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ปีท่ี 34 ฉบับท่ี 2 ประจำ�ปี 2564



 วารสารปรมาณูเพ่ือสันติฉบับน้ีย่างเข้าสู่ปีที่ 34 ของการจัดทำาจดหมายข่าวของสำานักงานปรมาณู 
เพ่ือสันติ และอีกทั้งยังเป็นปีแห่งวันสถาปนาสำ นักงานปรมาณูเพ่ือสันติครบรอบ 60 ปีอีกด้วย ทั้งน้ี การจัด
ทำ วารสารปรมาณูเพ่ือสันติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่บทความเชิงวิชาการที่เก่ียวข้องกับภารกิจของสำ นักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ ในการกำ กับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และจากวารสารฉบับที่แล้ว ทุกท่าน
จะได้อ่านถึงประวัติของสำ นักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ในบทความ “สำ นักงานปรมาณูเพื่อสันติที่เป็นมา” อาจ
จะทำ ให้ทุกท่านทราบถึงประวัติความเป็นมาของสำ นักงานได้ดีขึ้น ซึ่งวารสารในฉบับน้ีจะมีภาคต่อในบทความ 
“สำ นักงานปรมาณูเพื่อสันติที่เป็นอยู่” เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบถึงภารกิจในปัจจุบันของสำ นักงาน รวมถึงบทบาท
ที่สำ คัญในระดับประเทศและสากล

 นอกจากน้ียังมีบทความที่น่าสนใจ อาทิ ทำ ความรู้จักกับที่มาที่ ไปของคำ นิวเคลียร์ ที่หลายคนไม่ค่อย
เข้าใจ ในบทความ “คำ นิวเคลียร์ที่ ไม่ค่อยเคลียร์ใน พ.ร.บ. ปี 04” และบทความอื่น ๆ รอทุกท่านอยู่ในวารสาร
ปรมาณูเพื่อสันติ ฉบับที่ 2 ประจำ ปี 2564

บรรณาธิการ

บก. เปิดเล่ม

จััดทำำ�โดย  สำำ�นัักง�นัปรม�ณููเพื่่�อสำนััติิ กระทำรวงก�รอุดมศึกึษ� วิทำย�ศึ�สำติร ์วิจััยและนัวัติกรรม
ทำ่�ปรกึษ�
1. นายเพิ่ิ�มสุขุ  สุจัจาภิิวััฒน์ เลขาธิกิารสุำานกังานปรมาณูเูพิ่่�อสุนัติิ
2. นางสุชุินิ  อุดมสุมพิ่ร  รองเลขาธิกิารสุำานกังานปรมาณูเูพิ่่�อสุนัติิ
3. นางเพิ่ญ็นภิา  กัญชินะ รองเลขาธิกิารสุำานกังานปรมาณูเูพิ่่�อสุนัติิ

คณูะทำำ�ง�นัพื่จิั�รณู�เอกสำ�รวิช�ก�รและสำ่�อเผยแพื่รป่ระช�สำมัพื่นััธ์์ของสำำ�นัักง�นัปรม�ณููเพื่่�อสำนััติิ  
(กองบรรณู�ธิ์ก�ร)
 1. นางสุาวัอัมพิ่กิา  อภิิชิยับุคคล ผูู้�อำานวัยการกองยุทธิศาสุติรแ์ละแผู้นงาน
 2. นางวัราภิรณู ์ วััชิรสุุรกลุ ผูู้�เชิ่�ยวัชิาญเฉพิ่าะด�านควัามปลอดภัิยทางนวิัเคล่ยร์
 3. นางดารุณู ่ พ่ิ่ขุนทด  ผูู้�อำานวัยการกองพิ่ฒันาระบบและมาติรฐานกำากับดแูลควัามปลอดภัิย
 4. นายรุจจพิ่นั  เกติกุลำา ผูู้�อำานวัยการกองอนญุาติทางนวิัเคล่ยรแ์ละรงัสุ่
 5. นายยุทธินา ตุิ�มน�อย  รกัษาการในติำาแหนง่ผูู้�เชิ่�ยวัชิาญเฉพิ่าะด�านพิ่ลังงานปรมาณูู
 6. นายรุง่ธิรรม  ทาคำา  รกัษาการในติำาแหนง่ผูู้�เชิ่�ยวัชิาญเฉพิ่าะด�านควัามปลอดภัิยทางรงัสุ่
 7. นายวิัทิติ  ผู้่�งกัน  รกัษาการในติำาแหนง่ผูู้�เชิ่�ยวัชิาญเฉพิ่าะด�านการประเมนิค่ากัมมันติภิาพิ่รงัสุ่
 8. นางสุาวัธินวัรรณู แจ่มสุุวัรรณู รกัษาการในติำาแหนง่ผูู้�เชิ่�ยวัชิาญเฉพิ่าะด�านพิ่ฒันาระบบบรหิารจัดการ 
     ด�านพิ่ลังงานปรมาณูู
 9. นางสุนุนัทา สุาวิักันย์ นกัฟิสิิุกสุร์งัสุช่ิำานาญการพิ่เิศษ
 10. นายไชิยยศ สุุนทราภิา วิัศวักรนิวัเคล่ยรช์ิำานาญการพิ่เิศษ
 11. นางศนัสุนย่ ์ บรริกัษ์  นกัวิัเคราะหน์โยบายและแผู้นชิำานาญการ (เลขานกุารฯ)
 12. นางสุาวันุชิจรย่ ์ สุจัจา นกัวิัชิาการเผู้ยแพิ่รป่ฏิิบติัิการ (ผูู้�ชิว่ัยเลขานกุารฯ)

ออกแบบและพื่มิพื่ท์ำ่� : บริษัท อิสุระด่ จำากัด
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 วัารสุารปรมาณููเพิ่่�อสัุนติิจัดทำาข่�นเพิ่่�อเผู้ยแพิ่ร่ภิารกิจและการดำาเนินงานของสุำานักงานปรมาณููเพิ่่�อสัุนติิ รวัมทั�ง
ขา่วัสุาร บทควัามทางวิัชิาการท่�เก่�ยวัข�องกับวิัทยาศาสุติรแ์ละเทคโนโลยน่วิัเคล่ยร ์ติลอดจนเปน็สุ่�อกลางในการแลกเปล่�ยนควัาม
คิดเหน็ ข�อเสุนอแนะต่ิาง ๆ อันจะเป็นประโยชินต่์ิอการสุง่เสุรมิควัามรู�ควัามเข�าใจในทางเทคโนโลยนิ่วัเคล่ยรใ์ห�กวั�างขวัางยิ�งข่�น
 บรรณูาธิิการขอสุงวันสิุทธิิ�ในการคัดเล่อกและแก�ไขติ�นฉบับทั�งเร่�องและภิาพิ่ติามแต่ิจะเห็นสุมควัร โดยไม่ติ�อง 
ขอควัามเหน็ชิอบจากเจ�าของเร่�องและไมสุ่ง่ติ�นฉบบัค่น
 ข�อคิดเห็นหร่อบทควัามในเอกสุารฉบับน่�เป็นควัามคิดเห็นสุ่วันตัิวัของผูู้�เข่ยน ซึ่่�งไม่ม่ข�อผูู้กพัิ่นกับสุำานักงานปรมาณู ู
เพิ่่�อสุนัติิแต่ิอยา่งใด

ผู�สำนัใจัสำง่ข�อเขย่นั หรอ่ข�อเสำนัอแนัะ
สุามารถติิดต่ิอได�ท่�กลุ่มเผู้ยแพิ่รแ่ละประชิาสุัมพิ่ันธิ์ กองยุทธิศาสุติร์และแผู้นงาน สุำานักงานปรมาณููเพิ่่�อสุันติิ
เลขท่� 16 ถนนวิัภิาวัด่รังสุติิ แขวังลาดยาวั เขติจติจัุกร กรุงเทพิ่ฯ 10900
โทรศพัิ่ท์ 0 2596 7600 ต่ิอ 1110 และ 1120 โทรสุาร 0 2561 3013

 : pr@oap.go.th : Atoms4Peace สุำานกังานปรมาณูเูพิ่่�อสุนัติิ

             : www.oap.go.th : officeofatomsforpeace             :   @atomsnet
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สำ นักงานปรมาณูเพื่อสันติ ที่เป็นอยู่

นิติธรรมกับความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

คำ นิวเคลียร์ที่ ไม่ค่อยเคลียร์ใน พ.ร.บ. ปี 04

60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ความร่วมมือระหว่างประเทศทางนิวเคลียร์รังสี

มาตรวิทยารังสีของประเทศไทย
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*ภาวะวิกฤต หมายถึง ภาวะที่ปฏิกิริยาลูกโซ่แบ่งแยกนิวเคลียสสามารถสืบเนื่องอยู่ได้โดยอัตราการเกิดนิวตรอนจา
ปฏิกิริยาเท่ากับอัตราการสูญเสียนิวตรอน

