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บก. เปิดเล่ม
	 ประเทศไทยให้ความสำาคัญและริเร่ิมให้มีการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีมาต้ังแต่	พ.ศ.	2505	ซ่ึงถือ 

เป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียน	โดยตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาน้ัน	ประเทศไทยได้ใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

ในการสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติในด้านต่าง	ๆ	อย่างมากมาย	ครั้งหนึ่งมีเหตุการณ์ร้ายแรงที่ทำาให้เกิด

ผลกระทบเป็นวงกว้างกับประชาชน	หลายคนยังคงพอจำากันได้กับอุบัติเหตุทางรังสีโคบอลต์-60	ณ	 จังหวัด

สมุทรปราการ	 เม่ือปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2543	 ท่ีได้สร้างความต่ืนตระหนกให้กับ 

ประชาชนท่ัวไปเป็นอย่างมาก	 ซ่ึงอุบัติเหตุทางรังสีท่ีเกิดข้ึนคร้ังน้ันเกิดจากการขาดความรู้	 มาตรการและ 

ระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัย	(Security)	ทำาให้บุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องเข้าถึงและเคล่ือนย้ายต้นกำาเนิดรังสี

ออกจากพื้นท่ีเก็บ	และนำาไปแยกช้ินส่วน	ทำาให้ขาดวัสดุกำาบังรังสี	 ซ่ึงมีผลทำาให้เกิดการได้รับรังสีปริมาณ

สูงตามมา

	 และในปี	พ.ศ.	2563	นี้	 เป็นวาระครบรอบ	20	 ปีของอุบัติเหตุทางรังสีดังกล่าว	วารสารปรมาณู 

เพื่อสันติฉบับนี้	 ขอนำาเสนอสรุปลำาดับเหตุการณ์อุบัติเหตุครั้งสำาคัญนั้น	สรุปคำาพิพากษาคดีโคบอลต์-60	 

และการจัดการโคบอลต์-60	 รวมท้ังเน้ือหาน่าสนใจต่าง	 ๆ	มานำาเสนอเพื่อให้ท่านผู้อ่านและผู้ท่ีมีส่วน

เกี่ยวข้องได้ย้อนรำาลึกและเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการต่ออุบัติเหตุทางรังสีครั้งสำาคัญในอดีต	ซึ่งนำามาสู่ 

การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยที่เป็นระบบ	มีมาตรฐานและทันสมัยในปัจจุบัน

บรรณาธิการ

1.	 นางสุชิน	อุดมสมพร	

	 รองเลขาธิการ	รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

2.	 นางสาวอัมพิกา	อภิชัยบุคคล	

	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู

3.	 นางวราภรณ์	วัชรสุรกุล	

	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	

4.	 นายอารักษ์	วิทิตธีรานนท์

	 รักษาการในต�าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินค่ากัมมันตภาพรังสี

5.	 นางดารุณี	พีขุนทด

	 นักฟิสิกส์รังสีช�านาญการพิเศษ	

6	.	นางสุนันทา	สาวิกันย์

	 นักฟิสิกส์รังสีช�านาญการพิเศษ	

7.	 ดร.รุจจพัน	เกตุกล�่า

	 วิศวกรนิวเคลียร์ช�านาญการพิเศษ	

8.	 ดร.ไชยยศ	สุนทราภา

	 วิศวกรนิวเคลียร์ช�านาญการ	

9.	 นางสาวกมลพร	ภักดี

	 นักวิชาการเผยแพร่ช�านาญการ	(เลขานุการ)

10.	นางสาวนุชจรีย์	สัจจา

	 นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ	(ผู้ช่วยเลขานุการ)

จัดท�ำโดย ส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ที่ปรึกษำ 

นางสาววิไลวรรณ	ตันจ้อย	 เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

คณะท�ำงำนพิจำรณำเอกสำรวิชำกำรและสื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ของส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ 

(กองบรรณำธิกำร)

ออกแบบและพิมพ์ที่ : บริษัท	อิสระดี	จ�ากัด

ที่ปรึกษำพิเศษกองบรรณำธิกำร

นายปฐม	แหยมเกตุ	อดีตเลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	(ปี	พ.ศ.	2546-2548)

คณะท�ำงำนจัดกิจกรรมเนือ่งในโอกำสครบรอบ 20 ปี อุบัติเหตุทำงรังสีโคบอลต์-60 ฝ่ำยวิชำกำร
1.	 นายพิสิฏฐ์	สุนทราภัย		 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางรังสี

2.	 นายภานุพงศ์	พินกฤษ	 วิศวกรนิวเคลียร์ช�านาญการพิเศษ

3.	 นางสาวกรรณิกา	มณีวรรณ์	 เลขานุการกรม

4.	 ดร.กิตติ์กวิน	อรามรุญ	 นักฟิสิกส์รังสีช�านาญการพิเศษ

5.	 ดร.ไชยยศ	สุนทราภา	 วิศวกรนิวเคลียร์ช�านาญการ

6.	 นางสาวบุษบา	ยศวังใจ	 นักวิชาการเผยแพร่	(เลขานุการ)
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	 วารสารปรมาณูเพื่อสันติจัดท�าข้ึนเพื่อเผยแพร่ภารกิจและการด�าเนินงานของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	รวมท้ังข่าวสาร	

บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	 ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 

ข้อเสนอแนะต่าง	ๆ	อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

	 บรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิในการคัดเลือกและแก้ไขต้นฉบับทั้งเรื่องและภาพตามแต่จะเห็นสมควร	 โดยไม่ต้อง 

ขอความเห็นชอบจากเจ้าของเรื่องและไม่ส่งต้นฉบับคืน

	 ข้อคิดเห็นหรือบทความในเอกสารฉบับน้ีเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน	 ซึ่งไม่มีข้อผูกพันกับส�านักงานปรมาณู 

เพื่อสันติแต่อย่างใด

ผู้สนใจส่งข้อเขียน หรือข้อเสนอแนะ

สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1113-1114, 1120-1123 โทรสาร 0 2561 3013

 : pr@oap.go.th : Atoms4Peace ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

            : www.oap.go.th : officeofatomsforpeace             :   @atomsnet

C o n t e n t

4  การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

6  การกำากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

8  รู้จักกับโคบอลต์-60

10  ลำาดับเหตุการณ์อุบัติเหตุทางรังสีโคบอลต์-60 จังหวัดสมุทรปราการ

14  การรายงานอุบัติเหตุทางรังสีต่อ IAEA 

18  การจัดการโคบอลต์-60 จากกรณีเกิดอุบัติเหตุทางรังส ี
ที่ซอยวัดมหาวงษ์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อการเก็บรักษา

23  สรุปคำาพิพากษาคดีโคบอลต์-60

26  นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์กับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

