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นิวเคลียร์ปริทัศน์	เป็นวารสารรายสามเดือน	จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและภารกิจของ

ส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ	 เผยแพร่ข่าววิชาการและข่าวสารทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์	 อีกทั้งยังเป็น 

สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะต่างๆ

ด�าเนนิการโดย	งานเผยแพร่และการประชาสมัพนัธ์	ส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัต	ิผูส้นใจส่งบทความ	สารคด	ี 

ข่าวสาร	เสนอแนะข้อคดิเหน็	หรอืสอบถามรายละเอียด	ได้ที	่งานเผยแพร่และการประชาสมัพนัธ์	ส�านกังาน

ปรมาณูเพื่อสันติ	โทร.	0	2579	5230,	0	2596	7600	ต่อ	1123-1126	โทรสาร	0	2579	2888

***ข้อคดิเหน็	หรอื	บทความในเอกสารฉบบัน้ี	เป็นความคิดเหน็ส่วนตวัของผู้เขยีนซึง่ไม่มข้ีอผกูพนักบั

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติแต่อย่างใด***

	 โลกและจกัรวาลนีล้ีล้บัยิง่นกั	ธรรมชาต	ิดเูป็นความลกึลบัซบัซ้อน	 

เป็นสิง่ลวงตา	และยากทีจ่ะจบัต้องได้	สิง่ทีป่รากฏเหน็	รปูแบบต่างๆ	ส่ิงของ 

ต่างๆ	 อาจไม่เป็นของจริงก็ได้	 ขึ้นกับสถานที่	 ระยะทางและกาลเวลาท่ี 

เปลีย่นแปลงไป	ผลงานของธรรมชาต	ิอาจดผิูดเพีย้น	แต่หากได้ตรวจสอบ 

อย่างใกล้ชดิแล้ว	มกัจะพบว่าทีจ่รงิแล้วมันกเ็ป็นระบบระเบยีบถกูต้องแล้ว	 

วัตถุและเหตุการณ์ธรรมชาติหลายอย่างดูเหมือนแตกต่างเป็นเอกเทศ	 

แต่แท้จริงแล้วมันจะมีความเชื่อมโยงกันเสมอ	

“นิวเคลียร์ปริทัศน์”	ฉบับนี้	น�าเสนอเรื่องรังสีทั้ง	รังสีในธรรมชาติ

และรังสจีากการประดษิฐ์ใช้งานของมนษุย์เอง	และยงัมบีทความทีเ่กีย่วกบั 

แผนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย	 ที่มีอดีตยาวนาน	 และ

อนาคตที่ไม่แน่นอน	เป็นเรื่องแถมให้อ่านอีกด้วย

หวังว่าสมาชิกทุกท่านจะได้สาระความรู้ด้านรังสีและนิวเคลียร์ได้

เพิ่มมากขึ้นครับ

                                        กองบรรณำธิกำร
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สารพันน่ารู้

ค�ำว่ำ “ปลอดภัย” ในที่นี้หมำยถึง ปริมำณรังสีที่ได้รับนั้นไม่ท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำง

กำยภำพ และไม่ท�ำให้เกิดควำมผิดปกติในร่ำงกำย

หน่วยที่เรำใช้วัดปริมำณกำรได้รับรังสี เรียกว่ำ ซีเวิร์ต (sievert, Sv)

คณะกรรมำธกิำรว่ำด้วยกำรป้องกนัรงัสรีะหว่ำงประเทศ (ICRP = International Commission  

on Radiological Protection) ได้ก�ำหนดขดีจ�ำกดัปรมิำณรงัส ี(dose limit) ทีบ่คุคลอำจได้รบัจำก 

กำรด�ำเนินกิจกรรมทำงรังสีให้ส�ำหรับอวัยวะต่ำง ๆ ดังนี้

ปริมาณรังสีเท่าไร...??? จึงจะปลอดภัย

ที่มำข้อมูล :		หนังสืออะตอมเพื่ออนาคต...มินิ	
	 (เอกสารเผยแพร่ของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ)

 ร่ำงกำย/อวัยวะ ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสี ส�ำหรับประชำชนทั่วไป

ปริมาณรังสีที่ร่างกายได้รับเฉลี่ยต่อปี	 20	มิลลิซีเวิร์ต	 1	มิลลิซีเวิร์ต	ต่อปี	

	 เฉลี่ยระยะเวลา	5	ปีติดต่อกัน

	 โดยในปีใดปีหนึ่งต้องได้

	 รับปริมาณรังสี

	 ไม่เกิน	50	มิลลิซีเวิร์ต	ต่อปี

เลนส์ตา	 ไม่เกิน	150	มิลลิซีเวิร์ต	ต่อปี	 15	มิลลิซีเวิร์ต	ต่อปี

อวัยวะสืบพันธุ์

ไขกระดูก

ผิวหนัง	ไทรอยด์	มือ	แขน	ขา	 500	มิลลิซีเวิร์ต	ต่อปี	 50	มิลลิซีเวิร์ต	ต่อปี

ท่ำนทรำบหรอืไม่ว่ำ... หำกต้องเอกซเรย์ปอด 1 ครัง้ ท่ำนจะได้รบัปรมิำณรงัสี  

0.05 มลิลซิเีวร์ิต และหำกต้องเอกซเรย์กระเพำะอำหำรท่ีโรงพยำบำล 

แต่ละครั้ง จะได้รับรังสีประมำณ 0.6 มิลลิซีเวิร์ต 

...แต่ท่ำนจะรู้ไหมว่ำ... ถ้ำท่ำนสูบบุหร่ีวันละ 1.5 ซอง  

นำน 1 ปี ท่ำนจะได้รับปริมำณรังสีถึง 36 มิลลิซีเวิร์ต

ICRP ยืนยันปรชัญาของการป้องกนัอนัตรายจากรงัสว่ีา	การปฏบิตังิานทางรงัสใีด	ๆ 	จะต้องระมดัระวงัให้ได้รบัรงัสน้ีอยทีีส่ดุ 

เท่าที่จะท�าได้	:	as	low	as	reasonably	achievable	:	ALARA

งำนเผยแพร่และกำรประชำสัมพันธ์
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เรื่องเด่นประจ�าฉบับ

รังสใีนธรรมชาติ

รปูท่ี 1 แถบพลังงานของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  (แหล่ง
ที่มา http://www.windows.ucar.edu/tour 
/link=/earth/climate/cli_spectrum.html)

ค�ำว่ำ “รังสี” ในภำษำอังกฤษ คือ Radiation  
หมำยถึงพลังงำนในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ 
และ/หรือกระแสของอนุภำคที่แผ่ออกไปจำก 
ต้นก�ำเนิด

รังสีหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ละชนิดมีความแตกต่างที่

ความถีแ่ละความยาวคลืน่	ได้แก่	คลืน่ความร้อน	คลืน่วทิย	ุแสง

อินฟราเรด	แสงแดด	แสงอัลตร้าไวโอเลต	รังสีเอกซ์	และรังสี

แกมมา	(เรียงจากความถี่ต�่ามาสูง)	ดังแสดงในรูปที่	1

รงัสีแบ่งได้เป็นรงัสีไม่ก่อไอออน	(อีกนัยหน่ึงคือรงัสสีามญั)	 

