิกรณ์ฯ  และสถานท่ีตั้งเคร่ืองเร่งอนุภาค
อยา่งต่อเน่ือง โดยใชเ้คร่ืองตรวจวดัอตัโนมติั 

 กากกมัมนัตรังสีท่ีไดจ้ากหอ้งปฏิบติัการต่างๆ ในหน่วยงานวจิยัของสถาบนั   จะถูกส่งไป
จดัการกากในหน่วยงาน Department of Decommissioning and Waste Management ของ
สถาบนั  

 

 แผนภาพการควบคุมความปลอดภยัทางรังสีของเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูวจิยัของสถาบนัวจิยัฯ 
ไดแ้สดงในรูปท่ี 1 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_
http://en.wikipedia.org/wiki/Geiger_counter
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Geiger_counter.jp
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รูปที ่1  การควบคุมความปลอดภัยทางรังสีของเคร่ืองปฏกิรณ์ปรมาณูวจิัยของสถาบันวจิัยฯ 

 

โปรแกรมการตรวจวดัรังสีในเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูวจิยั JRR-3  และ  JRR-4 ของ
สถาบันวจิยัและพฒันาด้านวทิยาศาสตร์นิวเคลยีร์ เมือง Tokai ; JAEA  

การควบคุมความปลอดภยัทางรังสีจากการใชเ้คร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูวจิยั   JRR-3   และ   
JRR-4 ในงานวจิยัต่างๆ มีการจดัท าโปรแกรมการตรวจวดัปริมาณรังสีเป็นประจ า โดยเจา้หนา้ท่ี
ความปลอดภยัทางรังสีและ Radiation Protection Staffs ซ่ึงมีการด าเนินงานต่างๆดงัน้ี 
 

รายการ ความถี่การตรวจวดั เคร่ืองมอืวดัปริมาณรังสี 
1. ตรวจวดัอตัราปริมาณรังสี 

(Dose Rate)   
-  ภายในเขตพื้นท่ีควบคุม  

(Controlled Area) 
-  นอกเขตพื้นท่ีควบคุม                        
- พื้นผวิของเคร่ืองก าบงัรังสี
ในขณะเดินเคร่ืองปฏิกรณ์ฯ                      

 
 

สัปดาห์ละคร้ัง 
 

เดือนละคร้ัง                               
ทุกวนั 

วดัรังสีแกมมา ดว้ยเคร่ืองวดั GM 
Counter Survey  Meter  หรือ  
Ionization Chamber Survey Meter  
และวดัรังสีนิวตรอน ดว้ยเคร่ืองวดั  
Rem Counter 

2. ตรวจวดัปริมาณรังสีแกมมา 
และนิวตรอน ทีพ่ืน้ผวิของผนัง
บ่อเคร่ืองปฏิกรณ์ฯ 

 

สัปดาห์ละคร้ัง Thermo Luminescence Detector  
(TLD) 
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3. ตรวจวดัปริมาณรังสีแกมมา ใน
อากาศทีผ่่านปล่องของเคร่ือง
ปฏิกรณ์ฯ (Stack) แล้ว 

อยา่งต่อเน่ือง 
 

Gamnma  Counter  (หวัวดั 
NaI(Tl)  Scintillation Detector)  
 

4. ตรวจวดัปริมาณรังสีรวมแอลฟา 
บีตาและแกมมา โดยมีการเกบ็
ตัวอย่างฝุ่นละอองทีผ่่านปล่องของ
เคร่ืองปฏิกรณ์ฯ ผ่านกระดาษ
กรอง (filter paper) 

อยา่งต่อเน่ือง 
 

Alpha/Beta/Gamnma  Counter   

5. ตรวจวดัปริมาณรังสีรวมแกมมา 
ในอากาศของห้องปฏิบัติการทีอ่ยู่
ในอาคารเคร่ืองปฏิกรณ์ฯ  

อยา่งต่อเน่ือง Gamnma  Counter  (หวัวดั 
NaI(Tl) Scintillation Detector)    

6. ตรวจวดัปริมาณรังสีของ 
Tritium (H-3)  และ C-14  
ปริมาณรังสีแกมมา  ปริมาณรังสี
รวมแอลฟา และบีตา  ในกาก
ของเหลวกมัมันตรังสี 

ก่อนท่ีจะปล่อยเป็นสารละลาย 
น ้าทิ้ง 

เคร่ืองวดั Liquid Scintillation 
Counter,  Alpha/Beta  Counter  
และ Gamma Spectrometer 

7. ตรวจวดัการเปรอะเป้ือนรังสี
ของส่ิงของต่างๆทีใ่ช้ในพืน้ที่
ควบคุม (controlled area)  

ก่อนน าของออกจาก 
 controlled area 

GM Counter Survey Meter 
ส าหรับวดัรังสีบีตา และใชห้วัวดั 
ZnS(Ag) scintillation survey 
meter ส าหรับวดัรังสีแอลฟา 

8. ตรวจวดัการเปรอะเป้ือนรังสี
ของบุคคลทีอ่อกจาก controlled 
area 

เม่ือออกจาก controlled area Hand, Foot and Clothes Monitor 
(HFCM) 

9. ตรวจวดัปริมาณรังสีของภาชนะ
ทีบ่รรจุสารกมัมันตรังสีหรือวสัดุ
นิวเคลยีร์เพือ่ขนส่งออกจากสถาน
ปฏิบัติการทางนิวเคลยีร์และวดั
การเปรอะเป้ือนรังสีของพืน้ผวิ
ภาชนะและรถทีใ่ช้ขนส่ง 
 

เม่ือมีการขนส่ง GM Counter Survey Meter และ 
Ionization Chamber Survey Meter   
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บทสรุป 
  

ไม่วา่จะเป็นสถานปฏิบติัการนิวเคลียร์อ่ืนๆ หรืออาคารเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูของประเทศ
ใดๆ  แนวทางการดูแลความปลอดภยัจากการใชป้ระโยชนท์างนิวเคลียร์ เพื่อมิใหมี้รังสีร่ัวไหล
ไปสู่ส่ิงแวดลอ้ม ควรด าเนินการคลา้ยๆกบัการบริหารจดัการเก่ียวกบัความปลอดภยัทางรังสีจาก
การใชเ้คร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูวจิยัดงักล่าวขา้งตน้ของประเทศญ่ีปุ่น อยา่งไรกต็ามสถานปฏิบติัการ
ทางนิวเคลียร์และรังสี จะตอ้งมีเคร่ืองมือท่ีใชต้รวจวดัปริมาณรังสีท่ีครบถว้น  มีงบประมาณท่ี
เพียงพอ และมีการจดัตั้งหน่วยงานความปลอดภยัทางรังสี  จึงจะท าใหเ้จา้หนา้ท่ีความปลอดภยั
ทางรังสีในสถานปฏิบติัการฯ สามารถด าเนินการไดเ้หมาะสม นอกจากน้ียงัมีหน่วยงานวดัปริมาณ
รังสีในส่ิงแวดลอ้ม อีกหน่วยงานหน่ึงในสถาบนัวจิยัฯ ท่ีวดัปริมาณรังสีในบริเวณสถาบนั และ
บริเวณรอบๆสถาบนั เพื่อวดัปริมาณรังสีในส่ิงแวดลอ้ม  และมีการประเมินผลอยา่งต่อเน่ืองดว้ย
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีสถาบนัออกแบบและจดัสร้างข้ึนเองอีกดว้ย 
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