29  การบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

32  เทคโนโลยีในการเผชิญเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

38  การติดตามการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีทั่วประเทศผ่านระบบ GPS Tracking
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การใช้ประโยชน์จาก

จำานวนใบอนุญาตประจำาปีงบประมาณ 2560  2,629 ฉบับ
จำานวนใบอนุญาตประจำาปีงบประมาณ 2561  2,911 ฉบับ 

447
ฉบับ

ใบอนุญาตครอบครอง
วัสดุกัมมันตรังสี

ใบอนุญาตนำาเข้า
วัสดุกัมมันตรังสี

ใบอนุญาตส่งออก
วัสดุกัมมันตรังสี

ใบอนุญาตครอบครอง
เครื่องกำาเนิดรังสี

431
ฉบับ 378

ฉบับ

387
ฉบับ

205
ฉบับ

266
ฉบับ

1,599
ฉบับ

1,827
ฉบับ

ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2561

	 ประเทศไทยเริ่มมีการใช้ประโยชน์จากรังสีโดยนายแพทย์ฮันส์	อดัมเสน	(Hans	Adamsen	M.D.)	 ซ่ึงเป็นลูกครึ่งเดนมาร์ก-

มอญ	 เกิดท่ีอำาเภอพระประแดง	 และจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเจฟเฟอร์สัน	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ต่อมาในปี	พ.ศ.	2440	 

ท่านได้รับราชการในกรมพยาบาล	 กระทรวงธรรมการ	 เป็น	 “พระบำ�บัดสรรพโรค” และย้ายเป็นนายแพทย์ใหญ่	 กองลหุโทษ	 

กรมนคราภิบาล	 ท่านได้นำาเข้าเครื่องเอกซเรย์เครื่องแรกของประเทศไทยในปี	พ.ศ.	2441	หลังจากนั้นจึงมีการนำาเข้าเครื่องเอกซเรย์	 

มาใช้ในโรงพยาบาลต่าง	ๆ	เช่น	โรงพยาบาลวชิรพยาบาล	ปี	พ.ศ.	2455	โรงพยาบาลทหารเรือและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	 

ปี	พ.ศ.	2457	และในโรงพยาบาลอื่น	ๆ	ในปีต่อ	ๆ	มา	

	 ต่อมาในปี	พ.ศ.	2481	โรงพยาบาลศิริราชจึงมีการสั่งซื้อสารกัมมันตรังสี	ได้แก่	แร่เรเดียม	330	มิลลิกรัม	เพื่อใช้รักษามะเร็ง

ปากมดลูก	และในปี	พ.ศ.	2500	 มีการติดตั้งเครื่องรักษามะเร็งโคบอลต์-60	 ท่ีโรงพยาบาลศิริราช	และปี	พ.ศ.	2501	จึงมีการติดตั้ง

เครื่องฉายรังสีโคบอลต์-60	ขนาด	500	คูรี	 ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 ในห้วงเวลาใกล้เคียงกันประเทศไทยได้รับ 

ความช่วยเหลือจากประเทศสหรัฐอเมริกาในโครงการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ	และได้ขยายงานการใช้ประโยชน์ในกิจการด้านต่าง	ๆ	

อย่างกว้างขวาง	รวมทั้งได้มีการติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยเครื่องแรกของไทยอีกด้วย	

	 ต่อมาเมื่อวันที่	25	 เมษายน	พ.ศ.	2504	รัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ	พ.ศ.	2504	และจัดตั้ง

สำานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ	(พปส.)	 ข้ึน	บทบาทหลักของสำานักงานฯ	มุ่งเน้นด้านการวิจัยค้นคว้า	 เพื่อนำาพลังงานนิวเคลียร์ 

มาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง	ๆ 	เพื่อการพัฒนาประเทศ	รวมทั้งควบคุมความปลอดภัยทั่วไปแก่ผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกสำานักงานฯ	และ

กิจการด้านการใช้ประโยชน์จากรังสีและสารกัมมันตรังสีจึงเพิ่มมากขึ้นอย่างกว้างขวางตราบถึงปัจจุบันนี้

	 จากข้อมูลการขออนุญาตจะเห็นได้ว่ามีหน่วยงานท่ีมีการนำาพลังงานนิวเคลียร์และรังสีไปใช้งานเป็นจำานวนมาก	 โดยแยก 

ตามประเภทของใบอนุญาตดังนี้

พลังงานนิวเคลียร์และรงัสี

สถิติการออกใบอนุญาตฯ

นฤพนธ์ เพ็ญศิริ
นักฟิสิกส์รังสีชำานาญการพิเศษ
สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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11,7463,292

799

74

การอนุญาตเกี่ยวกับการครอบครอง
หรือใช้เครื่องกำาเนิดรังสี

การอนุญาตเกี่ยวกับการครอบครอง
หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี

การอนุญาตเกี่ยวกับการครอบครอง
หรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ 

17,510

815

การแพทย์

ศึกษาวิจัย

อุตสาหกรรม

อื่น ๆ

135

222

389 

53

1,347

8,437

7,531

195

	 และจากข้อมูลการขออนุญาตในปี	พ.ศ.	2562	 มีหน่วยงานท่ีมีการใช้งานพลังงานนิวเคลียร์และรังสีแยกตาม

ประเภทของใบอนุญาตดังนี้

สรุปข้อมูลการอนุญาตครอบครองหรือใช้ทางนิวเคลียร์และรังสี
ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

สรุปจำานวนหน่วยงานและจำานวนวัสดุกัมมันตรังสีตามการใช้ประโยชน์

	 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่ามีการใช้ประโยชน์จากรังสีและวัสดุกัมมันตรังสีอย่างกว้างขวางและเพ่ิมข้ึน 

เป็นจำานวนมาก	บางส่วนมีการนำาเทคโนโลยีใหม่	 ๆ	มาทดแทนการใช้วัสดุกัมมันตรังสีท่ีมีความเสี่ยงในการเกิดอันตราย	

เช่น	การใช้เครื่องเร่งอนุภาคในการรักษาโรคแทนการใช้วัสดุกัมมันตรังสีท่ีมีกัมมันตภาพรังสีสูง	และการพัฒนาอุปกรณ์ 

ในการตรวจวัดท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนเพื่อลดปริมาณการใช้วัสดุกัมมันตรังสี	 อย่างไรก็ตาม	สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 

ยังมุ่งมั่นท่ีจะกำากับดูแลให้เกิดความปลอดภัย	ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	 การพิทักษ์ความปลอดภัย

ทางนิวเคลียร์	 เพื่อคุ้มครองประชาชนและสิ่งแวดล้อม	และเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ในทางสากลท่ีเกี่ยวกับพลังงาน

นิวเคลียร์เป็นสำาคัญตามนัยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	พ.ศ.	2559	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หน่วยงาน รายการ