และรงัสทีีก่่อให้เกดิไอออน	(หรอืเรยีกว่ารงัสวีสิามญั)	รงัสสีามญั 

คือรังสีที่มีความถี่ของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าต�่าไม่ก่อให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลงของไอออนที่รังสีนั้นตกกระทบผ่านไป	ได้แก่	รังสี

อุลตราไวโอเลต็	(UV)	แสงสว่าง	ความร้อน	คลืน่วทิย	ุไมโครเวฟ	

และคลื่นเสียง	ส่วนรังสีวิสามัญ	คือรังสีที่มีความถี่คลื่นสูงเมื่อ

ตกกระทบผ่านไปในสสารหรือโมเลกุลสสารสามารถก่อให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงเกิดการไอออนไนซ์ของอะตอมในสสารนั้นได้

ตัวอย่างเช่น	รังสีคอสมิก	รังสีแกมมา	รังสีนิวเคลียร์	เครื่องเร่ง

อนุภาค	นิวเคลียร์ฟิชชัน	และนิวเคลียร์ฟิวชัน	เป็นต้น

รังสีทุกชนิดมีทั้งประโยชน์และก่อโทษได้	 แสงสว่างนั้น

ท�าให้เรามองเหน็สิง่ต่างๆ	ได้	แต่ถ้ามคีวามเข้มสงูเกนิไป	กอ็าจ

ท�าให้ประสาทตาเสยีหาย	คลืน่เสยีงท�าให้ได้ยนิค�าพดูและเสยีง

ดนตรีแต่หากเสียงดังเกินไปก็ท�าให้หูดับได้

ปัจจุบันนี้	 ผู้คนทั่วไปอาจยังมีความวิตกกังวล	 การใช้

ประโยชน์จากนิวเคลียร์และรังสี	 เพราะเกรงอันตรายจาก

กมัมนัตภาพรงัสีทีม่าจากการใช้ประโยชน์	แต่ในความเป็นจรงินัน้		 

ปริมาณรังสีที่มาจากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร	์

ไม่ว่าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท้ังในยามปกติและกรณีประสบ

โดย : ศรัทธำ สำธุกำรมนตรี
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อุบัติภัย	 และมาจากการระเบิดนิวเคลียร์ก็ตาม	 มีค่าปริมาณ

รงัสน้ีอยกว่ารงัสใีนธรรมชาตทิีเ่กดิข้ึนทกุเม่ือเชือ่วันจนถึงขณะน้ี

ปริมาณรังสีในธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนได้รับในปัจจุบันนี	้

มาจากต้นก�าเนิดต่างๆ	ดังต่อไปนี้

ก.ต้นก�าเนิดจากนอกโลก

ข.ต้นก�าเนิดภายในโลก	และ

ค.ต้นก�าเนิดจากภายในร่างกายมนุษย์เอง

ต้นก�ำเนดิจำกนอกโลก	ได้แก่	รงัสคีอสมกิเป็นรังสพีลงังานสงู 

จากอวกาศท่ีผ่านเข้ามาในบรรยากาศของโลก	 รังสีคอสมิก

ประกอบด้วยสองส่วนคอื	galactic	component	มีต้นก�าเนิดจาก 

ห้วงอวกาศไกลโพ้นและเข้ามาสู่ระบบสุริยะด้วยพลังงานสูง

ถึง	 1019eV	 และ	 solar	 component	 ซึ่งมาจากการที่เกิด	 

“เปลวสุริยะ”	(solar	flares)	นักวิทยาศาสตร์ค�านวณพบว่า	 

galactic	coponent	ของรังสีคอสมิก	ประกอบด้วย	79%	ของ

อนภุาคโปรตอน	20%	ของอนภุาคอลัฟ่า	ส่วนทีเ่หลือเป็นอนุภาค 

ขนาดต่างๆ	 นิวตรอน	 อีเล็กตรอน	 และโฟตอนชนิดต่างๆ	 

ในกรณีของ	solar	component	นั้น	ก็มีโปรตอน	อนุภาคอัลฟา	 

และอนุภาคอ่ืนๆ	บ้าง	แต่มรีะดบัของพลงังานต�า่	ไม่ก่อผลทางรงัสี 

ต่อพื้นพิภพ

รงัสคีอสมกิ	เมือ่เข้ามาสูบ่รรยากาศของโลก	กจ็ะถูกสนาม

แม่เหล็กของโลกผลักดันให้ทิศทางของรังสีเบ่ียงเบนไปและมี

การปลดปล่อยพลังงานออกไปเนือ่งจากไปชนอนุภาคพลงังานต�า่	

ในชั้นบรรยากาศ	พบว่ารังสีคอสมิกที่ระดับน�้าทะเล	ณ	บริเวณ 

เส้นศนูย์สตูร	น้อยกว่ารงัสคีอสมิกทีล่ะตจูิด	60	องศา	ประมาณ	 

15	%	ความเข้มของรงัสคีอสมิกยงัเปลีย่นแปลงตามพืน้ทีส่งูต�า่ 

ด้วยเพราะรงัสจีะกระทบกบัฝุน่ละอองในชัน้บรรยากาศหนาบาง 

ต่างกัน	 และยังมีผลจากการเกิดเปลวสุริยะ	 (solar	 flares)	

และการเกิดจุดดับในดวงอาทิตย์

เนือ่งจากรงัสคีอสมกิมพีลงังานในตวัเองสงู	ดงันัน้จงึก่อให้ 

เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์กับนิวเคลียสของอะตอมของธาตุต่างๆ	 