สำ�นักง�นปรม�ณูเพื่อสันติ 

ที่เป็นอยู่
นางวราภรณ์ วัชรสุรกุล

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์

	 สำ�นักง�นปรม�ณูเพื่อสันติ	 (ปส.)	ชื่อเดิมคือ	สำ�นักง�นพลังง�นปรม�ณูเพ่ือสันติ	 
ในยุคแรก	ๆ	ของก�รก่อต้ังมีบทบ�ทและหน้�ท่ีในก�รวิจัย	ค้นคว้�	เพื่อนำ�พลังง�นนิวเคลียร์ 
ม�ใช้ประโยชน์ในด้�นต่�ง	ๆ	เพ่ือก�รพัฒน�ประเทศ	รวมท้ังควบคุมคว�มปลอดภัยท�งรังสี 
แก่ผูใ้ชท้ั้งภ�ยในและภ�ยนอก	ปส.	โดยมเีครื่องปฏิกรณ์ปรม�ณเูครื่องแรกของไทยเปน็เครื่องมอื 
อันสำ�คัญ	ซึ่งมีช่ืออย่�งเป็นท�งก�รว่�	 “เครื่องปฏิกรณ์ปรม�ณูวิจัย-1	ชื่อย่อว่�	ปปว-1 
หรือ	Thai	Research	Reactor-1,	TRR-1”	 โดยใช้เชื้อเพลิงปรม�ณูมีลักษณะเป็นรูปแบน 
แผ่นโค้ง	เช้ือเพลิงมีคว�มเข้มข้นของยูเรเนียม-235	ร้อยละ	90	(90	%	Enriched	Uranium)		
จำ�นวน	2.7	 กิโลกรัม	มีกำ�ลังสูงสุด	1,000	 กิโลวัตต์	 (คว�มร้อน)	 เมื่อก่อสร้�งอ�ค�รและ 
ติดต้ัง	ทดสอบระบบเคร่ืองปฏิกรณ์แล้วเสร็จ	ง�นท่ีสำ�คัญยิ่งคือก�รเดินเครื่องปฏิกรณ์เข้�สู่ 
ภ�วะวิกฤต*	โดยก�รบรรจุเช้ือเพลิงปรม�ณูแท่งแรกเมื่อ	09.00	น.	ในวันท่ี	27	ตุล�คม	2504	 
และค่อย	ๆ	บรรจุแท่งเชื้อเพลิงปรม�ณูแท่งต่อไปคว�มระมัดระวังเป็นอย่�งยิ่ง	 ในระหว่�ง
ก�รบรรจุแต่ละแท่งต้องหยุดตรวจสอบสภ�วะในแกนเครื่องปฏิกรณ์จ�กเครื่องวัดทุกจุด	
จนกระท่ังเชื้อเพลิงปรม�ณูเข้�สู่ภ�วะวิกฤตคือมีก�รแตกตัวต่อเนื่องกันไปได้ด้วยตัวของ 
มันเองซ่ึงเรียกว่�ปฏิกิริย�ลูกโซ่	 (Chain	Reaction)	พอถึงข้ันนี้ก็ส�ม�รถใช้แท่งควบคุม
บังคับให้หยุดหรือให้ปฏิกิริย�ลูกโซ่ดำ�เนินก�รต่อไปได้ต�มคว�มประสงค์	 เครื่อง	ปปว-1	 
เข้�ภ�วะวิกฤตเมื่อเวล�	18.32	น.	ในวันเดียวกัน	
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	 หลังจ�กเดินเครื่องได้ไม่ก่ีปีบริษัท	Curtiss-Wright	 ท่ีผลิตเช้ือเพลิงปรม�ณูได้ล้มเลิกกิจก�ร 
ด้�นพลังง�นนิวเคลียร์จึงจำ�เป็นต้องเปล่ียนระบบแท่งเช้ือเพลิงใหม่ทดแทน	 โดยน�ยช่�งและวิศวกร 
ของ	ปส.	 ต้องดำ�เนินก�รสร้�งและดัดแปลงอุปกรณ์บ�งส่วนเอง	จนเมื่อวันท่ี	27	มิถุน�ยน	2518	 
ได้หยุดเดินเครื่อง	 รวมระยะเวล�ก�รเดินเคร่ือง	ปปว-1	ประม�ณ	12	ปี	8	 เดือน	 	 ต่อจ�กนั้น	ปส.	 
ได้รับก�รอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รพลังง�นปรม�ณูเพื่อสันติให้ดำ�เนินก�รจัดห�แท่งเช้ือเพลิงชุดใหม่ 
แบบทริก�	ม�ร์ค	 III	 (TRIGA	Mark	 III)	 โดยเช้ือเพลิงยูเรเนียม-235	เข้มข้น	ร้อยละ	20	และดัดแปลง 
เครื่องปฏิกรณ์	ปปว-1	เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้เดินกำ�ลังสูงสุด	2,000	กิโลวัตต์	 (คว�มร้อน)	และพัลซิ่ง* 
ได้สูงสุดถึง	2	ล้�นกิโลวัตต์	เปน็เวล�ประม�ณ	10.5	มลิลิวิน�ทีต่อครั้ง

*พัลซิ่ง หมายถึง เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยที่สามารถเพิ่มกำ ลังและ รังสี ให้สูงขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ ซ้ำ  ๆ กันได้โดยนิวตรอนฟลักซ์
ในระหว่างการทวีกำ ลังแต่ละครั้งมีค่าสูงมากเกินกว่าการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในสภาวะปกติ 
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	 ท้ังนี้ 	 ได้ลงน�มสัญญ�กับบริษัท	 General	 Atomic	 (GA)	 เมื่ อวันท่ี	 14	 กันย�ยน	 2518	 จัดซื้ อ 
ส่วนประกอบชุดแกนเคร่ืองปฏิกรณ์	โครงสร้�งยึดแกน	แท่งเชื้อเพลิงและแท่งควบคุม	ระบบควบคุมก�รทำ�ง�น 
ท้ังระบบเดินเครื่องปกติและพัลซิ่ง	และอุปกรณ์อ�บรังสี	รวมท้ังค่�บริก�รด้�นวิศวกรรม	ก�รช่วยดำ�เนินนก�ร 
ในก�รติดต้ังและทดสอบ	ในวงเงิน	16	 ล้�นบ�ท	 ส่วนง�นด้�นวิศวกรรมท่ีดำ�เนินก�รโดยน�ยช่�งและวิศวกร 
ของ	ปส.	ได้แก่	ก�รปรับปรุงบ่อเครื่องปฏิกรณ์	ก�รดัดแปลงปรับปรุงระบบระบ�ยคว�มร้อน	ก�รดัดแปลงอุปกรณ์
ก�รอ�บรังสี	ก�รปรับปรุงดัดแปลงระบบไฟฟ้�กำ�ลัง	ระบบท่อลม	ห้องควบคุมก�รทำ�ง�นเครื่องปฏิกรณ์	และ 
อุปกรณ์อ่ืนๆ	 ท่ีจำ�เป็นในก�รประกอบติดต้ังท้ังระบบอุปกรณ์ชุดใหม่ในสถ�นท่ีเดิม	 ท้ังนี้รวมถึงก�รเคล่ือนย้�ย 
แท่งเช้ือเพลิงท่ีใช้แล้วและอุปกรณ์เดิมท่ีมีกัมมันตภ�พรังสีสูงม�ก	 ท้ังนี้	 ก�รดำ�เนินง�นดังกล่�วข้�งต้นเป็น 
ก�รพัฒน�ศักยภ�พของบุคล�กรของ	ปส.	 ได้เป็นอย่�งดียิ่ง	จนกระท่ังเมื่อวันท่ี	7	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	2520	 
เวล�	09.55	น.	ก�รบรรจุแท่งเช้ือเพลิงแท่งแรกก็เริ่มดำ�เนินขึ้น	และเคร่ืองปฏิกรณ์ปรม�ณูได้เข้�สู่ภ�วะวิกฤต
เมื่อเวล�	21.41	น.	ของวันเดียวกัน	โดยมีชื่อใหม่ว่�	“เครื่องปฏิกรณ์ปรม�ณูวิจัย-1/ปรับปรุงครั้งท่ี	1	ชื่อย่อว่�	
ปปว-1/1	หรือ	Thai	Research	Reactor-1/	Modification	1,	TRR-1/M1”	เป็นอุปกรณ์สำ�คัญในก�รสนับสนุน
ง�นวิจัยเพื่อนำ�พลังง�นนิวเคลียร์ม�ใช้ประโยชน์ในก�รยกระดับคุณภ�พชีวิตของประช�ชน	พัฒน�เศรษฐกิจ 
ของประเทศ
 
	 ปส.	ในขณะนั้นนอกจ�กก�รเดินเคร่ือง	ปปว-1/1	เพื่อสนับสนุนก�รศึกษ�ค้นคว้�วิจัยแล้วยังมีง�นวิจัย
และง�นสนับสนุนก�รใช้ประโยชน์จ�กส�รกัมมันตรังสีเพื่อก�รพัฒน�ประเทศด้�นก�รแพทย์	 เช่น	ก�รวินิจฉัย
และรักษ�มะเร็งด้วยเภสัชรังสี		ก�รผลิตไอโซโทปรังสีเพื่อบริก�รแก่โรงพย�บ�ล	ด้�นก�รเกษตร	เช่น	ก�รปรับปรุง
พันธุพ์ืช	ก�รศกึษ�พฤติกรรมของผวิหน�้ดิน	ก�รวัดกัมมนัตภ�พรังสีในอ�ห�รทะเล	ก�รปอ้งกันและกำ�จัดแมลงวัน 
ผลไมด้้วยรังสี	ด้�นอุตส�หกรรม	ก�รฆ่�เชื้อเครื่องมอืแพทย์โดยก�รฉ�ยรังสี	ก�รศกึษ�ก�รเคล่ือนท่ีของตะกอนดิน 
เป็นประโยชน์ในก�รทำ�เหมืองแร่ในทะเล	ก�รตรวจสอบโดยไม่ทำ�ล�ย	ก�รเพิ่มคุณภ�พของอัญมณีด้วยรังสี	และ
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ง�นวิจัยอ่ืน	ๆ	เชน่	ก�รห�อ�ยุของน้ำ�พแุละน้ำ�บ�ด�ลเปน็ขอ้มลูประกอบในก�รห�ส�เหตท่ีุทำ�ใหแ้ผน่ดินทรุด	 
ก�รห�คว�มเข้มข้นของตะกอนลอยในแม่น้ำ�	ก�รห�อ�ยุโบร�ณวัตถุโดยเทคนิคท�งรังสี	และอีกหน้�ท่ีหนึ่ง
ของปส.	คือ	ก�รกำ�กับดูแลคว�มปลอดภัยก�รใช้ประโยชนจ์�กพลังง�นนวิเคลียร์	เพื่อปกปอ้งประช�ชนและ
สิ่งแวดล้อม	ไมใ่หไ้ด้รับผลกระทบจ�กส�รกัมมนัตรังสี	

อ��งอิง
ครบรอบ	20	ป	ีปส.	พลังง�นปรม�ณูเพื่อสันติ,	27	ตุล�คม	2525. 
  

 ต่อมา เม่ือบริบทของสังคมมีการพัฒนาย่ิงข้ึน การท่ี ปส. มีหน้าท่ีท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการ 
ใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ ควบคู่ ไปกับการกำากับดูแลความปลอดภัยภายใต้หน่วยงานเดียวกัน 
ไม่สามารถตอบแนวโจทย์ทางสังคมเรื่องความขัดแย้งเชิงนโยบายได้ (Conf licts of Interest) จึงมีการ 
แยกกองหรืองานวิจัยหรือบริการออกให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2549 สำาหรับ ปส. มีทำาหน้าที่รับผิดชอบในการกำากับดูแล 
ความปลอดภัยการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี และเลขานุการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
สันติ พร้อมทั้งการดำ เนินการตามพระราชบัญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ซ่ึงเป็นการเปิดมติ ใหม่ 
ของ ปส. ในการเป็นผู้กำ กับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย เราคงต้องมาติดตามกัน
ต่อไปว่า 60 ปีที่ผ่านมาและเป็นอยู่เช่นน้ี ในอนาคตทิศทางพลังงานนิวเคลียร์ของไทยภายใต้การกำ กับดูแลความ
ปลอดภัยของ ปส. จะเป็นไปในทิศทางใด
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นิัติิธ์รรมกับคว�มปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี นายป้องนภา พึ่งทอง

นิติกรปฏิบัติการ
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 “นิติธรรม” (Rule of Law) คือการปกครองโดยกฎหมายที่ 

เป็นธรรม กล่าวคือ ตัวบทกฎหมายท่ีรัฐใช้บังคับต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์

ของประชาชนเป็นสำาคัญ และการบังคับใช้กฎหมายน้ันต้องมีความยุติธรรม 

และเป็นไปด้วยความเสมอภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐจะต้องบังคับ 

ใช้กฎหมายภายใต้กรอบหรือขอบเขตท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ หรืออาจกล่าว 