หน่วยงาน จำานวนวัสดุกัมมันตรังสี



นฤพนธ์ เพ็ญศิริ
นักฟิสิกส์รังสีชำานาญการพิเศษ

สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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 ภายหลังท่ีพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ	 พ.ศ.	2504	 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	2508	 มีการใช้งานมามากกว่า 

50	 ปี	 ระหว่างนั้นมีการออกกฎกระทรวงเพ่ิมเติม	 เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึน	 มีการออกประกาศคณะกรรมการ

พลังงานปรมาณูเพื่อสันติเพื่อส่งเสริมการใช้งานพลังงานปรมาณูให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ	โดยคำานึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งาน 

และประชาชนเป็นสำาคัญ	 แต่เมื่อกฎหมายดังกล่าวมีการใช้งานมามากกว่า	50	 ปี	 ถึงแม้จะมีความพยายามท่ีจะออกกฎกระทรวงภายใต้ 

ข้อจำากัดตามเงื่อนไขท่ีกำาหนดไว้ตามกฎหมายท่ีไม่ให้อำานาจในการดำาเนินการบางประการ	 หรือยกเว้นการกำากับดูแลพลังงานปรมาณูท่ีมี

ปริมาณน้อยและไม่มีผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

	 ในเดือนเมษายน	พ.ศ.	2550	สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติได้เสนอร่างกฎหมายต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โดยเหตุผล

ที่พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ	พ.ศ.	2504	ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว	บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทางนิวเคลียร์และรังสีจึงจำาเป็นที่ต้องมีการกำาหนดกฎเกณฑ์

เพื่อให้เกิดความปลอดภัย	ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	เพื่อคุ้มครองประชาชน

และสิ่งแวดล้อม	 และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ในทางสากล	 ซ่ึงพระราชบัญญัติดังกล่าวในช่ือพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	 

พ.ศ.	2559	มีผลบังคับใช้ในวันที่	1	กุมภาพันธ์	2560	และต่อมาได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	(ฉบับที่	2)	 

พ.ศ.	2562	 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ในวันท่ี	4	 มิถุนายน	2562	 โดยมีการปรับปรุงอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	

มาตรการความปลอดภัยทางรังสี	 อำานาจของเลขาธิการสำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 รวมถึงการกำากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	 โดยคำานึงถึงระดับกัมมันตภาพ	หรือลักษณะการครอบครอง	หรือการใช้วัสดุกัมมันตรังสี	 เครื่องกำาเนิดรังสี

และวัสดุนิวเคลียร์เป็นสำาคัญ

การกำากับดูแล
การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
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ประเภทการกำากับ วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำาเนิดรังสี

ใบอนุญาตจะมีอายุ 
5 ปี

วัสดุกัมมันตรังสีประเภทท่ี 1	หรือวัสดุกัมมันตรังสีท่ีเป็นอันตราย
สูงสุด	(Extremely	Dangerous)	 เช่น	 เครื่องรังสีรักษาระยะไกล	
เครื่องฉายรังสีฆ่าเชื้อโรคหรือถนอมอาหาร	
วัสดุกัมมันตรังสีประเภทท่ี 2	หรือวัสดุกัมมันตรังสีท่ีเป็นอันตราย
มาก	(Very	Dangerous)	 เช่น	 เครื่องรังสีรักษาระยะใกล้	 ชนิด
อัตราปริมาณรังสีกลาง-สูง	 อุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมา 
ทางอุตสาหกรรม
วัสดุกัมมันตรังสีประเภทท่ี 3 หรือวัสดุกัมมันตรังสีท่ีเป็นอันตราย	
(Dangerous)	 เช่น	 เครื่องวัดแบบแท่งสำารวจหลุมลึกด้วยรังสี	 
อุปกรณ์วัดระดับ	อุปกรณ์วัดบนสายพานลำาเลียง	
วัสดุกัมมันตรังสีประเภทท่ี 4	 หรือวัสดุกัมมันตรังสีท่ีมีโอกาส 
เป็นอันตราย	(Unlikely	to	be	Dangerous)	เช่น	อุปกรณ์วัดความหนา		 
อุปกรณ์วัดความชื้น	

1. เครื่องกำาเนิดรังสีที่มีพลังงานของรังสีตั้งแต่  
 1 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ หรือเครื่องกำาเนิดรังสีที่มี 
 ความต่างศักย์ไฟฟ้าตั้งแต่ 1 เมกะโวลต์ เช่น
	-	 เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น	(Linear	Accelerator)
	-	 เครื่องไซโคลตรอน	(Cyclotron)	เครื่องซินโครตรอน	 
	 (Synchrotron)
	-	 เครื่องเร่งอนุภาคโปรตอน	(Proton	Accelerator)
	-	 เครื่องเร่งอนุภาคหนัก	(Heavy	Particle	Accelerator)	
	-	 เครื่องฉายรังสีไซเบอร์ไนฟ์	(Cyberknife	Machine)	
	-	 เครื่องโทโมเทอราปี	(Tomotherapy)
2. เครื่องกำาเนิดรังสีที่มีพลังงานของรังสีต่ำากว่า  
 1 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ หรือเครื่องกำาเนิดรังสีอื่นที่มี 
 ความต่างศักย์ไฟฟ้าต่ำากว่า 1 เมกะโวลต์ ที่มีลักษณะ 
 การใช้งานไม่ปิดมิดชิดหรือใช้งานกับคน แต่ไม่รวมถึง 
 เครื่องกำาเนิดรังสีที่กำาหนดไว้เฉพาะในประเภท 3 เช่น
	-	 เครื่องฉายรังสีเอกซ์ชนิดตื้น	(Superficial	X-ray	Therapy	 
	 Machine)
	-	 เครื่องฉายรังสีเอกซ์ชนิดลึก	(Orthovoltage	หรือ	Deep	 
	 X-ray	Therapy	Machine)
	-	 เครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพรังสีทางอุตสาหกรรม	(X-ray	 
	 Industrial	Radiography)
	-	 เครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพรังสีทางศึกษาวิจัย	(X-ray	 
	 Research	Radiography)
	-	 เครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพรังสีทางรักษาความปลอดภัย	 
	 (X-ray	Unit	for	Security	Inspection)

แจ้งมีไว้ 
ในครอบครอง

วัสดุกัมมันตรังสีประเภทท่ี 5 หรือวัสดุกัมมันตรังสีท่ีมีโอกาส 
เป็นอันตรายน้อยที่สุด	(Most	Unlikely	to	be	Dangerous)	เช่น
อุปกรณ์วิเคราะห์แบบการเรืองรังสีเอกซ์	(X-ray	Fluorescence	
Device)	 อุปกรณ์ตรวจจับอิเล็กตรอน	(Electron	Capture	 
Devices)	อุปกรณ์วิเคราะห์คุณภาพอากาศ	(Aerosol	Detector) 
ท้ังนี้	 เป็นไปตามร่างกฎกระทรวงกำาหนดวัสดุกัมมันตรังสี 
ที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้	พ.ศ.	....