ทีล่่องลอยในชัน้บรรยากาศของโลก	ได้แก่	ไนโตรเจน	ออกซเิจน

และอาร์กอน	เกดิอนภุาคต่างๆ	เช่น	นวิตรอน	โปรตอน	เมซอน	 

และอีเล็กตรอน	 และไอโซโทปรังสีหลายชนิด	 เช่น	 ทริเตียม 

คาร์บอน-14	 เบริลเลียม-7	 โซเดียม-22	 ฟอสฟอรัส-32	 

ซิลิกอน-32	อาลูมินัม-36	และคลอรีน-36	เป็นต้น	ไอโซโทป 

รังสีเหล่านี้ไอโซโทปของธาตุเบา	 เลขอะตอมต�่ามีคร่ึงชีวิตยาว 

ในระดบัเป็นวนั	เป็นเดอืน	เป็นปีหรือหลายล้านปี	และมีการเกดิ 

และดบัต่อเนือ่งกนัมายาวนานไม่ต�า่กว่า	1,000	ปีมาแล้ว	โดยปกต ิ

จะเกิดในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์	 ในห้วงเวลาประมาณ	 

1	ปี	แล้วเข้าสู่ช้ันโทรโปสเฟียร์มช่ีวงเวลาเป็นสัปดาห์	ก่อนจะตกลง 

สูพ่ืน้โลกในบรรยากาศน�า้ฝนหรอืหมิะ	แต่พวกทีม่คีรึง่ชีวิตสัน้ๆ	

มักจะสลายตัวก่อนตกลงสู่พื้นผิวโลก	

ประเทศไทยต้ังอยูใ่นบรเิวณเส้นศนูย์สตูรและไม่มภีเูขำสงู  

ประชำชนไทยจึงได้รับปริมำณรังสีจำกรังสีคอสมิกไม่สูงนัก  

ไม่เกิน 355 ไมโครซีเวิร์ตต่อปีต่อคน

ข้อมูลข ้างต้นเป็นค่าประมาณการเท่านั้นครับ	 ใน

ประเทศไทยยังไม่มีใครคิดจะท�าการศึกษาอย่างจริงจังถึงเร่ือง

รังสีคอสมิกหรอกครับ	ทั้งๆ	ที่น่าจะมีการศึกษาไว้บ้าง

ต้นก�ำเนิดรังสีธรรมชำติจำกพื้นโลก นั้น	 ก็คือพวกที่ 

เป็นไอโซโทปรังสีของธาตุหนักที่เกิดมาพร้อมกับโลกนั่นเอง	 

cosmic ray (แหล่งทีม่า http://www.sunandstar.net/all_astronomy_terms/06_index_glosary_of_astronomy/cosmic_ray.html)
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ตวัอย่างเช่นโพแทสเซยีม-40	รบูเิดียม-87	และบรรดาไอโซโทป 

ของอนุกรมยูเรเนียม-238	และ	ธอเรียม-232		

โพแทสเซยีม-40	(ครึง่ชวิีต	1.3	ล้านล้านปี)	นัน้	มสัีดส่วน 

เพียง	0.00118%	ของธาตุโพแทสเซียม	แต่มันอยู่ทั่วไปในดิน

และอาหารทัว่โลก	ขณะทีร่บูเิดยีม	-87	(ครึง่ชวีติ	48	ล้านล้าน

ปี)	มสีดัส่วนถงึ27.9	%	แต่มธีาตนุีไ้ม่มากนกัในธรรมชาตจิงึให้

ปริมาณรงัสน้ีอยกว่าโพแทสเซียม	ส�าหรบัยเูรเนียม-238	มคีรึง่

ชวีติ	4.5	ล้านล้านปี	และธอเรยีม-232	มคีรึง่ชวีติ	14	ล้านล้านปี	 

นัน้	จดัเป็นแร่ธาตกุมัมนัตรงัสเีพราะไอโซโทปเกือบทัง้หมดเป็น

ไอโซโทปรังสี	 ธาตุทั้งสองนี้	 ต่างก็มีสายพันธุ์ไอโซโทปรังสีของ 

ตวัเอง	และยังคงอยู่ในหิน	ดนิ	ทราย	บนพืน้โลก	ทัง้ทีเ่ป็นแหล่งแร่	 

และที่กระจัดกระจายอยู ่ทั่วไปซ่ึงมนุษย์จะได้รับรังสีแบบ	 

(external)	จากการแผ่รงัสแีกมมาของไอโซโทปรงัสเีหล่านีเ้ป็น

ประจ�า	มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับภูมิประเทศ

ในกลุ่มธาตุยูเรเนียมและธอเรียมนั้น	 มีอนุพันธุ์ไอโซโทป

บางตัวที่เป็นก๊าซกัมมันตรังสี	 ได้แก่	 เรดอน	(Rn-222)	และ	

Thoron	ซึ่งเป็นไอโซโทปเรดอนเช่นเดียวกัน	(Rn-220)	ก๊าซนี ้

เมื่อเกิดขึ้นในสินแร่	 ก็จะพยายามผุดออกผ่านรอยพรุนของ

สินแร่หรือวัสดุที่ห่อหุ้มออกมา	และอาจจะเข้าสู่ร่างกายมนุษย์

ทีอ่ยูใ่กล้ชิดกบัต้นก�าเนดิรงัสนีีไ้ด้	อนพุนัธ์ทีเ่กดิจากเรดอนและ 

โทรอน	จะเปลีย่นสภาพเป็นของแขง็	ปะปนเป็นฝุน่ละอองในอากาศ		 

โดยพบว่าเรดอน	 โทรอนและอนุพันธ์ของมันจะอยู่ไม่สูงจาก 

พื้นผิวดินนัก	 เพราะมีที่มาจากสินแร่ในดิน	 ซึ่งเป็นกรณีที่ต่าง

จากไอโซโทปรังสีที่เกิดจากรังสีคอสมิก

จากการศกึษาพบว่า	มนษุย์ได้รบัรงัสผ่ีานกระบวนหายใจ

ก๊าซเรดอน/โทรอน	และอนุพันธ์ของมัน	เป็นปริมาณครึ่งหนึ่ง

ของปริมาณรังสีที่มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติทั้งหมด	 คือเป็น

ปริมาณประมาณ	1100	ไมโครซีเวิร์ตต่อปี	

ส�าหรับรังสีที่ได้รับนอกร่างกายน้ัน	 ค�านวณได้ว่า	 รังสี

ทีม่าจากรงัสคีอสมกิและวตัถนุอกโลกต่างๆ	มปีรมิาณประมาณ	

400	ไมโครซเีวร์ิต	ขณะทีร่งัสจีากแร่ธาตรัุงสธีรรมชาตมิปีรมิาณ	

400	ไมโครซีเวิร์ต	เช่นเดียวกัน	นอกจากนั้นแล้วปริมาณรังสี

ที่เกิดจากการรับอาหารที่มีไอโซโทปรังสีธรรมชาติ	เช่น	K-40	

Rb-87	และ	Rn	เข้าไปในร่างกายมีปริมาณ	160	ไมโครซีเวิร์ต

และจากอาหารทีเ่จอืปนด้วยตะกัว่	210	และ	พอโลเนยีม	210	

จะมีปริมาณ	120	ไมโครซีเวิร์ต

แต่ไม่ต้องตกใจกลัวหรอกครับ	ปริมาณรังสีที่มนุษย์ได้รับ 

ตามธรรมชาติน้ัน	 แท้จริงคือพื้นฐานของชีวิตอยู่แล้ว	 เพราะ

มนุษย์เกิดจากธรรมชาตินับหมื่นปีมาแล้ว	ร่างกายย่อมพัฒนา 

การตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้	อีกประการหนึ่งนักวิชาการ

ประเมินแล้วว่า	 ประชาชนทั่วไปน้ันสามารถรับปริมาณรังสีได้ 

ปีละ	1	มลิลซิเีวร์ิต	โดยไม่ก่อให้เกดิอนัตรายจากรงัสแีต่อย่างใด 

ข้อเทจ็จรงิทีน่่าสนใจอกีประการหนึง่คอื	จากการส�ารวจทัว่โลก 

พบว่าผูค้นทีอ่ยูบ่นทีร่าบสูงหรอืเทอืกเขาสูง	ซึง่ได้รับรงัสคีอสมกิ

สงูมากกว่าพืน้ทีร่าบ	กลบัมอีายเุฉลีย่ของประชากรสงูกว่าผูค้น

ที่อยู่พื้นที่ราบอย่างมีนัยส�าคัญที่เดียว

ครับ ไปเที่ยวชำยทะเลเรำจะได้สูดโอโซน สร้ำงควำม

สะอำดให้ปอดของเรำ แต่ไปเที่ยวภูเขำสูงย่อมท�ำให้ได้รับ

รังสีคอสมิก ที่ (อำจ) ท�ำให้อำยุยืนยำวได้ครับ ...