อีกนัยหน่ึงว่า หลักนิติธรรม เป็นคุณธรรมในการกำาหนดกฎเกณฑ์ 

การบริหารบ้านเมืองด้วยกฎหมายอย่างยุติธรรม มีความเสมอภาค  

ไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนเป็นสำาคัญ
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 สำ�นักง�นปรม�ณูเพื่อสันติ	 (ปส.)	มีพลวัตท�งกฎหม�ยในก�รขับเคล่ือนก�รกำ�กับดูแลก�ร 
ใช้ประโยชน์ท�งด้�นพลังง�นนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทยม�อย่�งย�วน�น	 อันอยู่บนพื้นฐ�นของ 
ก�รบังคับใช้กฎหม�ยอย่�งถูกต้องและเพื่ออำ�นวยคว�มยุติธรรมให้แก่ประช�ชน	ให้เกิดคว�มปลอดภัย 
จ�กก�รใช้พลังง�นนวิเคลียร์และรังสีในทุกมติิ	

	 พระร�ชบัญญัติพลังง�นปรม�ณูเพื่อสันติ	พ.ศ.	2504	โดย	จอมพล	สฤษด์ิ	ธนะรัชต์	ลงน�มผูส้นอง
พระบรมร�ชโองก�ร	ในฐ�นะน�ยกรัฐมนตรี	มีเหตุผลท้�ยพระร�ชบัญญัติฯ	กล่�วไว้เพียงว่�	“...โดยท่ี 
ก�รใช้พลังง�นปรม�ณูเพื่อประโยชน์ในท�งสันติเป็นคว�มจำ�เป็น	และสมควรส่งเสริมเพื่อก�รพัฒน�
ของประเทศ	และโดยท่ีก�รใช้พลังง�นปรม�ณูเพื่อประโยชน์ในท�งสันติจำ�เป็นต้องมีก�รควบคุม 
ใหก้�รใช้เปน็ไปต�มหลักวิช�และปลอดภัย	จึงต้องมกีฎหม�ยว่�ด้วยก�รนี”้	

	 ถึงกระนั้นก็ต�ม	กฎหม�ยแม่บทเพียง	24	ม�ตร�	ของพระร�ชบัญญัติพลังง�นปรม�ณูเพื่อสันติ	
พ.ศ.	2504	และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับท่ี	2)	พ.ศ.	2508	ประกอบกับกฎหม�ยลำ�ดับรองในขณะนั้น	ไมอ่�จ
ครอบคลุมส�รัตถะท่ีแท้จริงของพลวัตท�งเทคโนโลยีและท�งสังคม	ในอันท่ีจะอำ�นวยคว�มยุติธรรมให้
แก่ประช�ชนโดยเท่�เทียมกันได้อย่�งสมบูรณ์	ปส.	 จึงตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของปัญห�ดังกล่�วม�โดย
ตลอด	และได้ใช้คว�มวิริยะ	อุตส�หะเปน็ระยะเวล�นบัสิบป	ีสำ�หรับกระบวนก�รตร�กฎหม�ยฉบับใหมข่ึ้น	 
เหตุผลสำ�คัญเพียงประก�รเดียวก็คือ	คว�มมุ่งหวังให้เกิดกลไกก�รกำ�กับดูแลก�รใช้ประโยชน์ท�งด้�น
นวิเคลียร์และรังสี	ท่ีมคีว�มปลอดภัยอย่�งสูงสุดแก่ประช�ชนโดยอเนกอนนัต์

	 พระร�ชบัญญัติพลังง�นนิวเคลียร์เพื่ อสันติ	พ.ศ.	 2559	และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับท่ี	 2)	 
พ.ศ.	2562	 จึงเป็นกฎหม�ยแม่บทท่ีว่�ด้วยพลังง�นนิวเคลียร์ในท�งสันติ	ฉบับเดียวของประเทศไทย	 
อันเป็นผลิตผลของคว�มมุ่งมั่นและเป็นตะกอนท�งคว�มคิดจ�กมวลประสบก�รณ์	ตลอดจนองค์คว�มรู้ 
ท้ังหล�ยขององค�พยพภ�ยใน	ปส.	 ท่ีมุ่งหวังให้เกิดก�รกำ�กับดูแลก�รใช้ประโยชน์ท�งด้�นนิวเคลียร์ 
และรังสี	 ให้เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ปัจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่�งรวดเร็ว	 โดยเฉพ�ะก�รพัฒน� 
ท�งด้�นเทคโนโลยีท�งรังสีและนิวเคลียร์	 เป็นก�รกำ�หนดกฎเกณฑ์เพื่อให้เกิดคว�มปลอดภัยและ 
คว�มมั่นคงปลอดภัยท�งนิวเคลียร์และรังสีและก�รพิทักษ์คว�มปลอดภัยท�งนิวเคลียร์	 เพื่อคุ้มครอง
ประช�ชนและสิ่งแวดล้อมและเพื่อใหส้อดคล้องกับกฎเกณฑ์ในท�งส�กลท่ีเก่ียวกับพลังง�นนวิเคลียร์		 	
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	 ในโอก�สท่ีครบว�ระ	60	ปี	ปส.	 จึงขออนุญ�ตเชิญชวนท่�นผู้อ่�นว�รส�รนี้ทุกท่�น	ได้โปรด
พิจ�รณ�ตัวบทกฎหม�ย	“พื่ระร�ชบัญญัติิพื่ลังง�นันิัวเคล่ยรเ์พื่่�อสำันัติิ พื่.ศึ. 2559 และทำ่�แก�ไขเพื่ิ�ม
เติิม (ฉบับทำ่� 2) พื่.ศึ. 2562”	ซึ่งประกอบด้วย	14	หมวด	1	บทเฉพ�ะก�ล	รวมท้ังสิ้น	152	ม�ตร�	และ 
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง	ขอให้ท่�นได้มีโอก�สพิจ�รณ�	“เหตุผลท้�ยพระร�ชบัญญัติ”	ซึ่งอ�จเป็นเพียง 
บ�งช่วงบ�งตอนของตัวบทกฎหม�ยท่ีคนท่ัวไปมกัจะไมไ่ด้หยิบยกขึ้นม�พิจ�รณ�กัน

	 นอกจ�กนี้ 	 ปัจจุบัน	 กฎหม�ยระดับอนุบัญญัติ	 หรือกฎหม�ยลำ�ดับรอง	 ท่ีออกโดยอ�ศัย
อำ�น�จต�มพระร�ชบัญญัติพลังง�นนิวเคลียร์เพ่ือสันติ	พ.ศ.	2559	และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับท่ี	2)	 
พ.ศ.	2562	ได้ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�และมีผลบังคับใช้แล้วจำ�นวนหล�ยฉบับด้วยกัน	ซึ่งล้วนแล้ว
แต่ก่อให้เกิดผลดีอย่�งยิ่ง	 ต่อกลไกก�รกำ�กับดูแลก�รใช้ประโยชน์ท�งด้�นนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ
เนื่องจ�กกฎหม�ยลำ�ดับรองดังกล่�ว	เป็นก�รนำ�	“รายละเอียดทางด้านเทคนิค”	 ท่ีเก่ียวกับก�รกำ�กับ
ดูแลคว�มปลอดภัยท�งนิวเคลียร์และรังสี	ม�เขียนในรูปแบบของ	“ตัิวบทำกฎหม�ย” ท่ีมีคว�มเสมอภ�ค	 
ไม่เลือกปฏิบัติ	และมุ่งเน้นเรื่องคว�มปลอดภัยอย่�งเป็นรูปธรรม	 ดังจะเห็นได้ว่�	ปส.	ตระหนักถึง 
คว�มปลอดภัยต่อภ�คประช�ชน	ผูป้ฏิบัติง�นท�งรังสี	ตลอดจนผูป้ระกอบก�รท�งด้�นนวิเคลียร์และรังสี
เปน็สำ�คัญ
 
 
 หากหลักนิติธรรม คือการปกครองโดย “กฎหมาย” ที่เป็นธรรม กล่าวคือ กฎหมายนั้นต้องเป็นไป 
โดย “ถูกต้องและอำานวยความยุติธรรม” ให้เกิดขึ้นแก่ทุกภาคส่วน ทำาให้ประเทศชาติสามารถ 
ขับเคลื่อนได้อย่างสมดุล และทำาให้ภาคประชาชนเกิดความผาสุก ดังนั้น ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และ 
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ก็สามารถกล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิว่า ปส. บริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชนเกิดความสงบและปลอดภัยของสังคม
ส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ โดยยึดหลักนิตธิรรมเป็นสำาคัญ
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	 พระร�ชบัญญัติพลังง�นปรม�ณูเพื่อสันติ	พ.ศ.	2504	ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�เมื่อวันอังค�รท่ี	 
25	 เมษ�ยน	2504	โดยให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจ�กวันประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�เป็นต้นไป	ต�มม�ตร�	2	 
ดังนั้น	พระร�ชบัญญัติฉบับนีจึ้งมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วันพุธท่ี	26	เมษ�ยน	2504	และถือเปน็วันสถ�ปน�สำ�นกัง�น
ปรม�ณูเพื่อสันติ	(สำ�นกัง�นพลังง�นปรม�ณูเพื่อสันติในขณะนั้น)	ต�มม�ตร�	19	
	 พระร�ชบัญญัติพลังง�นปรม�ณูเพ่ือสันติ	พ.ศ.	2504	มีหล�ยคำ�ท่ีฟังดูแล้วไม่ค่อยเข้�ใจอยู่บ้�ง	 เช่น	 
วัสดตุ้นกำ�ลัง	วัสดนุวิเคลียรพ์เิศษ	วัสดพุลอยได้	และก�รพน้จ�กสภ�พท่ีเปน็อยูต่�มธรรมช�ติในท�งเคม	ีแล้วบ�งคำ� 
พวกนี้ก็ยังมีปร�กฏในพระร�ชบัญญัติพลังง�นนิวเคลียร์เพื่อสันติ	พ.ศ.	2559	ด้วย	 เนื่องจ�กโครงก�รปรม�ณู
เพื่อสันติเป็นดำ�ริของประธ�น�ธิบดี	 ไอเซนฮ�วร์	แห่งสหรัฐอเมริก�	คว�มช่วยเหลือในก�รร่�งกฎหม�ยและ 
ก�รจัดต้ังโครงก�รเครื่องปฏิกรณ์ปรม�ณูวิจัยของประเทศไทยจึงม�จ�กสหรัฐอเมริก�	(อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติม 
ได้จ�กบทคว�ม	“พระบารมีปกเกล้าฯ ชาวปรมาณู”	 ว�รส�รปรม�ณูเพื่อสันติ	ปีท่ี	30	ฉบับท่ี	1	ประจำ�ปี	 
พ.ศ.	2560)	จึงไมน่�่แปลกใจเลยว่�ทำ�ไมพระร�ชบัญญัติพลังง�นปรม�ณูเพื่อสันติ	พ.ศ.	2504	จะคล้�ยกฎหม�ย
ฉบับย่อของ	ATOMIC	ENERGY	ACT	OF	1954	ของสหรัฐอเมริก�

	 ม�เริ่มท่ี	“วัสดุต้นกำาลัง”	 กัน		คำ�ว่�	“วัสดุต้นกำาลัง”	ม�จ�กภ�ษ�อังกฤษคำ�ว่�	“source material”  
คำ�นยิ�มท่ีปร�กฏใน	ATOMIC	ENERGY	ACT	OF	1954	คือ	“(1) uranium, thorium, or any other material  
which is determined by the Commission pursuant to the provisions of section 61 to be source 
material; or (2) ores containing one or more of the foregoing materials, in such concentration as  
the Commission may by regulation determine from time to time.”	ห�กดูคำ�นยิ�มของ	“วัสดุต้นกำาลัง”  
ในพระร�ชบัญญัติพลังง�นปรม�ณูเพื่อสันติ	พ.ศ.	2504	ท่ีว่�	“(1) ยูเรเนยีม ธอเรยีม สารประกอบของยูเรเนยีม
หรือธอเรยีม หรือวัสดุอ่ืนใดที่มีคุณสมบัติเป็นวัสดุต้นกำาลังตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง (2) แรห่รือสินแร ่
ซึ่งประกอบด้วยวัสดุตามที่ระบุไว้ใน (1) อย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างตามอัตราความเข้มข้นซึ่งกำาหนดโดยกฎ
กระทรวง”	จะใหไ้ด้ว่�คล้�ยคลึงกับต้นร่�งจ�ก	ATOMIC	ENERGY	ACT	OF	1954	อย่�งยิ่ง

นายไชยยศ สุนทราภา วิศวกรนิวเคลียร์ชำานาญการพิเศษ

นางสาวยุพเรศ มีความดี นิติกรปฏิบัติการ

นางสาววรารัตน์ พิทักษ์ปกรณ์ นิติกร

คำ�นิัวเคลย่ร์
ทำ่ไ่ม่ค่อยเคลย่ร์
ใน พ.ร.บ. ปี 04
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	 ส่วน	“วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ”	ม�จ�กภ�ษ�อังกฤษคำ�ว่�	“special nuclear material”	คำ�นิย�ม 
ท่ีปร�กฏใน	ATOMIC	ENERGY	ACT	OF	1954	คือ	“(1) plutonium, uranium enriched in the isotope 
233 or in the isotope 235, and any other material which the Commission, pursuant to the 
provisions of section 51, determines to be special nuclear material, but does not include 
source material; or (2) any material artificially enriched by any of the foregoing, but does 
not include source material.”	และคำ�นิย�มของ	“วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ”	 ท่ีปร�กฏในพระร�ชบัญญัติ
พลังง�นปรม�ณูเพื่อสันติ	พ.ศ.	2504	คือ	“(ก) พลูโตเนยีม ยูเรเนยีมซึ่งมคีวามเข้มข้นของยูเรเนยีม 233 หรอื
ยูเรเนยีม 235 สูงกว่าที่มตีามธรรมชาติ หรอืสารประกอบของธาตุดังกล่าว หรอืวัสดุอ่ืนใดตามที่กำาหนดโดย 
กฎกระทรวง ท้ังนี้ไม่รวมวัสดุต้นกำาลัง (2) วัสดุใด ๆ ที่มวัีสดุตามที่ระบุไว้ใน (1) อย่างหน่ึงหรอืหลายอย่าง
ผสมเข้าไป ท้ังนี้ไม่รวมวัสดุต้นกำาลัง”	 ก็คล้�ยคลึงกันยิ่งกับคำ�นิย�มท่ีปร�กฏใน	ATOMIC	ENERGY	ACT	OF	
1954	เช่นกัน

	 แล้วทำ�ไมต้องใช้คำ�ว่�	 วัสดุต้นกำ�ลัง	 (source	material)	 กับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ	 (special	nuclear	 
material)	 ด้วย	 ก็เพร�ะว่�วัสดุต้นกำ�ลังนั้นเป็นวัตถุดิบหรือวัสดุต้ังต้นในก�รผลิตวัสดุนิวเคลียร์พิเศษในท�ง
เทคนิค	เร�จะเรียกวัสดุต้นกำ�ลังว่�	 วัสดุเฟอร์ไทล์	 (fertile	material)	และวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ	ว่�	 วัสดุฟิซไซล์	
(fissile	material)	 วัสดุต้นกำ�ลังหรือวัสดุเฟอร์ไทล์นี้จะส�ม�รถดูดจับนิวตรอน	แล้วทำ�ให้ตัวมันเองกล�ยเป็น
วัสดุนวิเคลียร์พิเศษหรือวัสดุฟิซไซล์ได้	เช่น	ทอเรียม	232	(วัสดุต้นกำ�ลัง)	เมื่อดูดจับนวิตรอนหนึ่งตัว	จะส�ม�รถ
กล�ยเป็น	 ยูเรเนียม	233	 (วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ)	 ได้	หรือ	 ยูเรเนียม	238	 (วัสดุต้นกำ�ลัง)	 เมื่อดูดจับนิวตรอน 
หนึ่งตัวจะส�ม�รถกล�ยเปน็	พลูโทเนยีม	239	(วัสดุนวิเคลียร์พิเศษ)	ได้	ส่วนวัสดุนวิเคลียร์พิเศษหรือวัสดุฟิซไซล์ 
เมื่อดูดจับนิวตรอนพลังง�นต่ำ�ก็จะเกิดปฏิกิริย�ฟิชชันขึ้นม�	ปฏิกิริย�ฟิชชันนี้เมื่อใช้ในท�งท่ีสร้�งสรรค์ก็
ส�ม�รถนำ�ม�ผลิตไฟฟ้�หรือทำ�น้ำ�ทะเลใหเ้ปน็น้ำ�จืดได้	ห�กใช้ในท�งทำ�ล�ยล้�ง	ก็ส�ม�รถนำ�ม�ผลิตเปน็ระเบิด
นวิเคลียร์	อย่�งท่ีเหน็กันเมื่อครั้งสงคร�มโลกครั้งท่ี	2	 ท่ี	เมอืงฮิโรชิม่�	(ถูกท้ิงระเบิดนวิเคลียร์	ชื่อ	“Little Boy” 
ซึ่งทำ�จ�กยูเรเนียมท่ีเสริมสมรรถนะด้วยยูเรเนียม	235	ถึงประม�ณร้อยละ	80)	กับเมืองน�ง�ซ�กิ	(ถูกท้ิงระเบิด
นวิเคลียร์	ชื่อ	“Fat Man”	ซึ่งทำ�จ�กพลูโทเนยีม	239)

	 ส่วน	“วัสดุพลอยได้”	ม�จ�กภ�ษ�อังกฤษคำ�ว่�	“byproduct material”		คำ�นยิ�มท่ีปร�กฏใน	ATOMIC	
ENERGY	ACT	OF	1954	คือ	“any radioactive material (except special nuclear material) yielded in or 
made radioactive by exposure to the radiation incident to the process of producing or utilizing 
special nuclear material”	และคำ�นิย�มของ	“วัสดุพลอยได้”	 ท่ีปร�กฏในพระร�ชบัญญัติพลังง�นปรม�ณู
เพื่อสันติ	พ.ศ.	2504	คือ	“วัสดุกัมมันตรงัสทีุกชนิดนอกจากวัสดุนิวเคลยีรพ์ิเศษ ซึ่งเกิดจากการผลิตหรอืการ
ใช้วัสดุนิวเคลียรห์รอืวัสดุนิวเคลียรพ์ิเศษ”	 ก็คล้�ยคลึงกันยิ่งกับคำ�นิย�มท่ีปร�กฏใน	ATOMIC	ENERGY	ACT	
OF	1954	เช่นกัน	ดังนั้น	จะเห็นได้ว่�	 วัสดุพลอยได้ต�มคำ�นิย�มต้องเป็นวัสดุกัมมันตรังสีท่ีมนุษย์ทำ�ขึ้นเท่�นั้น	
วัสดุกัมมันตรังสีท่ีเกิดขึ้นต�มธรรมช�ติ	เช่น	เรเดียม	226	(Ra-226)	โพแทสเซียม	40	(K-40)	และ	เรดอน	222	
(Rn-222)	จะไม่เป็นวัสดุพลอยได้	 อันทำ�ให้ไม่ต้องอยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลต�มพระร�ชบัญญัติพลังง�นปรม�ณู	
เพื่อสันติ	พ.ศ.	2504
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	 คำ�ว่�	“กระทำาด้วยประการใด ๆ  แก่วัสดุต้นกำาลังให้พ้นจากสภาพทีเ่ปน็อยูต่ามธรรมชาติในทางเคม”ี  
ไมม่ปีร�กฏอยู่ใน	ATOMIC	ENERGY	ACT	OF	1954	คำ�นีน้ัน้ปร�กฏอยูใ่นพระร�ชบญัญติัพลังง�นปรม�ณูเพ่ือสนัติ	 
พ.ศ.	2504	ม�ตร�	4	 (4)	 ท่ีบัญญัติว่�	“ให้รัฐมนตรีมีอำานาจ (4) กำาหนดเง่ือนไขให้ผู้รับใบอนุญาตตาม 
มาตรา 12 ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ความปลอดภัยในการผลิต การมไีว้ในครอบครองหรอืการใช ้... วัสดตุ้นกำาลัง 
ซึง่พน้จากสภาพทีเ่ปน็อยูต่ามธรรมชาติในทางเคม ีหรอืกระทำาด้วยประการใด ๆ แก่วัสดตุ้นกำาลังใหพ้น้จาก
สภาพทีเ่ปน็อยูต่ามธรรมชาติในทางเคม ี...”	และม�ตร�	12	วรรคหนึง่	ท่ีบญัญัติว่�	“ห้ามมิให้ผู้ใด (1) ผลิต มไีว้ใน 
ครอบครองหรอืใชซ้ึง่วัสดนิุวเคลยีรพิ์เศษ พลังงานปรมาณู วัสดุพลอยได้หรอืวัสดุต้นกำาลังซึง่พน้จากสภาพที่
เปน็อยูต่ามธรรมชาติในทางเคม ี(2) กระทำาด้วยประการใด ๆ แก่วัสดตุ้นกำาลังใหพ้น้จากสภาพทีเ่ปน็อยูต่าม 
ธรรมชาติในทางเคม”ี	 จึงมีคำ�ถ�มว่�อะไรคือ	“สภาพทีเ่ป็นอยูต่ามธรรมชาติ”	และทำ�ไมต้องเจ�ะจงเฉพ�ะ	 
“ทางเคม”ี	ถ้�ทำ�	“ทางฟิสกิส”์	และ	“ทางชวีะ”	จะไมห่�้ม	ใช่หรือไม่