1. เคร่ืองกำาเนิดรังสีสำาหรับงานวิเคราะห์หรืองานตรวจสอบ 
คุณภาพผลิตภัณฑ์	ทางด้านการศึกษาวิจัย	ด้านการเกษตรกรรม	 
ด้านการอุตสาหกรรม	และด้านความมั่นคงปลอดภัย	 โดยอยู่
ในลักษณะที่ปิดมิดชิด

2. เครื่องฉายรังสีทางชีวภาพโดยวิธีเอกซเรย์กำาลังต่ำาในลักษณะ
ที่ปิดมิดชิด	ไม่เกิน	300	กิโลอิเล็กตรอนโวลต์

3.	เครื่องเอกซเรย์ตรวจ	 รวมถึงเครื่องถ่ายภาพรังสีโดยอาศัย
การสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์	 สำาหรับตรวจกระเป๋าหรือ
สิ่งของต่าง	ๆ	

4. เครื่ อ ง เอกซเร ย์กระ เจิ งกลับแบบมือถื อสำ าหรับงาน 
รักษาความปลอดภัย	 เครื่องเอกซเรย์สำาหรับงานวิเคราะห์ 
แบบมือถือหรือพกพา	

5. เครื่องวัดทางอุตสาหกรรมด้วยรังสีเอกซ์แบบติดตั้งอยู่กับท่ี
เครื่องกำาเนิดรังสีที่มีพลังงานต่ำากว่า	5	keV/kV

ไม่ต้องขออนุญาต
หรือแจ้งการมีไว้
ในครอบครอง

เป็นไปตามร่างกฎกระทรวงกำาหนดวัสดุกัมมันตรังสีท่ีไม่อยู่ 
ภายใต้การควบคุม	พ.ศ.	....

เครื่องกำาเนิดรังสีที่มีพลังงานต่ำากว่า	5	keV/kV

	 กฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติแบ่งการกำากับดูแลการใช้วัสดุกัมมันตรังสีและเคร่ืองกำาเนิดรังสีออกเป็น	 

3	ประเภท	โดยขึ้นอยู่กับระดับกัมมันตภาพหรือลักษณะการใช้งานตามตารางดังนี้

 

 ทั้งนี้	มาตรา	26/1	แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	พ.ศ.	2559	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	กำาหนดให้ผู้มีไว้ในครอบครอง

หรือใช้เครื่องกำาเนิดรังสีท่ีออกแบบมาเฉพาะสำาหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ซ่ึงไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและเพื่อ

ใช้งานในสถานพยาบาล	 ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามมาตรา	26	แต่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ต่อผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขมอบหมาย

	 การกำาหนดประเภทของการอนุญาตในการกำากับดูแลเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติิฯ	 โดยเน้นความปลอดภัยของ 

ผู้ใช้งานและประชาชน	โดยเป็นไปตามมาตรฐานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศและกฎหมายด้านความปลอดภัยอื่น	ๆ



กองบรรณาธิการ
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60
รู้จักกับ
โคบอลต์-

ข้อมูลทั่วไป

 โคบอลต์เป็นช่ือทางเคมีของธาตุหมายเลขท่ี	27	ในตารางธาตุ	(Periodic	Table)	มีสัญลักษณ์เป็น	"Co"	มีน้ำาหนักอะตอม

เท่ากับ	59	 มีไอโซโทปสเถียรไอโซโทปเดียวคือ	 โคบอลต์-59	 ค้นพบโดยนักเคมีชาวสวีเดน	จอร์จ	แบรนต์	(George	Brandt)	 

เม่ือประมาณปี	พ.ศ.	2278	ช่ือของธาตุน้ีได้ต้ังจากคำาว่า	"Kobold"	ซ่ึงเป็นช่ือผีท่ีชอบขโมยเงินในนิทานพ้ืนบ้านของเยอรมนี

 

	 โคบอลต์เป็นโลหะมีสีเงินวาว	ตามปกติจะใช้ผสมกับธาตุอ่ืน	 เพ่ือทำาเป็นโลหะผสม	(Alloy)	มากกว่าจะใช้ในรูปสารบริสุทธ์ิ	

โคบอลต์ถูกใช้เป็นสารให้สีสำาหรับทาหรือเขียน	(สีน้ำาเงินโคบอลต์)	และใช้เป็นสีย้อมในอุตสาหกรรมเซรามิกส์	นอกจากน้ียังมีการใช้

โคบอลต์ในผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและใช้ทำาแม่เหล็กถาวร

โคบอลต์-59 และโคบอลต์-60 แตกต่างกันอย่างไร

 โคบอลต์-59	 เป็นไอโซโทปเสถียร	 ไม่มีการแผ่รังสี	 ขณะท่ีโคบอลต์-60	 เป็นไอโซโทปรังสี	 สามารถสลายตัว 

และแผ่รังสีออกมาได้	 โดยโคบอลต์-60	 ไม่มีอยู่ ในธรรมชาติ	 แต่ผลิตข้ึนโดยการนำาเอานิวไคลด์เสถียรคือ	 โคบอลต์-59	 

ไปอาบนิวตรอนในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์	(Nuclear	Reactor)	สามารถเขียนเป็นสมการนิวเคลียร์ได้ดังนี้

โคบอลต์-59 + นิวตรอน -----> โคบอลต์-60 + รังสีแกมมำฉับพลัน
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 โคบอลต์-60	 เป็นไอโซโทปกัมมันตรังสี	 มีค่าคร่ึงชีวิต	5.26	 ปี	 

และสลายตัวไปเป็นนิกเกิล-60	 โดยการปล่อยอนุภาคบีตาพลังงาน	

0.318	MeV	(ล้านอิเล็กตรอนโวลต์)	 รังสีแกมมาพลังงาน	1.33	MeV	 

และ	1.17	MeV	 ซ่ึงสามารถใช้ประโยชน์จากรังสีแกมมาน้ีได้ 

ในการฉายรังสีทางการแพทย์เพื่อกำาจัดมะเร็ ง 

ในอวัยวะต่าง	 ๆ	 และการฉายรังสีอาหารโดยใช้ 

โคบอลต์-60	 ซ่ึงจะไม่ทำาให้อาหารมีรังสี	

ท้ังนี้ เพราะรังสีแกมมาจากโคบอลต์-60	 

มี พ ลั ง ง า น ไ ม่ สู ง พ อ ท่ี จ ะ ทำ า ใ ห้ เ กิ ด 

การก่อกัมมันต์	(Activation)