เอกสำรอ้ำงอิง
จากเรื่อง		Natural	radiation		Sorces	โดย	T.V.	Ramachandran.	p.113-118,	IAEA	Regional	Basic	Profressional	Training	
Course	on	Radiation,	Protection,	Bhahha	Atomic	Reserch	Centre	Mumbai,	India	(Oct.	26-Dec.	18,	1988)
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รงัสชีนิดไม่ก่อไอออน (Non	ionizing	radiation)	หรอือาจ 

เรยีก	รงัสีสามัญ	เป็นคลืน่แม่เหล็กไฟฟ้าทีมี่พลงังานต�า่กว่า	12	 

อิเล็กตรอนโวลต์	(eV)	ซึ่งไม่เพียงพอที่จะท�าให้อะตอมเกิดการ 

แตกตวัเป็นไอออน	รงัสชีนดินีจ้ะแตกต่างจากรงัสชีนดิก่อไอออน 

เช่น	รงัสแีกมมา	รงัสเีอกซ์	ซ่ึงเป็นคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าพลังงานสูง	 

สามารถท�าให้อะตอมเกิดการแตกตัวเป็นไอออนได้	รังสีชนิดไม่

ก่อไอออน	ตวัอย่างเช่น	รงัสยีวู	ีแสงทีต่ามองเหน็	รงัสอีนิฟาเรด	

คลื่นไมโครเวฟ	คลื่นวิทยุ	ดังรูป

ด้วยไมโครเวฟ	 การปิ้งขนมปังโดยใช้คลื่นอินฟาเรด	 หรือการ 

นั่งดูโทรทัศน์	การคุยโทรศัพท์มือถือ	หรือการฟังวิทยุ	รวมถึง

การถ่ายเอกสาร	เป็นต้น	

ความเป็นอันตราย
รังสีชนิดไม่ก่อไอออนท�าให้เกิดการกระตุ้นและสั่นของ 

อะตอมในโมเลกลุ	แต่ไม่สามารถท�าให้อะตอมในโมเลกุลเกดิการ 

แตกตัวได้	 จึงไม่เป็นอันตรายโดยตรงต่อร่างกายของมนุษย	์ 

แต่หากได้รับในปริมาณที่สูงมากๆ	 ก็สามารถก่อให้เกิดความ 

เสียหายต่อเนื้อเยื่อได้	เช่น	รังสียูวี	จากแสงอาทิตย์	หากได้รับ 

ในปรมิาณทีส่งูและตดิต่อกนันานๆ	ผวิหนงับรเิวณทีไ่ม่ได้รบัการ 

ปกป้องหรอืปกปิดอาจมีผลกระทบได้	ซึง่จะปรากฎอาการภายใน	 

2-3	 ช่ัวโมง	 โดยจะมีอาการคล้ายกับถูกแดดเผาลักษณะเป็น 

ผื่นแดง	ส่วนผลระยะยาว	จะไม่ปรากฎให้เห็นเป็นเวลาหลายปี	 

แต่การได้รับรังสีซ�้าๆ	 กันเป็นเวลานานๆ	 อาจท�าให้ผิวหนัง 

เหี่ยวย่นก่อนวัยอันสมควรและอาจเกิดมะเร็งผิวหนังได้

รงัสชีนดิไม่ก่อไอออน	จะมผีลกระทบด้านพนัธกุรรมหรอืไม่ 

ขึน้อยูก่บัความยาวคลืน่ของรงัส	ีแต่เนือ่งจากการทะลทุะลวงต�า่	 

ดังนั้นจึงมีผลกระทบเพียงการกระตุ ้นให้เกิดความร้อนใน

ร่างกาย	และจะส่งผลกระทบทางด้านชวีวทิยา	ปัจจบุนั	องค์การ

วิจัยมะเร็งระหว่างประเทศ	(The	International	Agency	for	 

Research	on	cancer,	IARC)	ขององค์การอนามัยโลก	(World	

Health	Organization)	ระบวุ่าแม้แต่คลืน่วทิย	ุกอ็าจมผีลท�าให้

มนุษย์เกิดเป็นมะเร็งได้เช่นกัน	...

โดยปกติเราอาจได้รับรังสีชนิดไม่ก่อไอออนเป็นประจ�า 

ทกุวนั	จากอปุกรณ์อ�านวยความสะดวกภายในบ้านหรอืทีท่�างาน	 

เช่น	คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์สื่อสาร	ซึ่งมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เป็นส่วนประกอบ	 ซึ่งมีความสามารถที่จะแพร่กระจายคลื่น 

แม่เหล็กไฟฟ้า	นอกจากนั้น	เรายังได้รับรังสีจากการอุ่นอาหาร

เอกสำรอ้ำงอิง
1.	Herman	Cember,	Thomas	E.Johnson.	Introduction	to	Health	Physics.	Fourth	Edition:	McGraw-Hill	Companies,2009.
2.	สมบุญ	จิรชาญชัย.	รังสีชนิดไม่ก่อเกิดไอออนหัวข้อ	What	happens	when	you	meet	we?.	ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ,2542
3.	http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-02586-0_15#page-1
4.	http://www.epa.gov/rpdweb00/understand/
5.	http://www.remm.nlm.gov/radiationspectrum.htm
6.	http://www.radiationanswers.org/radiation-introduction/types-of-radiation/non-ionizing-radiation.html

โดย สุนันทำ ภูงำมนิล นักฟิสิกส์รังสีช�านาญการ
และ จุไรรัตน์ อุตส่ำห์ดี นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ

รังสชีนิดไม่ก่อไอออน
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น.ส.จุไรรัตน์ อุตส่ำห์ด ีนักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ
น.ส.สุนันทำ ภูงำมนิล นักฟิสิกส์รังสีช�านาญการ