	 แต่ก่อนท่ีจะพิจ�รณ�คำ�ว่�	“กระทำาด้วยประการใด ๆ แก่วัสดุต้นกำาลังให้พ้นจากสภาพที่เป็นอยู่ตาม
ธรรมชาติในทางเคม”ี	นี้	 เร�ต้องเข้�ใจถึงวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์กันก่อนนั่นคือ	ก�รผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์	 
ก�รใช้เชื้อเพลิงนวิเคลียร์	และก�รจัดก�รเชื้อเพลิงนวิเคลียร์ท่ีผ�่นก�รใช้ง�นแล้ว	ก�รผลิตเชื้อเพลิงนวิเคลียร์โดย 
ท่ัวไปเริ่มจ�กก�รขุดแร่ยูเรเนียม	 (mining)	ซึ่งยูเรเนียมต�มธรรมช�ติจะประกอบด้วยยูเรเนียม	238	อยู่ 
ร้อยละ	99	ยูเรเนียม	235	อยู่ร้อยละ	0.711	ส่วนท่ีเหลือเป็นยูเรเนียม	234	จ�กนั้นก็แต่งแร่ยูเรเนียม	(milling)	 
เพื่อใหไ้ด้ยูเรเนยีมออกไซด์	(U3O8)	แต่ห�กต้องก�รนำ�ยูเรเนยีมไปใช้เปน็เช้ือเพลิงนวิเคลียร์ท่ีใช้ในโรงไฟฟ�้นวิเคลียร	์ 
หรือเชื้อเพลิงนวิเคลียร์ท่ีใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นวิเคลียร์	จะต้องเสริมสมรรถนะยูเรเนยีมใหม้ยูีเรเนยีม	235	เพิ่มขึ้น
ถึงประม�ณร้อยละ	3.5	หรือม�กกว่�นั้น	โดยจะต้องใช้ขั้นตอนต่อไปคือก�รเปล่ียนรูป	(conversion)	จ�กยูเรเนยีม
ออกไซด์	 (U3O8)	 ท่ีอยู่ในรูปของแข็งให้เป็นยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์	 (UF6)	 ในรูปก๊�ซเพื่อให้ง่�ยต่อก�รเสริม
สมรรถนะด้วยก�รหมุนเหว่ียง	(centrifuge)	 ท่ียูเรเนียม	238	ซึ่งหนักกว่�จะถูกหมุนเหว่ียงไปอยู่รอบนอกแกน
หมุน	ส่วนยูเรเนียม	235	ซึ่งเบ�กว่�จะอยู่ใกล้กับแกนหมุน	ก�รเสริมสมรรถนะด้วยก�รหมุนเหว่ียง	(centrifuge)	
เป็นวิธีก�รท่ีนิยมท่ีสุดในปัจจุบันในก�รเสริมสมรรถนะยูเรเนียม	ยูเรเนียมท่ีผ่�นก�รเสริมสมรถถนะแล้วก็จะถูก
นำ�ไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เพ่ือใช้ในโรงไฟฟ้�นิวเคลียร์หรือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยต่อไป	จนท้�ยท่ีสุด
เมื่อเชื้อเพลิงนิวเคลียร์นั้นไม่ส�ม�รถใช้ง�นได้อีกต่อไป	เช้ือเพลิงนิวเคลียร์เหล่�นั้นก็จะถูกจัดก�รเป็นเช้ือเพลิง
นิวเคลียร์ใช้แล้ว	(spent	nuclear	fuel)	หรือก�กกัมมันตรังสี	 (radioactive	waste)	ต�มนโยบ�ยท่ีแต่ละประเทศ
กำ�หนด

	 ดังนั้น	จ�กวัฏจักรเชื้อเพลิงนวิเคลียร์	เร�จะเหน็ได้ว่�	“วัสดุต้นกำาลัง”	ท่ีพระร�ชบัญญัติพลังง�นปรม�ณู
เพื่อสันติ	พ.ศ.	2504	มุ่งเป้�ประสงค์ใน	“กระทำาด้วยประการใด ๆ แก่วัสดุต้นกำาลังให้พ้นจากสภาพที่เป็นอยู่
ตามธรรมชาติในทางเคม”ี	 คือ	ส�รประกอบของยูเรเนียมหรือธอเรียม	(ปัจจุบันสะกดว่�	“ทอเรียม”)	ยูเรเนียม
และทอเรียมท่ีอยู่ในธรรมช�ติ	 ต่�งอยู่ในรูปของส�รประกอบ	(compound)	 ท้ังนั้น	ส่วนกฎกระทรวง	ฉบับท่ี	5	 
(พ.ศ.	2516)	ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติพลังง�นปรม�ณูเพ่ือสันติ	พ.ศ.	2504	 ท่ีกำ�หนดอัตร�คว�ม 
เข้มข้นของวัสดุ	ซึ่งประกอบอยู่ในแร่หรือสินแร่	 อันทำ�ให้แร่หรือสินแร่เป็นวัสดุต้นกำ�ลัง	ซึ่งกำ�หนดว่�	“(1) 
ยูเรเนียมอ๊อกไซด์ (U3O8) ในหัวแร ่(Concentrates) ต้ังแต่รอ้ยละ 15 ขึ้นไป (2) ธอเรยีมอ๊อกไซด์ (ThO2)  
ในหัวแร ่(Concentrates) ต้ังแต่รอ้ยละ 15 ขึ้นไป (3) ยูเรเนยีมอ๊อกไซด์ (U3O8) และธอเรยีมอ๊อกไซด์ (ThO2)  
ในหัวแร ่(Concentrates) รวมกัน ต้ังแต่รอ้ยละ 15 ขึ้นไป”	ก็ไมส่�ม�รถใช้ได้จริงในท�งปฏิบัติ	เนื่องจ�กแร่หรือ
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สินแร่ไม่ได้มีส�รประกอบในรูปของ	U3O8	และ	ThO2	ส�รประกอบของยูเรเนียมและทอเรียมในธรรมช�ติจะอยู่ 
ในรูป	uraninite	UO2,	coffinite	U(SiO4)1–x(OH)4x,	brannerite	UTi2O6	และ	davidite	(REE)(Y,U)(Ti,Fe3+)20O38	

สำ�หรับยูเรเนียม	และ	monazite-(Ce)	 (Ce,La,Nd,Th)PO4	สำ�หรับทอเรียม	 อีกท้ัง	 โดยท่ัวไปคว�มเข้มข้นของ
ยูเรเนยีมและทอเรยีมก็ต่ำ�กว่�รอ้ยละ	15	ในแร่หรือสินแร่	ดังนัน้	จึงสรุปได้ว่�	“วัสดุต้นกำาลัง”	ต�มพระร�ชบญัญัติ 
พลังง�นปรม�ณูเพื่อสันติ	พ.ศ.	2504	ในท�งปฏิบัติจะมีเพียงส�รประกอบของยูเรเนียมและทอเรียมเท่�นั้น	
และแร่หรือสินแร่ก็มีส�รประกอบของยูเรเนียมและทอเรียมได้	แม้ตัวแร่หรือสินแร่จะไม่เป็นวัสดุต้นกำ�ลัง 
ต�มกฎหม�ยก็ต�ม	 ส่วนก�ร	“กระทำาด้วยประการใด ๆ แก่วัสดุต้นกำาลังให้พ้นจากสภาพที่เป็นอยู่ 
ตามธรรมชาติในทางเคมี”	 ก็คือ	ก�รทำ�ให้ส�รประกอบยูเรเนียมและทอเรียมมีสูตรท�งเคมีเปล่ียนไปจ�กเดิม	 
นั่นคือ	ก�รทำ�ให้ไม่ว่�	uraninite	UO2	หรือ	monazite-(Ce)	 (Ce,La,Nd,Th)PO4	อยู่ในรูป	U3O8	หรือ	ThO2  
ต�มลำ�ดับ	นั่นเอง	วิธกี�รทำ�ใหส้�รประกอบยูเรเนยีมและทอเรียมมสีูตรท�งเคมเีปล่ียนไปจ�กเดิมก็โดยก�รใช้ส�ร
เคมเีข้�ไปทำ�ปฏิกิริย�นั่นเอง	และวิธกี�รท�งเคมยีังคง	นยิมใช้กันอยู่ในปจัจุบัน	สรุปว่�ท่ีส�ธย�ยม�ยืดย�ว	ส�ม�รถ
อธิบ�ยส้ัน	ๆ	ได้ว่�ก�ร	“กระทำาด้วยประการใด ๆ แก่วัสดุต้นกำาลังให้พ้นจากสภาพที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติ 
ในทางเคมี”	 ก็คือ	ก�รแต่งแร่	 (milling)	นั่นเอง	แล้วห�กจะกระทำ�ด้วยท�งฟิสิกส์หรือท�งชีวะ	 ก็คงไม่ผิด 
พระร�ชบัญญัติพลังง�นปรม�ณูเพื่อสันติ	พ.ศ.	2504	เพร�ะกฎหม�ยไมไ่ด้ห�้มไว้	แต่ห�กจะริใช้วิธกี�รท�งฟิสิกส์
หรือท�งชีวะ	 ในก�รแต่งแร่ปัจจุบัน	 ก็ทำ�ไม่ได้แล้ว	 เนื่องจ�กกฎหม�ยใหม่	พระร�ชบัญญัติพลังง�นนิวเคลียร์ 
เพื่อสันติ	พ.ศ.	2559	บัญญัติห�้มไว้	เว้นแต่ได้รับใบอนญุ�ต

	 ก่อนจ�กกัน	หวังว่�คำ�นิวเคลียร์ท่ีไม่ค่อยเคลียร์ในพระร�ชบัญญัติพลังง�นปรม�ณูเพื่อสันติ	พ.ศ.	2504	
คงจะ	“เคลียร”์	ขึ้น	 เพร�ะคำ�บ�งคำ�ยังมีใช้อยู่ในพระร�ชบัญญัติพลังง�นนิวเคลียร์เพื่อสันติ	พ.ศ.	2559	ด้วย	
ได้แก่	 วัสดุต้นกำ�ลัง	และวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ		ก�รเข้�ใจท่ีม�ท่ีไปของคำ�เหล่�นี้จะช่วยให้เข้�ใจเบื้องลึกเบื้องหลัง
ของกฎหม�ยว่�มเีจตน�รมณ์ในก�รบัญญัติอย่�งไร
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แหง่ก�รสร้�งสรรค์