โคบอลต์-60 มีประโยชน์อย่างไร

 ประเทศไทยนำาโคบอลต์-60	 มาใช้

ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง	 ๆ	 

อย่างแพร่หลาย	อาทิ	ทางการแพทย์	การเกษตร	อุตสาหกรรม	

และการศึกษาวิจัย	

 

 การแพทย์	 ด้านรังสีรักษามีการใช้เครื่องฉายรังสีโคบอลต์-60	
สำาหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและเนื้องอก	เป็นต้น

 อุตสาหกรรม มีการใช้ โคบอลต์-60	 อย่างแพร่หลายในการควบคุม
กระบวนการผลิต	 โดยใช้เป็นมาตรวัดรังสีทางอุตสาหกรรม	อาทิ	 วัดระดับ	วัดความหนา	 

วัดความหนาแน่น	 สำารวจหลุมเจาะ	 ฉายรังสีเวชภัณฑ์	 ฉายรังสีอาหารและผลิตผล 

ทางการเกษตร

 การเกษตร	 ใช้รังสีแกมมาจากโคบอลต์-60	 ในการปรับปรุงพันธุ์พืช 
ให้ได้พันธุ์ ใหม่	 การกำาจัดแมลงศัตรูพืชโดยการทำาหมัน	(Sterile	Insect	Technique)	 

การถนอมอาหาร	(Food	Preservation)	 เช่น	 ยับย้ังการงอก	ชะลอการสุก	ชะลอการบาน	 

ทำาลายพยาธิในอาหารและไข่แมลงในพืชผักผลไม้	รวมท้ังการใช้เทคนิครังสีเพ่ือขยายพันธุ์สัตว์	

เป็นต้น

 
*เรียบเรียงจากวารสารนิวเคลียร์ปริทัศน์	ปีที่	15	ฉบับที่	1	ม.ค.	-	มี.ค.	2543



      

ก. เหตุการณ์ก่อนการแจ้งเหตุต่อสำานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 
(พปส.)
 24 มกราคม 2543	ผู้ค้าเร่รับซ้ือของเก่าได้รับซ้ือกล่องโลหะทรงกระบอกขนาดใหญ่	

จากบริเวณลานกว้างริมถนนอ่อนนุช	(ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของถนนกาญจนาภิเษก)

 1-2 กุมภาพันธ์ 2543	 ผู้ค้าเร่และเพื่อนร่วมงานได้พยายามตัดแบ่งแยกช้ินส่วน 

กล่องโลหะนั้นเป็นส่วน	ๆ	และนำาไปส่งขาย	ณ	ร้านรับซื้อของเก่า	ซอยวัดมหาวงษ์	ตำาบลสำาโรง	 

อำาเภอพระประแดง	 จังหวัดสมุทรปราการ	 เนื่องจากกล่องโลหะมีส่วนประกอบของโลหะ 

หลายชนิด	 ทางร้านจึงขอให้ผู้ค้าเร่และลูกจ้างในร้านช่วยกันตัดและแยกชิ้นส่วนให้ขนาด 

เล็กลงอีก	 ซ่ึงต่อมาแยกได้เป็นตะกั่ว	72	 กิโลกรัม	 และโลหะเหล็กผสม	40	 กิโลกรัม	 และ 

มีเศษชิ้นส่วนโลหะอีกจำานวนหนึ่ง

 15-17 กุมภาพันธ์ 2543	 ผู้ค้าเร่และเพ่ือนร่วมงาน	รวมท้ังลูกจ้างในร้านรับซ้ือของเก่า	 

ได้ทยอยเ ข้ารับการรักษาพยาบาล	 ณ	 โรงพยาบาลสมุทรปราการ	 โดยมีอาการ 

อ่อนเพลีย	 เบ่ืออาหาร	มือบวมพอง	และผมร่วง	 ลักษณะอาการผู้ป่วยสามรายคล้ายคลึงกัน	

ทำาให้แพทย์สรุปความเห็นว่าน่าจะเกิดจากการได้รับรังสีระดับอันตราย

ลำาดับเหตุการณ ์

อุบัติเหตุทางรังสีโคบอลต์-60 
จังหวัดสมุทรปราการ

กองบรรณาธิการ
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ข. เหตุการณ์หลังจาก พปส. ได้รับการแจ้งเหตุ
 18 กุมภาพันธ์ 2543 

	 เวลา	11.00	 น.	 ได้รับแจ้งจากแพทย์ โรงพยาบาล

สมุทรปราการว่า	 ได้รับผู้ป่วยมีอาการบวมท่ีนิ้วมือ	 อาเจียน	และ

เม็ดโลหิตขาวลดต่ำาลงมาก	 มีอาการคล้ายได้รับรังสีสูง	 ขอให้ไป

ตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง

	 เวลา	12.10	 น.	 ได้จัดเจ้าหน้าท่ีเดินทางไปตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริงต่าง		ๆ 		จากทางโรงพยาบาลและเจา้ของรา้นรบัซ้ือของเกา่ 

ในซอยวัดมหาวงษ์	 จังหวัดสมุทรปราการ	 และได้ติดตามค้นหา 

ต้นกำาเนิดรังสีในบริเวณที่คาดว่าผู้ค้าเร่นำาไปทิ้ง

	 เวลา	19.00	 น.	 เจ้าหน้าท่ี	 พปส.	 และเจ้าหน้าท่ี 

จากสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ	 ตรวจสอบพบว่าบริเวณ 

หน้ าร้ านรับ ซ้ือของเก่ า มีระดับรั งสี สู งมาก	 แสดงว่ าคง มี 

ต้นกำาเนิดรังสีตกหล่นอยู่	 ณ	 ท่ีนั้น	 แต่เนื่องจากในบริเวณนั้น 

มีกองเศษเหล็กและวัสดุต่าง	ๆ	 วางอยู่ระเกะระกะเป็นจำานวนมาก	 

การปฏิบัติงานจึงมีความยากลำาบาก	 ในท่ีสุดสามารถกำาหนด

ตำาแหน่งกองเหล็กท่ีคาดว่าต้นกำาเนิดรังสีจะตกหล่นได้เม่ือเวลา	

04.00	น.	ของวันใหม่	และได้พักการปฏิบัติงานชั่วคราว
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 19 กุมภาพันธ์ 2543

	 เวลา	08.00	 น.	 พปส.	 สั่งการให้คณะปฏิบัติการฉุกเฉินทางรังสีของ	 พปส.	 ประชุมวางแผนและดำาเนินงาน 

กู้ต้นกำาเนิดรังสี	 ตามแผนปฏิบัติงานในกรณีเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินทางรังสีจากการใช้สารกัมมันตรังสี	(เอกสาร	 

OAEP	-	TECDOC-1	EMER-1	(2537))	 และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ดำาเนินการ	 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการอย่างดียิ่ง
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	 เวลา	14.15	 น.	 คณะปฏิบัติงานฉุกเฉินทางรังสีฯ	 และผู้ร่วมปฏิบัติงานประมาณ	40	 คน	 ได้เริ่มปฏิบัติการ 