รงัสจีากเตาไมโครเวฟกบัสิง่ที่ควรรู้

เตาอบไมโครเวฟ	เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่

ช่วยอ�านวยความสะดวกในการปรุงและอุ่น

อาหารในยุคเร่งรีบ	แม้เราจะใช้กันอยู่ทุกวัน	 

แต่บางครั้ง	 เราก็คงสงสัยว่า	 มันปลอดภัย

หรือไม่เพียงไร

ไมโครเวฟทีใ่ช้ในการปรงุอาหาร	ท�างาน

ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ต�่า	อาศัย

หลักการที่ว่า	 เมื่อคลื่นตกกระทบอาหาร	ก็

จะถ่ายทอดพลังงานของมันให้โมเลกลุของน�า้ 

ในอาหาร	โมเลกลุเหล่านัน้จะขยบัตวัเคลือ่นทีเ่สยีดสกัีนจนเกดิ 

เป็นความร้อนข้ึน	ท�าให้อาหารสุกอย่างรวดเรว็	เพราะมีความร้อน 

เกิดขึ้นจากภายในอาหารพร้อมกันเกือบทุกส่วน

ไมโครเวฟคืออะไร
รงัสไีมโครเวฟ	(Microwave)	เป็นพลงังานทีอ่ยูใ่นรูปของ

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออน 

(Non	 Ionizing	 Radiation)	 ไมโครเวฟมีความถี่อยู่ในช่วง	 

300	 MHz	 –	 300	 GHz	 ซึ่งสามารถน�าช่วงความถี่นี้ไปใช้ 

ประโยชน์ได้หลากหลาย	 เช่น	 ใช้ในการส่งสัญญาณโทรศัพท์

มือถือ	 ใช้ในการตรวจจับความเร็วรถ	 ใช้ในการสื่อสารผ่าน

ดาวเทียม	(เรดาร์)	อีกทั้งยังมีการน�าไมโครเวฟมาใช้ประโยชน์

ในทางการแพทย์	โดยใช้ความร้อนของไมโครเวฟเพือ่ลดอาการ

ปวดของกล้ามเนือ้	และทีเ่รารูจ้กัและคุน้เคยกบัการใช้ประโยชน์

จากไมโครเวฟในชวีติประจ�าวนั	คอื	เตำไมโครเวฟ	(Microwave	

oven)	
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คุณสมบัติของไมโครเวฟ
ไมโครเวฟจะสามารถสะท้อนกลับ(Reflected)	ทะลุผ่าน

(Transmitted)		หรอือาจถกูดดูกลนื	(Absorbed)	ไว้เมือ่มกีาร 

กระทบวัตถุ	 ซึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุนั้นๆ	 กล่าวคือ	 รังสี	

ไมโครเวฟจะถูกสะท้อนกลับเมื่อไปชนกับโลหะ	 รังสีไมโครเวฟ

ทะลผุ่านวสัดจุ�าพวกแก้ว	พลาสตกิ	และรงัสถีกูดดูกลนืโดยวสัดุ 

ที่มีน�้าเป็นส่วนประกอบ	เช่น	อาหาร	ผัก	รวมทั้งเนื้อเยื่อของ

มนุษย์	เป็นต้น

ความเข้าใจที่ผิด
เกี่ยวกับการท�าอาหาร
ในเตาไมโครเวฟ

หลายคนสงสัยว่า	 อาหารที่ท�าในเตา

ไมโครเวฟจะยงัคงมีรงัสปีนเป้ือน	(Contam-

inate)	ในอาหาร	หรอืท�าให้อาหารกลายเป็น

วัสดุกัมมันตรังสี	 (Radioactive	material)	

หรือไม่	 ตามความเป็นจริงน้ันเน่ืองจาก

ไมโครเวฟซึง่เป็นพลงังานจะถ่ายเทให้อาหาร

และถกูเปลีย่นเป็นความร้อน	โดยความร้อนนี้	 

จะถูกใช้จนหมดไปในการท�าให้อาหารสุก	 

ดงันัน้อาหารทีท่�าในเตาไมโครเวฟจงึไม่มกีาร

ตกค้างหรอืการปนเป้ือนหรอืท�าให้อาหารนัน้

กลายเป็นวัสดุกัมมันตรังสีแต่อย่างใด

มาตรฐานความปลอดภัย
ของเตาไมโครเวฟและการ
ก�ากับดูแลความปลอดภัย

เตาไมโครเวฟทีม่ัน่ใจในความปลอดภยั 

ต้องได้รบัการรบัรองจากมาตรฐานผลติภณัฑ์ 

อตุสาหกรรม	มอก.1773-2548	ส�านกังาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	กระทรวง

อตุสาหกรรม	ซึง่ได้ก�าหนดให้มรีงัสไีมโครเวฟ

ทีแ่ผ่ออกมาทีร่ะยะ	5	เซนติเมตร	จากผิวสัมผสั 

เตาไมโครเวฟ	ต้องมีค่าไม่เกิน	5	มิลลิวัตต ์

ต่อตารางเซนติเมตร	 รวมทั้งต้องมีระบบ	

Door	 Interlock	 น่ันคือจะมีการตัดการ

ผลิตไมโครเวฟทันทีเมื่อเป ิดประตูออก	 

เตาไมโครเวฟกับการท�าอาหารให้สุก
ภายในเตาไมโครเวฟจะมีหลอดอิเล็กทรอนิกส์	 (Elec-

tronics	tube)	เรยีกว่า	แมกนีทรอน	(Magnetron)	เป็นหลอด

ที่ผลิตไมโครเวฟที่ความถี่	 2,450	 MHz	 เมื่อมีการใช้งานเตา

ไมโครเวฟ	 ไมโครเวฟจะแผ่กระจายไปทั่วเตาและมีการชนกับ

ผนังโลหะของเตา	 จึงเกิดการสะท้อนกลับไปมาของไมโครเวฟ	

และเมือ่ไมโครเวฟไปกระทบอาหารทีอ่ยูภ่ายในเตาจะถกูอาหาร

ดูดกลืนไว้	 เมื่ออาหารได้รับพลังงานจากไมโครเวฟจะท�าให้

โมเลกุลของน�้าในอาหารเกิดการสั่น	เกิดการเสียดสีกันระหว่าง

โมเลกลุ	เป็นผลท�าให้เกดิเป็นความร้อน	และท�าให้อาหารสกุได้

อย่างรวดเร็ว	
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น่ันหมายความว่ารงัสีไมโครเวฟจะเกดิขึน้ได้ 

เมื่อมีการใช้งานเตาไมโครเวฟและประตูปิด 

สนิทเท่าน้ัน	 อย่างไรก็ตามไมโครเวฟที่แผ ่

ออกมาจากเตาไมโครเวฟนั้น	 ปริมาณของ 

ไมโครเวฟจะลดลงตามระยะทางที่เพิ่มขึ้น	 

เช่น	ปรมิาณไมโครเวฟท่ีระยะ	50	เซนตเิมตร	 

จะมีค่าน้อยกว่าปริมาณไมโครเวฟที่ระยะ	 

5	เซนติเมตร	ถึง	100	เท่า	

ข้อควรระวังจากการใช้งาน
เตาไมโครเวฟ

เพ่ือให้มีการใช้งานอย่างปลอดภัยและ

หลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น	 ควรปฏิบัติ

ตามคู่มือการใช้งาน	และมีข้อควรระวัง	ดังนี้	

•ข้อควรระวงัจำกไมโครเวฟ	ไมโครเวฟ 

ที่แผ่ออกมาโดยรอบเตาในระดับปกติมีค่า

เฉล่ีย	0.1	mW/cm2	และจะมีการแผ่ออกมา

มากกว่าระดับปกติ	 เมื่อประตูเกิดการช�ารุด	 

มกีารแตกร้าว	หรอืมอีายกุารใช้งานนานเกนิ 

ไป	 หรือมีการดัดแปลงซ่อมแซมโดยขาด

ความรู ้ความช�านาญ	 หากร่างกายได้รับ

ไมโครเวฟเกินกว่า	 5	 mW/cm2	 จะท�าให้

เกิดความร้อนภายในเนื้อเยื่อเช่นเดียวกับ

อาหารท่ีได้รับไมโครเวฟ	 ดังนั้นอาจมีผล 

กระทบต่ออวยัวะทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลง

ของอณุหภมู	ิหากรงัสกีระทบ	เช่น	ตาอาจเกดิ 

ต้อกระจก	 ลูกอัณฑะจะท�าให้หยุดการผลิต 

สเปิร์มช่ัวคราว	 หรืออาจมีผลกระทบกับ 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางชนิด	 เช่น	 การ