น�งส�วชัชวรรณ	มั่นไทรทอง
นกัวิเทศสัมพันธช์ำ�น�ญก�ร	

ปี
คว�มร่วมมอืระหว่�งประเทศ 
ทางนิวัเคล่ยร์รังสุ่

	 นอกเหนือจ�กก�รกำ�กับก�รใช้ประโยชน์จ�กพลังง�นนิวเคลียร์และรังสีให้เกิดคว�มปลอดภัย
สูงสุดต่อประช�ชนผู้ใช้ง�นและสิ่งแวดล้อม	ซึ่งเป็นภ�รกิจหลักของสำ�นักง�นปรม�ณูเพื่อสันติ	 (ปส.)	แล้ว	 
ปส. ยังมีบทบาทท่ีสำาคัญด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการสร้างสรรค์ให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานของไทยท้ังในระดับ สำานักงาน กรม สถาบัน จากหลากหลายกระทรวง	 เช่น	กระทรวงก�รเกษตร
และสหกรณ์	กระทรวงส�ธ�รณสุข	กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	กระทรวงพลังง�น	รวมไป
ถึงภ�คอุดมศึกษ�ท่ีมีก�รใช้ประโยชน์จ�กเทคนิคท�งนิวเคลียร์และรังสี	 กับหน่วยง�นด้�นพลังง�นนิวเคลียร์
ของต่�งประเทศท่ีมีก�รพัฒน�เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในระดับสูง	 อ�ทิ	 สหรัฐอเมริก�	 ส�ธ�รณรัฐเก�หลี	
ออสเตรเลีย	และโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง	 กับองค์ก�รระหว่�งประเทศอย่�งทบวงก�รพลังง�นปรม�ณูระหว่�ง
ประเทศ	(International	Atomic	Energy	Agency:	 IAEA)	ในด้�นก�รพัฒน�บุคล�กร	ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี	 
ก�รช่วยเหลือด้�นวิช�ก�รและสนับสนุนผู้ เชี่ยวช�ญ	 ตลอดจนก�รจัดสรรเครื่ องมือและอุปกรณ์ท�ง
วิทย�ศ�สตร์ท่ีจำ�เป็นผ่�นกลไกต่�ง	ๆ	ของ	 IAEA	หนึ่งในกลไกท่ีสำ�คัญคือก�รจัดทำ�โครงก�รคว�มร่วมมือ	 
เชิงวิช�ก�รระดับประเทศท่ีชื่ อว่�	Technical Cooperation Project หรือเรียกสั้นๆ ว่าโครงการ TC    
โดยโครงก�ร	TC	นีจ้ะถูกออกแบบร่วมกันโดยหนว่ยง�นวิช�ก�รในไทย	ปส.	และผูเ้ชี่ยวช�ญจ�ก	IAEA	เพื่อใหต้อบ
สนองต่อคว�มต้องก�รของไทยม�กท่ีสุด
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	 ท่ีผ่�นม�	ประเทศไทยได้รับคว�มช่วยเหลือท�งวิช�ก�รม�กม�ยหล�ยแขนงผ�่นโครงก�ร	TC	เริ่มต้ังแต่
เรื่องใกล้ตัวท่ีเร�อ�จมองข้�ม	โดยไมเ่คยรู้ว่�เทคนคิท�งนวิเคลียร์ส�ม�รถถูกนำ�ม�ใช้ได้	ไปจนถึงเรื่องใหญ่ไกลตัว
ม�ก	ๆ 	อย่�งก�รว�งแผนโครงก�รโรงไฟฟ้�พลังง�นนวิเคลียร์		ก�รทำ�โครงก�ร	TC	ได้ช่วยแก้ปญัห�และพัฒน�ก�ร
ดำ�เนินง�นของไทยในหล�กหล�ยด้�น	เช่น	ก�รช่วยเหลือเกษตรกรลดจำ�นวนแมลงศัตรูพืช	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง 
แมลงวันผลไม้โดยไม่ใช้ส�รเคมี	 รวมไปถึงก�รปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีผลผลิตท่ีสูงขึ้นและทนต่อสภ�พอ�ก�ศ 
ของไทย	ก�รปอ้งกันโรคระบ�ดในสัตว์เพื่อส่งเสริมคว�มปลอดภัยของเนื้อสัตว์สำ�หรับใช้บริโภค	ก�รใช้รังสีแกมม�
เพื่อยืดอ�ยุและชะลอก�รสุกของพืชผักผลไม้เพื่อส่งออกและใช้บริโภคภ�ยในประเทศ	ก�รศึกษ�องค์ประกอบ
และพลังง�นของร่�งก�ยและภ�วะทุพโภชน�ก�รของประช�กรไทย	ก�รใช้เทคนิคไอโซโทปในก�รศึกษ�ระบบ
นิเวศของน้ำ�ท้ังบนดินและใต้ดิน	สำ�หรับก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรน้ำ�อย่�งคุ้มค่�	ก�รใช้ลำ�แสงอิเล็กตรอน
ในก�รพัฒน�พล�สติกบรรจุภัณฑ์ย่อยสล�ยได้	 (bioplastic)	 เพื่อให้ไทยส�ม�รถผลิตบรรจุภัณฑ์ในประเทศ
ได้เองอย่�งยั่งยืน	ก�รพัฒน�ศักยภ�พก�รใช้นิวเคลียร์และรังสีในด้�นก�รวินิจฉัยโรคต่�ง	ๆ	และก�รรักษ� 
โรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีท่ีล้ำ�สมัย	อ�ทิ	ก�รใช้อนุภ�คโปรตอนเพื่อเพิ่มคว�มแม่นยำ�ในก�รรักษ�	 ถือเป็นก�ร
พัฒน�คุณภ�พชีวิตของประช�กรไทยในด้�นส�ธ�รณสุขไทยอย่�งแท้จริง

	 จ�กท้ังหมดท่ีกล่�วม�จะเห็นได้ว่�	 ไทยได้รับประโยชน์ม�กม�ยจ�กก�รใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และ
รังสีผ่�นโครงก�ร	TC	 	 โดย	ปส.	มีบทบ�ทท่ีสำ�คัญยิ่ง	 ในก�รนำ�เข้�เทคโนโลยีท�งนิวเคลียร์และรังสี	ซึ่งเป็น
คว�มช่วยเหลือจ�กต่�งประเทศ	ม�เสริมสร้�งศักยภ�พก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นในไทยให้มีคว�มเข้มแข็ง
ท้ังในด้�นอุตส�หกรรม	ก�รเกษตร	ก�รแพทย์	 โภชน�ก�ร	 สิ่งแวดล้อมและบริห�รจัดก�รน้ำ�	 โดยองค์คว�มรู้
และคว�มช่วยเหลือท�งวิช�ก�รผ่�นโครงก�ร	TC	 เหล่�นี้	 ได้ถูกส่งลำ�เลียงไปยังหน่วยง�นม�กกว่�	50	หน่วย	 
ในประเทศไทยตลอดระยะเวล�	60	ป	ีเสมอืนว่�	ปส.	ได้ทำ�หน�้ท่ีสะพ�นเชื่อมโยงหนว่ยง�นของไทยกับวิทย�ก�ร
ด้�นนิวเคลียร์และรังสีท่ีสำ�คัญต่อก�รพัฒน�ประเทศตลอดม�	และ	ปส.	มีคว�มพร้อมท่ีจะทำ�หน้�ท่ีสะพ�นแห่ง
คว�มร่วมมอืใหแ้ข็งแกร่งและสะดวกสบ�ยยิ่งขึ้นต่อไปในอน�คต

ภาพที่ 1 กรมการข้าวได้รับรางวัลความสำ าเร็จในการนำ าพลังงานนิวเคลียร์และรังสีมาใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงพันธ์ข้าวข้าวเหนียว กข 6 และข้าวเจ้า กข 15 จาก ทบวงการพลังงานปรมาณรูะหว่างประเทศ (IAEA) 
และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ซ่ึงเป็นหน่ึงในโครงการ TC projects ของ
ประเทศไทย
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137 TC 
projects

Stakeholders

หม�ยเหตุ	:	โครงก�ร	TC	เริ่มต้ังแต่ป	ีพ.ศ.	2520

Research Reactor : 
2 (1.46%)

Education : 
3 (6%)

Infrastructure :
 3 (6%)

ภาพที่ 2 แสดงจำานวนโครงการ TC

ภาพที่ 3 แสดงจำานวนหน่วยงานผู้ทำาโครงการ TC

Education : 
12 (8.76%)

Infrastructure : 
14 (10.22%)

Industry and Radiation 
Technology : 15 (10.95%)

Agriculture : 38 (27.74%)

Medicine : 28 (20.44%)

Nutrition : 4 (2.92%)

Environmen t : 
12 (8.76%)

Nuclear and 

Radiation 

Safety : 

12 (8.76%)

Industry and
 Radiation 

Technology : 
5 (10%)

Agriculture : 
13 (24%)

Medicine : 
14 (28%)

Nutrition :
1 (2%)

Environment : 
4 (8%)

Research 
Reactor : 3 

(6%) Nuclear and 
Radiation 

Safety : 5 (10%)
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คว�มเป็นัม�
	 คว�มปลอดภัยในก�รใช้ต้นกำ�เนิดรังสีและก�รป้องกันอันตร�ยจ�กรังสีสำ�หรับประช�ชน	เป็นหนึ่งในภ�รกิจ

หลักของสำ�นักง�นปรม�ณูเพื่อสันติ	 (ปส.)	รวมถึงก�รดำ�เนินก�รเก่ียวกับม�ตรฐ�นท�งรังสีและกัมมันตรังสีของประเทศ	 

ก�รรักษ�ม�ตรฐ�น	ก�รศึกษ�พัฒน�	ก�รสอบเทียบ	ก�รออกใบรับรอง	และก�รถ่�ยทอดค่�ม�ตรฐ�นหน่วยวัดส�กล 

ท�งปริม�ณรังสีและกัมมันตภ�พรังสี	 ดังนั้น	 เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นของ	ปส.	สอดคล้องกับภ�รกิจดังกล่�ว	 จึงมีก�รจัดต้ัง 

ห้องปฏิบัติก�รม�ตรฐ�นก�รวัดปริม�ณรังสีและกัมมันตภ�พรังสีข้ึน	 เพื่อดำ�เนินง�นท�งด้�นม�ตรวิทย�รังสีของประเทศ	 

เมื่อปล�ยปี	พ.ศ.	2519	ทบวงก�รพลังง�นปรม�ณูระหว่�งประเทศ	(International	Atomic	Energy	Agency,	IAEA)	ได้แจ้ง 

แก่ประเทศสม�ชิกให้จัดทำ�โครงก�รขอรับคว�มช่วยเหลือด้�นม�ตรฐ�นก�รวัดปริม�ณรังสีจ�ก	IAEA	ระหว่�งปี	พ.ศ.	2524	

ถึงปี	พ.ศ.	2529	 เพื่อขอคว�มช่วยเหลือในก�รจัดต้ังห้องปฏิบัติก�รวัดรังสีม�ตรฐ�นทุติยภูมิ	 โดยผู้เชี่ยวช�ญจ�ก	 IAEA	 

จะเดินท�งม�ถ่�ยทอดเทคโนโลยีและติดต้ังเครื่องฉ�ยรังสีม�ตรฐ�น	จำ�นวนท้ังสิ้น	6	เครื่อง	และอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ	อ�ทิ	

ระบบร�งเล่ือนและท่ีจับยึดเพื่อจัดว�งหัววัด	พร้อมเคร่ืองมืออย่�งละเอียด	ระบบกำ�หนดตำ�แหน่ง	และวัดระยะท�งแบบ 

เทเลสโคป	เลเซอร์พร้อมไมบ้รรทัดโลหะปลอดสนมิ	ระบบโทรทัศนว์งจรปดิ	ระบบตรวจวัดระดับรังสีในหอ้งปฏิบัติก�ร	(Area	 

Monitors)	รวมถึงระบบเตือนภัยท�งรังสี	จ�กจุดเริ่มต้นดังท่ีกล่�วม�นี้	ปส.	ได้	ดำ�เนินง�นจัดระบบห้องปฏิบัติก�รม�ตรฐ�น 