ตามแผนท่ีวางไว้	 โดยเจ้าหน้าท่ีตำารวจได้กั้นบริเวณทางเข้าออกของซอยวัดมหาวงษ์	 และใช้รถตักดินกวาดเศษวัสดุ 

บริเวณภายนอกหน้าร้านรับซ้ือของเก่า	 ติดตั้งฉากกำาบังรังสี	(Lead	Shielding)	 เพ่ือลดระดับรังสีแก่ผู้ปฏิบัติงาน	 และ 

เร่ิมกู้ต้นกำาเนิดรังสีโดยใช้อุปกรณ์ด้ามยาวติดแม่เหล็กดูดวัสดุต้องสงสัย	แล้วตรวจวัดด้วยเคร่ืองวัดรังสีท่ีออกแบบสำาหรับ 

การวัดรังสีระดับสูง

	 เวลา	21.00	น.	คณะปฏิบัติงานฉุกเฉินทางรังสีฯ	ได้ตรวจทราบตำาแหน่งท่ีแน่ชัดของต้นกำาเนิดรังสี	โดยใช้ฉากเรืองแสง	 

(Fluorescence	Screen)	วางบนกองวัสดุ	จนทราบตำาแหน่งที่แน่นอน	จึงดำาเนินการกู้ต้นกำาเนิดรังสีต่อไป

 20 กุมภาพันธ์ 2543

	 เวลา	00.20	 น.	 คณะปฏิบัติงานฉุกเฉินทางรังสีฯ	 ได้ปฏิบัติงานเป็นผลสำาเร็จ	 โดยได้พบต้นกำาเนิดรังสี 

ท่ีมีลักษณะเป็นแท่งโลหะทรงกระบอก	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ	2.5	 เซนติเมตร	และความยาวประมาณ	4	 เซนติเมตร	 

จำานวน	1	แท่ง	 และจัดเก็บลงภาชนะกำาบังรังสี	(Lead	Container)	 ท่ีจัดเตรียมไว้	 และได้ตรวจวัดระดับรังสีในบริเวณ 

ร้านรับซ้ือของเก่าดังกล่าวอีกครั้ง	 พบว่าระดับรังสีเป็นระดับปกติในธรรมชาติ	 จึงยกเลิกการปิดกั้นบริเวณ	 และขนย้าย 

ต้นกำาเนิดรังสีนั้นมายัง	พปส.	การปฏิบัติงานส้ินสุดเวลาประมาณ	03.00	น.	 ต่อมาเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบต้นกำาเนิดรังสี	พบว่า 

เป็นต้นกำาเนิดรังสี	 โคบอลต์-60	 มีความแรงรังสีประมาณ	425	คูรี	 และได้จัดเก็บไว้ในสถานท่ีเก็บเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว

ของ	พปส.	ต่อไป

เรียบเรียงจากวารสารนิวเคลียร์ปริทัศน์	ปีที่	15	ฉบับที่	1	ม.ค.	-	มี.ค.	2543
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	 การใช้ประโยชน์จากนิวเคลียร์และรังสีมีพัฒนาการและการเติบโตข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 

แต่ส่ิงท่ีสำาคัญและเป็นหลักพ้ืนฐานทางนิวเคลียร์และรังสีท่ีไม่สามารถละเลยได้คือ	ความปลอดภัย	 

แน่นอนว่าไม่มี ใครอยากเห็นเหตุ ร้ายท่ีเกี่ยวข้องกับรังสี	 ไม่อยากอยู่ ในความกังวล 

หากเกิดเหตุในประเทศไทย	และไม่อยากตกอยู่ในฐานะผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติภัยทางรังสี	 

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	(International	Atomic	Energy	Agency:	IAEA)	 

และรัฐภาคีเองก็ไม่เคยนิ่งนอนใจในการหามาตรการและกลไกท่ีจะสร้างความปลอดภัย	 และ

ปกป้องประชาชนและสิ่งแวดล้อมมิให้ได้รับผลกระทบทางรังสีอันเกิดจากกิจกรรมการใช้

ประโยชน์จากนิวเคลียร์และรังสีทุกชนิด	 ซ่ึงรวมถึงเหตุท่ีไม่คาดคิดท่ีถูกเรียกว่า	 อุบัติการณ์	

(Incident)	 และอุบัติเหตุ	(Accident)	 รวม	7	 ระดับ	ตามเกณฑ์การจัดระดับความรุนแรงของ

อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสีของ	IAEA	(International	Nuclear	Event	Scale:	INES)

การรายงานอุบัติเหตุทางรงัสีต่อ IAEA
ฐิติเดช ตุลารักษ์

วิศวกรนิวเคลียร์ชำานาญการพิเศษ
สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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 “คว�มปลอดภัยท�งนิวเคลียร์และรังสี”	ถูกมองว่าเป็นศาสตร์ทางนิวเคลียร์และรังสีท่ีตั้งอยู่บน

พื้นฐานทางวิชาการ	ปราศจากอิทธิพลทางการเมือง	การต่างประเทศ	และความขัดแย้งระหว่างรัฐใด	ๆ	 

ดังนั้น	 รัฐภาคีจึงมีหน้าท่ีท่ีจะต้อง	 “ร่วมกันสร้�งคว�มปลอดภัย”	 ท้ังในเชิงวิชาการและในทางปฏิบัติ	 

จึงเป็นท่ีมาของกลไกหลักในการรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีท่ีเรียกว่า	อนุสัญญำว่ำด้วย 

กำรแจ้งอุบัติเหตุทำงนิวเคลียร์โดยเร็ว (Convention on Early Notification of a Nuclear Accident)  

ท่ีรัฐภาคีให้คำาม่ันต่อกันในการแจ้งเตือนกรณีเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์หรือรังสีในอาณาเขตของรัฐตนเอง 

ทันทีท่ีประเมินได้ว่าอาจส่งผลกระทบใด	ๆ	ต่อรัฐอื่นได้	 โดยจะต้องแจ้งเตือนไปยัง	IAEA	และรัฐภาคี

ท่ีอาจได้รับผลกระทบนี้	 ท้ังนี้	 เพื่อให้ทุกฝ่ายมีเวลาเพียงพอในการรับมือต่อผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

ต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในรัฐของตนเองได้	 และยังเป็นการให้เวลากับนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญ

จากต่างประเทศได้ทราบข้อเท็จจริงและนำาข้อมูลการรายงานนี้ไปวิเคราะห์และประเมิน	เพื่อให้คำาแนะนำา 

และช่วยเหลือได้ทันท่วงที

ตารางแสดงความรุนแรงของเหตุการณ์นิวเคลียร์ตามมาตรา INES (International Nuclear Event Scale)