รบกวนเครือ่งกระตุน้หวัใจของผู้ป่วย	เป็นต้น	 

อย่างไรก็ตามเครื่องกระตุ้นหัวใจสมัยใหม ่

มีการออกแบบให้มีเครื่องก�าบังเพื่อลดการรบกวนจากคลื่น 

แม่เหล็กไฟฟ้าจากแหล่งต่างๆ	ได้	หากผู้ป่วยที่มีเครื่องกระตุ้น

หัวใจ	ควรปรึกษาแพทย์ประจ�าตัวก่อนการใช้งานไมโครเวฟ	

ในปัจจุบันยังไม่พบผู ้ใดได้รับไมโครเวฟเกินกว่าค่าท่ี

ก�าหนด	เนือ่งจากได้มกีารควบคมุความปลอดภยัในขัน้ตอนการ

ผลิตและน�าเข้าเตาไมโครเวฟ	แต่เพื่อความไม่ประมาท	ขณะใช้

งานควรอยู่ห่างจากเตาไมโครเวฟ	50-100	เซนติเมตร

•ข้อควรระวังจำกควำมร้อนของอำหำร	 การต้มน�้าใน

เตาไมโครเวฟนานเกินไป	จะเกิดภาวะ	Super-heat	เป็นภาวะ

ที่เกินจุดเดือดของน�้าแต่ไม่มีการเดือด	หากหยิบยกภาชนะโดย

ไม่ระวังหรือภาชนะมีการขยับเขย้ือนมากเกินไปจะท�าให้เกิด

การเดือดพลุ่งทันที	 ซึ่งหากโดนผิวหนังก็จะท�าให้ผิวหนังได้รับ

อันตรายเนื่องจากความร้อนได้

•ข้อควรระวงัจำกอำหำรทีไ่ม่สกุ ไมโครเวฟจะเปลีย่นเป็น 

พลังงานความร้อนและท�าให้อาหารสุกจากด้านนอกเข้าด้านใน

ของอาหาร	 อาหารแต่ละประเภทจะใช้เวลาในการท�าให้สุกไม่

เท่ากนั	หากเวลาทีใ่ช้ในการท�าอาหารไม่เพยีงพอจะท�าให้อาหาร

ไม่สุกและเกิดอันตรายกับผู้บริโภคเน่ืองจากยังคงมีจุลินทรีย	์

แบคทีเรียหรือพยาธิที่ยังไม่ตาย	 ดังน้ันการปรุงอาหารแต่ละ

ชนิดต้องปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานของเครื่อง

การใช้งานเตาไมโครเวฟ
ให้มีความปลอดภัย

•ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน	 และต้องแน่ใจว่าเตา

ไมโครเวฟได้รับการรับรองจาก	มอก.

•ไม่ควรใช้งานเตาไมโครเวฟหากพบความเสียหาย	 เช่น	

มีรอยแตก	หรือประตูปิดไม่สนิท

•ควรใช้ฟองน�้าหรือผ้าชุบน�้าเช็ดท�าความสะอาดช่อง

ว่างภายในเตา	 หรืออาจใช้สารช�าระล้างชนิดอ่อนเช็ดท�าความ

สะอาด	แต่ไม่ควรใช้ฝอยหรือวัสดุแข็งขัด	...

เอกสำรอ้ำงอิง
1.	Mike	Golio,	The	RF	and	Microwave	Handbook
2.	http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/info_microwaves/en/
3.	http://www.fda.gov/radiation-emittingproducts/resourcesforyouradiationemittingproducts/ucm252762.htm
4.	มอก.	1773-2548	ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม
5.	http://www.dmsc.moph.go.th/chiangmai/research47-8.htm
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ประเทศไทยเริม่ศกึษาความเป็นไปได้	ทีจ่ะก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

นิวเคลียร์	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2508	 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง 

ประเทศไทย	(กฟผ.)	ครัง้ทีน่ายเกษม	จาตกิวนชิ	เป็นผูว่้าการ	กฟผ.	 

เป็นผู้เสนอโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต่อรัฐบาล	 สมัยที่ 

จอมพลถนอม	กติตขิจร	เป็นนายกรฐัมนตร	ีรฐับาลได้มอบหมาย 

ให้คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ	 (พ.ป.ส.)	 แต่งตั้ง 

คณะอนกุรรมการศกึษาความเป็นไปได้ของการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

นวิเคลยีร์ในประเทศไทย	เพือ่ศกึษาความเหมาะสมของโครงการฯ	 

รวมถงึการส�ารวจสถานทีส่�าหรบัการก่อสร้างโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ 

อกีด้วย	ต่อมาได้สรปุผลเสนอ	ครม.	ให้ใช้ทีด่นิของรฐัฯ	ทีอ่่าวไผ่	 

จังหวัดชลบุรี	เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์	และในปี	 

พ.ศ.	2520	ครม.	ได้อนมุตังิบลงทนุ	11.425	ล้านบาท	เพือ่ส�ารวจ 

และเตรียมการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์	ณ	สถานที่ดังกล่าว	 

อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีการคัดค้านจากกลุ่มองค์กรเอกชน 

อนรุกัษ์นยิม	ประกอบกบัมกีารส�ารวจพบก๊าซธรรมชาตใินอ่าวไทย 

เมือ่ปี	พ.ศ.	2521	รฐับาลต่อมาในสมัยพลเอกเปรม	ตณิสลูานนท์	 

จงึตดัสนิใจเลือ่นโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ออกไปโดยไม่มกี�าหนด	

ในห ้ วง เวลาของการ เตรียมการ

โครงการโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์	จ�าเป็นต้องมกีาร 

สร้างวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

เพื่อรองรับภารกิจที่จะเกิดข้ึนอย่างเร่งด่วน	

รัฐบาลจึงสนับสนุนให้มีการจัดตั้งภาควิชา

นวิเคลยีร์เทคโนโลย	ีในคณะวศิวกรรมศาสตร์	

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัข้ึน	ในปี	พ.ศ.	2515 

ซึ่งยังคงจัดการเรียนการสอนวิชานิวเคลียร์

เทคโนโลยรีะดบัปรญิญาโท	และปริญญาเอก	

มาจนถึงปัจจุบัน

เรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศ 

ไทย	เงยีบหายไป	เป็นเวลากว่าสิบปี	จนกระทัง่ 

ในปี	พ.ศ.	2536	ครม.	ยคุ	นายชวน	หลกีภยั 

มอบหมายให้ส�านกังานพลงังานปรมาณเูพือ่ 

สนัต	ิเตรยีมแผนงานวจิยัความปลอดภยัและ 

ปรบับทบาทของส�านกังานฯ	ให้มีหน่วยควบคมุ	 

ดูแลความปลอดภัยนิวเคลียร ์ขึ้น	 เพื่อ

ไฟฟ้านิวเคลียร์ไทย....
เส้นทางที่ยาวไกล

โดย “โปรมีเธียม”