ก�รวัดรังสีต่อเนื่องม�โดยตลอด	พร้อมท้ังให้บริก�รสอบเทียบเครื่องมือวัดปริม�ณรังสีและระดับรังสีต่�ง	ๆ	 ด้วยปณิธ�น 

ท่ีว่�เครื่องวัดรังสีท่ีใช้ในประเทศไทยทุกเครื่องต้องผ่�นก�รสอบเทียบเป็นประจำ�	 เพื่อคว�มปลอดภัยกับผู้ใช้ง�นท�งรังสี	 

และผลก�รวัดส�ม�รถอ้�งอิงได้จ�กร�ยง�นผลก�รสอบเทียบ	 เนื่องจ�กปัญห�ก�รสอบเทียบกรณีเครื่องมือวัดรังสีท่ีใช้ 

วัดรังสีท่ีมพีลังง�นต่ำ�กว่�รังสีแกมม�จ�กซีเซียม	137	(Cs-137)	จึงขอรับคว�มช่วยเหลือจ�ก	IAEA	ในระหว่�งป	ีพ.ศ.	2533	ถึง	 

พ.ศ.	2534	 อีกครั้ง	และได้รับคว�มช่วยเหลือเป็นเครื่องเอกซเรย์พลังง�นต่ำ�พร้อมอุปกรณ์ประกอบอ่ืน	ซึ่งปัจจุบันใช้ใน 

ง�นวิจัยอย�่งหล�กหล�ย	อ�ทิ	ใช้ในง�นสอบเทียบ	ง�นถ่�ยภ�พท�งรงัส	ีง�นทดสอบประสิทธภิ�พวัสดุกำ�บงัรังสี

	 ง�นด้�นม�ตรวิทย�ท�งรังสีได้พัฒน�ขึ้นเป็นลำ�ดับ	โดยเมื่อปี	พ.ศ.	2547	ปส.	และสถ�บันม�ตรวิทย�แห่งช�ติ 

ได้ทำ�บันทึกข้อตกลงว่�ด้วยคว�มร่วมมือในก�รพัฒน�หน่วยวัดแห่งช�ติเพื่อกำ�หนดข้อตกลงและเง่ือนไขของคว�มร่วมมือ 

อันจะก่อให้เกิดก�รพัฒน�หน่วยวัดแห่งช�ติส�ข�รังสีก่อไอออน	 โดย	ปส.	จะเป็นตัวแทนในก�รพัฒน�และร่วมมือกับ 

หน่วยง�นท้ังในและต่�งประเทศในส�ข�รังสีก่อไอออน	เพื่อให้ระบบก�รวัดแห่งช�ติมีคว�มเข้มแข็งขึ้น	ส�ม�รถถ่�ยทอด	

คว�มถูกต้องของก�รวัดสู่ผูใ้ช้ง�นภ�ยในประเทศได้อย่�งเต็มประสิทธภิ�พ	

ม�ติรวิทำย�รงัสำข่องประเทำศึไทำย
ดร.วิทิต	ผึ่งกัน	 นกัฟิสิกส์รังสีชำ�น�ญก�รพิเศษ	
	 รักษ�ก�รในตำ�แหนง่ผูเ้ชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�นก�รประเมนิค่�กัมมนัตภ�พรังสี
น�งส�วลีด�	มติร�ยน	 นกัฟิสิกส์รังสีปฏิบัติก�ร
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คว�มรว่มม่อระหว่�งประเทำศึ
	 ปส.	ได้เข้�เปน็สม�ชิกองค์กรม�ตรวิทย�ระหว่�งประเทศ	(Asia-Pacific	Metrology	Programme,	APMP)	หลังจ�ก 

ได้รับอนุมัติจ�กคณะรัฐมนตรีเมื่อปี	พ.ศ.	2552	โดย	ปส.	 เข้�ร่วมก�รประชุม	APMP		 	 ในส�ข�	Technical	Committee	

on	 Ionizing	Radiation	 (TCRI)	 ท่ีจัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปีอย่�งต่อเนื่อง	 เพื่อแลกเปล่ียนคว�มรู้และวิทย�ก�รท่ีทันสมัย	 

รวมถึงก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีกับสถ�บันม�ตรวิทย�ท�งรังสีในประเทศต่�งๆ	เพื่อเจรจ�ขอคว�มร่วมมือในก�รพัฒน�

ระบบม�ตรวิทย�รังสีแห่งช�ติ	ระหว่�งปี	พ.ศ.	2558	–	2559	ปส.	 ได้รับคว�มช่วยเหลือจ�กสหภ�พยุโรปในโครงก�ร	

Enhancing	the	capacity	and	effectiveness	of	the	regulatory	body	and	developing	a	national	waste	management	

strategy	(TH3.01/13)	Task	7:	Ionizing	Radiation	Metrology	เพื่อสนบัสนนุให	้ปส.	จัดต้ังหอ้งปฏิบัติก�รวัดรังสีม�ตรฐ�น

ปฐมภูมิ	 (Primary	Standard	Dosimetry	Laboratory,	PSDL)	ผ่�นท�งคว�มช่วยเหลือท�งวิช�ก�ร	ก�รฝึกอบรม	ก�รดูง�น	 

และก�รสัมน�ท�งวิช�ก�ร	และในปี	พ.ศ.	2560	ปส.	 ได้ลงน�มบันทึกคว�มเข้�ใจกับ	Korea	Research	 Institute	of	

Standards	and	Science	(KRISS)	และ	Korea	Nuclear	International	Cooperation	Foundation	(KONICOF)	เพื่อส่งเสริม

คว�มร่วมมอืระหว่�งกันด้�นม�ตรวิทย�รังสีในระดับปฐมภมูิ

	 นอกจ�กนี้ในระหว่�งปี	พ.ศ.	2560	-	2563	ปส.	ยังได้เสนอและได้รับคว�มเห็นชอบโครงก�รภ�ยใต้กรอบข้อตกลง	

Asia-Pacific	Economic	Cooperation	(APEC)	เพื่อพัฒน�ระบบง�นด้�นม�ตรวิทย�รังสีของเขตเศรษฐกิจในภูมิภ�คเอเชีย

แปซิฟิค	ผ่�นก�รจัดประชุมท�งวิช�ก�รและก�รเปรียบเทียบผลก�รทดลองระหว่�งห้องปฏิบัติก�รให้ส�ม�รถสอบย้อนกลับ 

ไปสู่ระดับปฐมภูมิและหน่วยพื้นฐ�น	 (SI	Unit)	 รวมถึงเป็นก�รพัฒน�และยกระดับก�รประกันคุณภ�พเพื่อสนับสนุน 

ก�รขอรับรองระบบม�ตรฐ�น	ISO/IEC	17025	ของหอ้งปฏิบัติก�รวัดรังสีม�ตรฐ�นในภมูภิ�คเอเซียแปซิฟิค

ห�องปฏิบติัิก�รม�ติรฐ�นัก�รวัดทำ�งนิัวเคลย่รแ์ละรงัสำ ่ปสำ.
  

 1. ห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ (Secondary Standard Dosimetry Laboratory, SSDL)  

เปน็หอ้งปฏิบัติก�รท่ีอยู่ในเครือข่�ยของ	IAEA	และองค์ก�รอน�มยัโลก	(WHO)	เพื่อใช้เปน็ม�ตรฐ�นด้�นก�รปอ้งกันอันตร�ย

จ�กรังสีของประเทศ	ห้องปฏิบัติก�รฯ	นี้ให้บริก�รสอบเทียบเครื่องสำ�รวจรังสีและม�ตรรังสีแบบพกพ�ให้แก่หน่วยง�นของ

ภ�ครัฐและเอกชน	(ต�มประก�ศท�งเว็บไซต์	www.oap.go.th)	 ก่อต้ังขึ้นเมื่อ	ปี	พ.ศ.	2530	เพื่อให้ประเทศไทยมีม�ตรฐ�น 

ก�รวัดรังสี	 โดยห้องปฏิบัติก�รฯ	มีภ�รกิจหลักคือรักษ�ม�ตรฐ�นก�รวัดท�งรังสีระดับประเทศและถ่�ยทอดค่�ม�ตรฐ�น 

คว�มถูกต้องของก�รวัดไปสู่ผู้ใช้ง�นในหน่วยง�นต่�ง	ๆ	 เช่น	หน่วยง�นวิจัย	หน่วยง�นอุตส�หกรรม	และหน่วยง�นด้�น 

ก�รแพทย์	 โดยมีก�รสอบกลับ	(Traceability)	 ไปยังห้องปฏิบัติก�รวัดรังสีม�ตรฐ�นปฐมภูมิท่ีต่�งประเทศทุก	ๆ	3	ปี	ซึ่ง	

ปส.	ทำ�ก�รส่งหัววัดรังสีชนิดไอออนไนเซชันแชมเบอร์	และเครื่องวัดประจุไฟฟ้�ชนิดคว�มแม่นยำ�สูงไปสอบเทียบกับห้อง

ปฏิบัติก�รม�ตรฐ�นปฐมภูมิของประเทศญี่ปุ่น	(NMIJ)	อีกท้ังห้องปฏิบัติก�รฯ	ยังมีเครื่องฉ�ยรังสีแกมม�จ�กต้นกำ�เนิดรังสี 

ห้องปฏิบัตกิารวัดรังสี
มาตรฐานทุตยิภมิู
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ชนดิซีเซียม	137		(Cs-137)		และโคบอลต์	60	(Co-60)		ต้นกำ�เนดิรังสีบีต�	ต้นกำ�เนดิรังสีนวิตรอน	และเครื่องกำ�เนดิรังสีเอกซ์ 

ชนิดแรงดันไฟฟ้�	160	 กิโลโวลต์	สำ�หรับให้บริก�รสอบเทียบเครื่องมือวัดรังสีในระดับก�รป้องกันอันตร�ยจ�กรังสี	และ 

เพื่อง�นวิจัยร่วมกับท�งมห�วิทย�ลัยท่ัวประเทศ

 2. ห้องปฏิบัติการมาตรฐานด้านการวัดปรมิาณรงัสรีะดับสูง (High-Dose Radiation Dosimetry Calibration 

Laboratory, HDCL)	 เป็นห้องปฏิบัติก�รท่ีเป็นม�ตรฐ�นของประเทศด้�นก�รวัดปริม�ณรังสีระดับสูงในระดับอุตส�หกรรม	

ซึ่งมีประโยชน์ต่อประช�ชนในก�รใช้ประโยชน์จ�กรังสีระดับสูงในอุตส�หกรรม	 เช่น	 ก�รฉ�ยรังสีเพื่ อก�รฆ่�เชื้ อ

อุปกรณ์ท�งก�รแพทย์	ก�รปรับปรุงคุณสมบัติของพอลิเมอร์	ก�รฉ�ยรังสีอ�ห�รเพื่อยืดอ�ยุก�รเก็บรักษ�	กำ�จัดแมลง 

ในธญัพืช	ก�รเพิ่มมลูค่�อัญมณี	เปน็ต้น	ซึ่งนยิมใช้รังสีแกมม�จ�กต้นกำ�เนดิรังสีโคบอลต์	60	หรือรังสีจ�กอนภุ�คอิเล็กตรอน	 