อุบัติเหตุรุนแรงที่สุด

อุบัติเหตุรุนแรง

อุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อภายนอก
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

อุบัติเหตุเฉพาะบริเวณ
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

เหตุขัดข้องรุนแรง

เหตุขัดข้อง

เหตุผิดปกติ

เหตุการณ์ปกติ

อุบัติเหตุ

เหตุขัดข้อง

เหตุการณ์ปกติ
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	 นอกจากนี้ยังมีพันธกรณีท่ีควบคู่กันชื่อว่า	อนุสัญญำ

ว่ำด้วยควำมช่วยเหลือในกรณีอุบัติเหตุทำงนิวเคลียร์หรือ 

เหตุฉุกเฉินทำงรังสี (Convention on Assistance in the Case 

of a Nuclear Accident or Radiological Emergency)	ที่รัฐภาคี 

ให้คำามั่นต่อกันในการให้ความช่วยเหลือเท่าท่ีรัฐของตนจะทำาได้ 

ในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์หรือเหตุฉุกเฉินทางรังสี	 

ซ่ึงความช่วยเหลือนี้ครอบคลุมถึงบุคลากร	 เครื่องมือ	 เงินทุน	

และความช่วยเหลือในลักษณะอื่น	ๆ	ทั้งหมด	โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

แม้จะไม่ได้อยู่ ในอาณาเขตของรัฐตนเอง	 ซ่ึงเป็นไปตาม 

หลักมนุษยธรรมอย่างแท้จริง

	 ท้ังสองพันธกรณีท่ีกล่าวถึงข้างต้นได้รับความเห็นชอบ 

จากท่ีประชุมใหญ่สามัญประจำ า ปีของ	 IAEA	 เมื่ อวัน ท่ี 	 

26	กันยายน	2529	พร้อมเปิดให้ลงนามและให้สัตยาบันทันที	 

โดยร่างของท้ังสองอนุสัญญาถูกหยิบยกและหารือข้ึนทันที 

ภายหลังอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์เชอร์โนบิล	เมื่อวันที่	26	เมษายน	 

2529	 ท่ีถือเป็นหายนะทางนิวเคลียร์ท่ีรุนแรงท่ีสุดในประวัติศาสตร์	

และเป็นบทเรียนท่ีสำาคัญของประชาคมโลก	 ท้ังนี้	 ประเทศไทย

ได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาท้ังสองฉบับ	 เมื่อวันท่ี	25	กันยายน	

2530	และได้เข้าเป็นภาคี	เมื่อวันที่	21	มีนาคม	2532

	 สำาหรับอุบัติเหตุทางรังสีโคบอลต์-60	 ประเทศไทย 

โดยสำานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ	ณ	ขณะน้ัน	 ได้ร้องขอ 

ความช่วยเห ลือไปยัง	 IAEA	 ภายใ ต้อ นุ สัญญาว่า ด้วย 

ความช่วยเหลือในกรณีอุบัติเหตุฯ	ในฐานะหน่วยงานผู้ประสานงาน	 

โดยขอคำาแนะนำาด้านการบำาบัดผู้ป่วยและผู้ท่ีได้รับผลกระทบ

จากรังสี	 เมื่อวันท่ี	20	กุมภาพันธ์	2543	 ทันทีท่ีสามารถเก็บกู้ 

วัสดุกัมมันตรังสีได้สำาเร็จ	 และขอให้เข้ามาติดตามและประเมิน

อุบัติเหตุในภายหลังด้วย	 ท้ังนี้	 เนื่องจากอุบัติเหตุทางรังสี

โคบอลต์-60	 ไม่มีการฟุ้งกระจายหรือเปรอะเป้ือน	 จึงไม่ได้ 

แจ้งเตือนไปยัง	IAEA	 และรัฐภาคีอื่นตามอนุสัญญาว่าด้วย 

การแจ้งอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์โดยเร็ว	นอกจากนี้ประเทศไทย 

ยังได้รายงานต่อ	IAEA	ถึงรายละเอียด	ข้อมูลต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

กับอุบัติเหตุทางรังสีโคบอลต์-60	รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบ	ผู้ป่วย	 

และผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วย
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	 วันท่ี	24	 กุมภาพันธ์	2543	 สถานเอกอัครราชทูตไทย 

ประจำากรุงเวียนนา	 สาธารณรัฐออสเตรีย	 ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ี 

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำาองค์การสหประชาชาติและองค์การ 

ระหว่างประเทศ	ณ	กรุงเวียนนา	 ได้แจ้งขอความช่วยเหลือ 

อย่างเป็นทางการไปยัง	IAEA	 ด้วยเช่นกัน	 และเม่ือวันท่ี	 

26	 กุมภาพันธ์	2543	IAEA	 ได้เข้ามาติดตาม	 เก็บข้อมูล	 

รวมทั้งวิเคราะห์เหตุการณ์และผลกระทบ	โดยทีมประกอบด้วย 

ผู้เชี่ยวชาญจาก	IAEA	 ด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี

รวมท้ังด้านการจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

จำานวน	2	 ท่าน	 และแพทย์เฉพาะทางในการรักษาผู้ป่วย

ทางรังสีจากประเทศญ่ีปุ่น	 โดยได้จัดทำารายงานขึ้น	 ช่ือว่า	 

The	Radiological	Accident	 in	Samut	Prakarn	 

(International	Atomic	Energy	Agency,	Vienna,	2002)	 

โดยมีข้อหนึ่งในบทสรุปด้านความร่วมมือระหว่าง

ประเทศกล่าวว่า	IAEA	 ได้ให้ความช่วยเหลือภายใต้

อนุสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือในกรณีอุบัติเหตุฯ	 

ตามท่ีประเทศไทยได้ร้องขอ	 โดยเน้นย้ำาถึงความสำาคัญและ 

ประโยชน์ในการแจ้งเหตุโดยเร็วท่ีสุด	และได้ใช้เหตุการณ์น้ีเป็นตัวอย่างท่ีแสดงถึงความสำาคัญของท้ังสองอนุสัญญา 

ให้กับประเทศอื่น	ๆ

 ในปัจจุบัน	IAEA	ได้พัฒนากลไกอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรายงาน	การส่งข้อมูล	และการให้ความช่วยเหลือ

ระหว่างรัฐภาคีและโดย	IAEA	 อีกมากมาย	อาทิ	ระบบแลกเปล่ียนข้อมูลอุบัติการณ์และเหตุฉุกเฉินแบบรวมศูนย์	 

(Unified	System	for	Information	Exchange	in	Incidents	and	Emergencies:	

USIE)	ระบบสารสนเทศด้านการเฝ้าระวังทางรังสีระหว่างประเทศ	(International	 

Radiation	Monitoring	Information	System:	IRMIS)	 รวมไปถึงกลไก 

ด้านความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์	(Nuclear	Security)	