ปกิณกะปรมาณู
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รองรับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ใน 

อนาคต	และต่อมาในปี	พ.ศ.	2538	ครม.	สมยั 

นายบรรหาร	ศิลปอาชา	เป็นนายกรัฐมนตรี	 

มีมติมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ	

ด�าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย	

อกีครัง้หนึง่	ผลการศกึษา	สรปุได้ว่า	ยงัไม่ใช่ 

เวลาที่ เหมาะสมที่จะด�าเนินโครงการฯ 

ในขณะนั้น

ในปี	พ.ศ.	2550	คณะรฐัมนตร	ีสมยัที่	 

พลเอกสรุยทุธิ	์จลุานนท์	เป็นนายกรฐัมนตร	ี

ได้ให้ความเห็นชอบ	 แผนพัฒนาก�าลังผลิต

ไฟฟ้าของประเทศไทย	พ.ศ.	 2553-2573	

(PDP	2007)	เพื่อเป็นแผนจัดหาไฟฟ้าของ 

ประเทศไทยในระยะ	20	ปีข้างหน้านี	้ก�าหนด

ให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ใน

สัดส่วนไม่เกินร้อยละ	 10	 ของก�าลังผลิต

ทั้งหมดในระบบ	 เนื่องจากมีต้นทุนการผลิต

ไฟฟ้าต�่าและไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งใช้

เป็นตัวแปรในการลดก๊าซเรือนกระจก

ในรฐับาลต่อๆ	มา	มีการปรบัแผน	PDP	 

หลายครั้ง	 ต่อมาเมื่อการจัดท�าแผน	 PDP	 

2010	ในปี	พ.ศ.	2553	สรปุได้ว่า	แผน	PDP	 

2010	 (2553-2573)	 ซึ่งเป็นแผนจัดหาไฟฟ้าในระยะยาว	 

20	ปี	จะจัดให้มกี�าลงัการผลติไฟฟ้าใหม่	ในช่วงปี	2553-2573	 

เพิม่ขึน้จากก�าลงัการผลิตติดต้ัง	ณ	เดือนธนัวาคม	2552	จ�านวน	 

54,005	เมกะวตัต์	เพือ่รองรบัความต้องการใช้ไฟฟ้าทีเ่พิม่สงูขึน้	 

ดงันัน้	ก�าลงัผลติไฟฟ้าใหม่ในปี	2553-2573	จะประกอบด้วย 

โรงไฟฟ้าแบบต่างๆ	 ได้แก่	 โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน 

หมนุเวยีน			จ�านวน		4,617		เมกะวตัต์				โรงไฟฟ้าระบบ			Cogeneration	 

7,137		เมกะวตัต์		โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม		16,670		เมกะวตัต์	 

โรงไฟฟ้าพลงัน�า้	(ปรบัปรงุเขือ่นบางลาง	และ	โครงการสบูกลบั 

เข่ือนล�าตะคอง)	512	เมกะวตัต์	การรบัซือ้ไฟฟ้าจากต่างประเทศ	 

11,669	เมกะวัตต์	โรงไฟฟ้าถ่านหิน	8,400	เมกะวัตต์	และ 

โรงไฟฟ้าพลงังานนวิเคลยีร์	5,000	เมกะวตัต์	ในปี	พ.ศ.	2573

มกีารปรบัแผน	PDP	2010	อีก	2	ครัง้	เมือ่วนัที	่3	พฤษภาคม	 

2554	ครม.	มีมติเห็นชอบตามมติ	 กพช.	 ให้ปรับเวลาเลื่อน 

โรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ออกไป	3	ปี	เพือ่ทบทวนมาตรการด้านความ 

ปลอดภัย	 ภายหลังเกิดอุบัติเหตุในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมา	 

ซึ่งส่งผลต่อการยอมรับของประชาชนในหลายประเทศ	จึงได้มี 

การปรับปรุงแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	พ.ศ.	 

2553-2573	ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที	่2	โดยปรบัเลือ่นก�าหนดการ 

เข้าระบบของโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ออกไปอกี	3	ปี	จากปี	 

2563	เป็น	2566)	และมโีครงการโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์บรรจใุนแผน 

รวมทั้งสิ้น	4	โรง	(4,000	เมกะวัตต์)	
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ในการปรบัแผน	PDP	2010	ครัง้ที	่3	เม่ือ	30	พฤษภาคม	

2555	ได้มกีารปรบัแผนในส่วนของโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์	โดยการ 

จัดหาไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์	 พิจารณาให้ลด

สัดส่วนจากเดมิ	ลงเหลือไม่เกนิร้อยละ	5	ของก�าลงัผลติทัง้หมด

ในระบบ	โดยเลือ่นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานนวิเคลยีร์ออกไปอกี	 

3	ปี	จากปี	2566	เป็นปี	2569	เพือ่ขยายเวลาเตรยีมความพร้อม 

ด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์	 จากบทเรียนอุบัติเหตุโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์ในญี่ปุ่น	และสร้างการยอมรับจากประชาชน		

โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยังคงอยู่ในแผน	PDP	2010		

และกจิกรรมทีส่นบัสนนุโครงการฯยงัคงด�าเนนิต่อไป	เช่น	เรือ่ง	 

nuclear	 licensing	 and	 regulation	 ;	 research	 and	 

development	in	nuclear	power;	education	and	training;	

public	understanding	and	acceptance	ฯลฯ	

ในปีน้ีเอง	(2556)	มีรายงานข่าวจากกระทรวงพลังงานว่า	 

จะเสนอแผนพลังงานใหม่อกีครัง้หนึง่	เรยีกว่า	PDP	2013-2033	 

โดยจะเสนอทางเลือกให้รัฐบาลพิจารณาเป็น	2	แนวทาง	คือ	 

แนวทางที่	 1	 ลดการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติลง	 

จากท่ีก�าหนดไว้	13,000	เมกะวัตต์	(แผน	PDP	10)	เหลอืเพยีง	 

แหล่งที่มำของภำพประกอบ
1.	http://www.pennenergy.com/Nine	Mile	Point	Nuclear	Plant.jpg
2.http://www.schillerinstitute.org/	yongwang_nuclear_sud_corea.jpg
3.	http://buildipedia.com/Nuclear_Power_Plant.jpg