ซึ่งมีคุณลักษณะก�รถ่�ยเทพลังง�นในแบบเดียวกับพลังง�นแสงอ�ทิตย์แต่มีกำ�ลังสูงกว่�ม�ก	เช่น	โรงง�นฉ�ยรังสีขน�ด

ใหญ่ในประเทศไทย	จำ�นวน	5	แห่ง	 ให้บริก�รฉ�ยรังสีเพื่อฆ่�เชื้ออุปกรณ์ท�งก�รแพทย์	 (Radiation	sterilization	of	

medical	devices)	แทนก�รใช้ก๊�ซอะเซทิลีนหรือคว�มร้อน	วิธกี�รฉ�ยรังสีนี้ได้รับก�รยอมรับคว�มปลอดภัยจ�กน�น�ช�ติ	 

ห้องปฏิบัติก�รฯ	ได้จัดต้ังขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	2535	มีภ�รกิจหลักในก�รให้บริก�รสอบเทียบม�ตรฐ�นอุปกรณ์วัดปริม�ณรังสี 

ระดับสูงประเภทต่�ง	ๆ	อ�ทิ	Fricke	Alanine	และ	Red	Perspex	 เพื่อใช้ควบคุมคุณภ�พจ�กกระบวนก�รฉ�ยรังสี	 

ห้องปฏิบัติก�รฯ	ดำ�เนินก�รเปรียบเทียบผลทดลองกับห้องปฏิบัติก�ร	National	Physical	Laboratory	 (NPL)	ของ 

ประเทศอังกฤษเปน็ประจำ�ทุก	2	ป	ี	

 3. ห้องปฏิบัติการมาตรฐานด้านกัมมันตภาพรังสีและวัสดุอ้างอิง (National Standard on Radioactivity 

Laboratory, NSRL) เป็นห้องปฏิบัติก�รท่ีเป็นม�ตรฐ�นของประเทศด้�นก�รวัดกัมมันตภ�พรังสี	ซึ่งเป็นโครงสร้�งพื้น

ฐ�นด้�นก�รใช้ส�รกัมมันตภ�พรังสีและส�รเภสัชรังสีต่�ง	ๆ	 เพื่อใช้กำ�หนดเป็นส�รอ้�งอิงม�ตรฐ�นสำ�หรับใช้สอบเทียบ

และรับรองเครื่องวัดกัมมันตภ�พรังสีในกิจกรรมต่�ง	ๆ	 ในปัจจุบันห้องปฏิบัติก�รฯ	มีขีดคว�มส�ม�รถในก�รสอบเทียบ 

และรับรองเครื่องตรวจวัดคว�มเปรอะเปื้ อนท�งรังสี	โดยใช้ส�รกัมมันตรังสีอ้�งอิงแบบแผ่นชนิดต่�ง	ๆ	ในด้�นเวชศ�สตร์ 

นิวเคลียร์	ให้บริก�รสอบเทียบ	และรับรองปริม�ณส�รเภสัชรังสีท่ีใช้กับผู้ป่วยด้วยเครื่องวัดโดสค�ลิเบรเตอร์ท�งก�รแพทย์	

โดยมีโครงก�รทดสอบคว�มชำ�น�ญด้�นก�รวัดกัมมันตภ�พรังสีจ�กส�รเภสัชรังสี	 ไอโอดีน	131	(I-131)	 กับสถ�นพย�บ�ล

ท่ัวประเทศเป็นประจำ�ทุกปี	ห้องปฏิบัติก�รฯ	มีก�รสอบกลับไปยังห้องปฏิบัติก�รม�ตรฐ�นปฐมภูมิของประเทศญี่ปุ่น	 

(NMIJ)	 (นอกจ�กนี้	 ห้องปฏิบัติก�รยังมีเครื่อง	 Imaging	Plate	Analyzer	สำ�หรับก�รวัดและทดสอบต้นกำ�เนิดรังสี 

แอลฟ�	บีต�	แบบแผน่แบน)

ห้องปฏิบัตกิารมาตรฐาน 
ด้านการวัดปริมาณรังสีระดับสูง
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ห้องปฏิบัตกิารวัดปริมาณรังสี 
ประจำาตวับคุคล

ห้องปฏิบัตกิารมาตรฐานด้าน
กัมมันตภาพรังสีและวัสดุอ้างอิง

 4 .  ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร วั ด ป ริ ม า ณ รั ง สี ป ร ะ จำ า ตั ว บุ ค ค ล  ( P e r s o n a l  D o s i m e t r y  L a b o r a to r y )  

เป็นห้องปฏิบัติก�รท่ีทำ�หน้�ท่ีในก�รสนับสนุนก�รวัดปริม�ณรังสีประจำ�ตัวบุคคลและก�รถ่�ยทอดค่�ม�ตรฐ�นก�รวัดจ�ก

หอ้งปฏิบัติก�รวัดรังสีม�ตรฐ�นไปสู่ผูใ้ช้ง�น	หอ้งปฏิบัติก�รนีม้อุีปกรณ์หลักอยู่	2	ระบบ	คือ	

1)	 ระบบก�รวัดปริม�ณรังสีประจำ�ตัวบุคคลด้วยแผ่นวัดปริม�ณรังสีโอเอสแอล	 (Optically	 Stimulated	

Luminescence	Detector,	OSLD)	ซึ่งเป็นอุปกรณ์วัดปริม�ณรังสีท่ีมีคว�มแม่นยำ�และใช้กันอย่�งแพร่

หล�ยในผู้ปฏิบัติง�นท�งด้�นรังสี	ซึ่งอุปกรณ์วัดรังสีโอเอสแอล	ชนิด	EX	LA	XA	และ	nanoDot	 เป็นผลึก 

ของส�รประกอบ	Al2O3	:	C	(Aluminium	Oxide	doped	with	Carbon)	โดยแต่ละชนดิจะใช้ในง�นท่ีแตกต่�งกัน	 

ท้ังด้�นสิ่งแวดล้อม	ด้�นอุตส�หกรรม	และก�รแพทย์	ส�ม�รถวัดค่�ปริม�ณรังสียังผลท่ีร่�งก�ยได้รับเพื่อปอ้งกัน 

คว�มเส่ียงในก�รเกิดอันตร�ยจ�กก�รได้รับรังสี

และไมใ่หเ้กินค่�ม�ตรฐ�นท่ี	ICRP	กำ�หนด	

2)	ระบบก�รวัดปริม�ณรังสีนิวตรอนด้วยเทคนิค

ก�รเ กิดรอยบนแผ่นโพลิ เมอร์ชนิด 	 CR-39	 

ซึ่งปัจจุบันมีก�รใช้นิวตรอน	 ท้ังภ�คอุตส�หกรรม	

และก�รแพทย์กันอย่�งแพร่หล�ย

 5. ห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานปฐมภูมิ (Primary Standard Dosimetry Laboratory, PSDL) เป็น

ห้องปฏิบัติก�รวัดปริม�ณรังสี ท่ีมีคว�มถูกต้องแม่นยำ�สูงสุด	 โดยในปี	 พ.ศ.	 2560	 ปส.	 ได้ริ เ ร่ิมโครงก�รพัฒน�

ระบบก�รวัดปริม�ณรังสีในระดับปฐมภูมิโดยใช้หัววัดรังสี	 Graphite	Cavity	 Chamber	 2	ขน�ด	สำ�หรับวัดปริม�ณ

รังสี	 Air	 Kerma	จ�กรังสีแกมม�	และหัววัด	 Free	 Air	 Chamber	 2	 ขน�ด	สำ�หรับวัดปริม�ณรังสี	 Air	 Kerma	จ�ก 

รังสีเอกซ์พลังง�นต่ำ�และพลังง�นป�นกล�ง	รวมท้ัง	Fricke	dosimeters	สำ�หรับวัดปริม�ณรังสีม�ตรฐ�นอ้�งอิง	เพื่อรองรับ

โครงก�รอ�ค�รปฏิบัติก�รท�งนิวเคลียร์และรังสีท่ีจำ�เป็นต้องมีระบบวัดปริม�ณรังสีม�ตรฐ�นท่ีอยู่ในระดับสูงสุดทัดเทียม
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พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2555

ห้องปฏิบัตกิารวัดรังสี 
มาตรฐานปฐมภมูิ

กว่า 60 ปท่ีีผา่นมา ปส. ในฐานะหน่วยงานกำากับดแูลความปลอดภัยทางนิวเคลียรแ์ละรงัสขีองประเทศ ได้คำานึงถึงความ

ปลอดภัยของผู้ใช้งานทางรงัสอีย่างต่อเน่ือง ผ่านการพัฒนาบุคลากร องค์ความรูท่ี้เก่ียวข้อง และประสานความรว่มมือ

ต่าง ๆ เพื่อให้การดำาเนินงานด้านมาตรวิทยารังสีของประเทศไทยมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ รวมท้ัง

ก้าวสูก่ารเปน็ศนูยก์ลางความรูท้างมาตรวิทยารงัสขีองภูมภิาคอาเซยีนต่อไป

ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก. 17025 
ปส. ได้เริ่มนำาระบบคุณภาพสากลมาเป็นมาตรฐานในการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยปัจจุบัน ปส. ได้รับการรับรอง
มาตรฐานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม มอก. 17025 แล้วจำานวน 3 ห้องปฏิบัติการ ดังน้ี 

ห้องปฏิบัติบัติการ SSDL ได้รับการรับรองมาตรฐานในขอบข่าย
ของการสอบเทียบเครื่องสำารวจรังสีและมาตรรังสีแบบพกพาด้วย
ต้นกำาเนิดรังสี Cs-137 และ Co-60 

ห้องปฏิบัติการ HDCL ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ในขอบข่ายการสอบเทียบ
เครื่องวัดรังสี 

ห้องปฏิบัติการ NSRL ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ในขอบข่ายการสอบเทียบเครื่องวัดการเปรอะเปื้อน

ทางรังสี 

น�น�ช�ติ	 เพื่อเป็นศูนย์กล�งก�รเรียน

รู้ในภูมิภ�คอ�เซียนด้�นม�ตรวิทย�รังสี

ระดับปฐมภูมิ	ลดค่�ใช้จ่�ยก�รส่งหัววัด

รังสีไปสอบเทียบกับต่�งประเทศ	รวมท้ัง 

สนับสนุนคว�มปลอดภัยด้�นก�รใช้

พลังง�นปรม�ณูแก่ผู้ปฏิบัติง�นท�งรังสี	

และประช�ชนท่ัวไป	

และในอนาคตห้องปฏิบัติการฯเตรียมขอขยายขอบข่าย
การรับรองระบบคุณภาพ มอก. 17025 ในขอบข่ายการ
วัดปริมาณรังสีประจำาตัวบุคคลและการวัดปริมาณรังสี
ระดับปฐมภูมิ Air Kerma สำาหรับ Cs-137 ในระดับ
การป้องกันอันตรายจากรังสีเพิ่มเติม
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