11,000	 เมกะวัตต์	 (เพราะก๊าซธรรมชาต ิ

จากแหล่งผลิตในอ่าวไทยมีปริมาณน้อยลง	 

ต้องพ่ึงพาก๊าซจากแหล่งผลิตนอกประเทศ 

มากขึน้)	โดยจะสร้างโรงไฟฟ้าใช้ถ่านหิน	และ 

โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์	จ�านวน	2,000	เมกะวตัต์ 

ทดแทน	ซึง่จะท�าให้รฐับาลสามารถตรงึราคา 

ค่ากระแสไว้ได้ที่	4.50	บาทต่อหน่วย	ทั้งนี ้

เพราะต้นทุนไฟฟ้าจากนวิเคลยีร์และถ่านหนิ	 

ถูกกว่าเชื้อเพลิงอื่นๆ

แนวทางทีส่อง		คอืไม่เพิม่โครงการโรงไฟฟ้า	 

นิวเคลียร์	 แต่เปลี่ยนเป็นใช้การใช้เช้ือเพลิง

ชวีมวลทดแทน	(เช่น	หญ้า	Napier)	ทดแทน

ทั้ง	2,000	เมกะวัตต์

โดยสรุปภาวะในปัจจุบัน	คือ	แผนการ

สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ในไทย	ยงัคงมอียู	่1	โรง	 

ตามแผน	PDP	10	และคงต้องรอดคูวามเหน็ 

ของ	ครม.	ชดุต่อไปว่าจะพจิารณาว่าจะเดนิหน้า	

ใช้แผนพลังงานฉบับใหม่	ในปี	พ.ศ.	2557	

อย่างไรครับ	...
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ภาพกิจกรรม
ปส.ร่วมฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ�าปี 2556 จ�าลองเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี

ส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัต	ิ(ปส.)	เข้าร่วมการฝึกซ้อมการบรหิารวกิฤตการณ์ระดบัชาต	ิประจ�าปี	2556	(Crisis	Management	 

Exercise,	CMEX-2013)	เมือ่วนัที	่25	–	27	มถินุายน	2556	ณ	จงัหวดัระยอง	ซึง่จดัขึน้โดยสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิเพือ่เป็น 

การเตรยีมความพร้อมของหน่วยงานในทกุภาคส่วนกรณเีกดิเหตวุกิฤตการณ์ระดบัชาตทิีม่คีวามร้ายแรงยิง่	ตามนโยบายการเตรยีม 

ความพร้อมแห่งชาติ

การร่วมฝึกซ้อมครัง้น้ี	ถอืเป็นการสร้างความเชือ่มัน่ให้กบัประชาชนด้านความปลอดภยันวิเคลยีร์และรงัสี	และเป็นการสร้าง

เครือข่ายรองรับเหตุฉุกเฉินทางรังสี	และเครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศต่อไปอีกด้วย

นายสพุรรณ	แสงทอง	เลขาธกิารส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัต	ิและ	นายแพทย์บญุเรอืง	ไตรเรอืงวรวฒัน์	อธบิดีกรมสนบัสนุน

บริการสุขภาพ	 กระทรวงสาธารณสุข	 ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องเอกซเรย์	 เพ่ือ

ก�าหนดข้อตกลงและเงื่อนไขของความร่วมมืออันจะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการตรวจสอบมาตรฐาน

เครือ่งเอกซเรย์	และการตรวจสอบมาตรฐานเครือ่งเอกซเรย์ให้กบัสถานบรกิารสขุภาพ		ณ	กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ	กระทรวง

สาธารณสุข	เมื่อวันที่	28	มิถุนายน	2556

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการตรวจสอบมาตรฐานเคร่ืองเอกซเรย์
ระหว่าง ปส. กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
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ผูเ้ช่ียวชาญจากทบวงการพลงังานปรมาณรูะหว่างประเทศ	(IAEA)	เข้าร่วมหารอืและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ด้านอนสุญัญา

ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	ที่ส�าคัญต่อการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระหว่างวันที่	1	–	2	กรกฏาคม	2556	โดยวันที่	 

1	กรกฎาคม	2556	เดินทางเข้าพบ	นายวีรพงษ์	แพสุวรรณ	ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ณ	ห้องประชุมชั้น	4	 

อาคารพระจอมเกล้า	ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	หลังจากนั้น	ผู้เชี่ยวชาญจาก	IAEA	ได้เดินทางไปยัง

กระทรวงการต่างประเทศ	เพือ่เยีย่มคารวะ	นายวรเดช	วรีะเวคิน	อธบิดีกรมสนธสัิญญาและกฎหมาย	ณ	ห้องประชุมกรมสนธิสญัญา	 

กระทรวงการต่างประเทศ	 และในวันที่	 2	 กรกฎาคม	 2556	 ผู้เชี่ยวชาญจาก	 IAEA	 ได้ร่วมประชุมหารือในหัวข้อดังกล่าวกับ 

คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และคณะกรรมาธิการพลังงาน	ณ	ห้องประชุม	3701	อาคาร	3	รัฐสภา

ผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA เข้าร่วมหารือแลกเปล่ียนความเห็นด้านอนุสัญญาความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	(ปส.)	จัดการประชุม	1st	Meeting	of	ASEAN	Network	of	Regulatory	Bodies	on	Atomic	 

Energy	(ASEANTOM)	ระหว่างวนัที	่3	–	4	กนัยายน	2556	ณ	โรงแรมเดอะมลิเลเน่ียม	จงัหวดัภเูกต็	โดยม	ีดร.อจัฉรา	วงศ์แสงจนัทร์	 

รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม	 โดยมีผู้แทนจากทบวงการพลังงานปรมาณู 

ระหว่างประเทศ	 ผู้แทนหน่วยงานก�ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	 

จาก	9	ประเทศ	ได้แก่	ลาว	พม่า	กมัพชูา	เวยีดนาม	สงิคโปร์	ฟิลปิปินส์	อนิโดนเีซยี	 

มาเลเซีย	 และไทย	 ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย	 และไทย	 

เข้าร่วมประชมุเพือ่พจิารณาข้อตกลงด้านความร่วมมอืเกีย่วกับพลงังานปรมาณ	ู

อาท	ิการจัดกจิกรรมประชมุสมัมนา	การแลกเปลีย่นความคดิเหน็	การถ่ายทอด 

ความรู้ความเข้าใจ	 เกี่ยวกับพลังงานปรมาณูจากทบวงการพลังงานปรมาณู

ระหว่างประเทศ	ในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต

ปส. จัดการประชุม 1st Meeting of ASEAN Network of Regulatory Bodies on 
Atomic Energy (ASEANTOM)



เปลวสุริยะ (Solar Flares) คอืการระเบดิใหญ่ในชัน้บรรยากาศของดวงอาทติย์	 
ที่ปลดปล่อยพลังงานออกมาถึง	6	×	1025	จูล[1]	(ประมาณ	1	ใน	6	ของพลังงานที่ปลด

ปล่อยจากดวงอาทติย์ทกุวินาท)ี	ปรากฏการณ์เปลวสรุยิะส่งผลกระทบต่อการเกดิรงัสคีอสมกิ

ระดับพลังงานต�่าในบรรยากาศของโลก

ข้อมูลและภำพจำก
http://th.wikipedia.org/wiki/เปลวสุริยะ
http://thaiastro.nectec.or.th/news/uploads/2013/news-162-MTYyID2.jpg