เช่น	อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทางกายภาพของ

วัสดุนิวเคลียร์และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม	(Convention	on	

the	Physical	Protection	of	Nuclear	Material	

and	its	Amendment)	 และระบบฐานข้อมูล 

อุบัติการณ์และเหตุการลักลอบวัสดุนิวเคลียร์และ 

วัสดุกัมมันตรังสี	(Incident	and	Trafficking	 

Database:	 ITDB)	 ซ่ึงถือ เ ป็นมาตรการ 

เชิงป้องกันอีกด้วย
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	 ต้นกำาเนิดรังสีปิดผนึกโคบอลต์-60	(Co-60)	 เป็นวัสดุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งท่ีนำามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์เพื่อบำาบัดรักษา 

โรคมะเร็ง	Co-60	ที่เกิดอุบัติเหตุนี้เป็นต้นกำาเนิดรังสีที่หมดอายุการใช้งานแล้ว	บริษัทที่รับผิดชอบได้เคลื่อนย้ายต้นกำาเนิดรังสี	Co-60	ไปจัดเก็บ

ไว้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม	โดยไม่ได้แจ้งสำานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ	(ในขณะนั้น)	ทำาให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องลักลอบถอดเครื่องกำาบังรังสี 

และอุปกรณ์์ประกอบไปขายด้วยความไม่รู้และ/หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์	 อันเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุทางรังสีท่ีซอยวัดมหาวงษ์์	 จังหวัดสมุทรปราการ	

ระหว่างวันท่ี	18	-	20	 กุมภาพันธ์ ์	2543	 สำานักงานฯ	 ได้เก็บกู้แท่ง	Co-60	 จากท่ีเกิดเหตุเม่ือวันท่ี	20	 กุมภาพันธ์	2543	 และบรรจุ 

แท่ง	Co-60	ในภาชนะตะกั่วกำาบังรังสี	แล้วนำามาเก็บรักษาไว้ชั่วคราวที่ใต้น้ำาในบ่อเก็บแท่งเชื้อเพลิงใช้แล้ว	(Spent	Fuel	Pool)	ของสำานักงานฯ	 

ที่ระดับความลึกของน้ำา	4.5	เมตร		

	 การเก็บรักษาแท่ง	Co-60	 เพื่อรอการขจัดท้ิงในอนาคตนั้น	 ต้องเก็บรักษาแบบแห้งในภาชนะท่ีได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ 

ให้มีความปลอดภัยและสามารถกำาบังรังสีได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	(International	Atomic	Energy	

Agency	:	IAEA)	 เนื่องจากการเก็บรักษาแท่ง	Co-60	 ท่ีใต้น้ำาเป็นระยะเวลานาน	อาจทำาให้พื้นผิวภาชนะบรรจุแท่ง	Co-60	 เกิดการกัดกร่อน 

และอาจทำาให้	Co-60	แพร่กระจายสู่น้ำาได้	 ดังนั้นจึงจำาเป็นต้องนำาแท่ง	Co-60	มาบรรจุใหม่ในภาชนะท่ีได้รับการออกแบบพิเศษ	เพ่ือเก็บรักษา 

แบบแห้งต่อไป

	 ต้นกำาเนิดรังสีปิดผนึก	Co-60	ที่เกิดอุบัติเหตุนี้มีรูปร่างทรงกระบอก	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	1	นิ้ว	สูง	1.5	นิ้ว	หรือประมาณ	26	x	39	

มิลลิเมตร	ดังรูปที่	1	ณ	วันที่	20	กุมภาพันธ์	2543	มีปริมาณกัมมันตภาพ	425	คูรี	ณ	วันที่	7	กันยายน	2545	ซึ่งเป็นวันที่ดำาเนินการแปรสภาพ	

มีกัมมันตภาพเหลืออยู่	300.25	คูรี	และปัจจุบัน	ณ	วันที่	20	กุมภาพันธ์	2563	ต้นกำาเนิดรังสี	Co-60	ที่แปรสภาพแล้ว	มีกัมมันตภาพเหลืออยู่	

30.12	คูรี

การจัดการโคบอลต์-60 
จากกรณีเกิดอุบัติเหตุทางรังสีที่ซอยวัดมหาวงษ์ 
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อการเก็บรักษา

มณฑา ปุณณชัยยะ
ข้าราชการบำานาญ โครงการจัดการกากกัมมันตรังสี สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ขั้นตอนการจัดการโคบอลต์-60 จากอุบัติเหตุขาดเครื่องกำาบังรังสี  
(Lost of Shielding) มีดังนี้
1.	การออกแบบและจัดทำาภาชนะตะก่ัวกำาบังรังสีเพ่ือใช้บรรจุแท่ง	Co-60	โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน	IAEA	 

ภายใต้การตรวจสอบยืนยันแบบโครงสร้างของ	IAEA	(IAEA	Approval)

2.	การตรวจสอบการรั่วของแท่ง	Co-60

3.	การบรรจุแท่ง	Co-60	 ลงในภาชนะตะกั่วท่ีใต้น้ำาในบ่อเก็บแท่งเช้ือเพลิงใช้แล้ว	 ระดับความลึก 

ของน้ำา	4.5	เมตร	

4.	การตรวจวัดระดับรังสีหลังการบรรจุและการตรวจสอบความเปรอะเปื้อนทางรังสี

5.	การเคลื่อนย้ายภาชนะตะกั่วบรรจุแท่ง	Co-60	 ไปเก็บรักษาท่ีโรงเก็บกากกัมมันตรังสี	1	 

สำานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

   
รูปที่ 1 รูปจำาลองต้นกำาเนิดรังสีปิดผนึก 

Co-60 ที่เกิดอุบัติเหตุ

1. การออกแบบและจัดทำาภาชนะตะกั่วกำาบังรังสีเพื่อใช้บรรจุแท่ง Co-60 ตามเกณฑ์มาตรฐาน IAEA
	 ภาชนะตะกั่วกำาบังรังสีท่ีจัดทำาข้ึนได้รับการออกแบบตามเกณฑ์์มาตรฐานของ	IAEA	และตรวจสอบยืนยันแบบโดย	IAEA	(IAEA	 

Approval)	 เกณฑ์มาตรฐาน	IAEA	 กำาหนดให้ระดับรังสีท่ีพื้นผิวของภาชนะเม่ือบรรจุต้นกำาเนิดรังสีแล้วต้องมีค่าน้อยกว่า	2	mSv/hr(1)  

มีรายละเอียดโครงสร้าง	 รูปร่าง	 ขนาด	 และน้ำาหนักของภาชนะแสดงในรูปท่ี	2	 และมีภาพจริงของภาชนะตะกั่วบุภายนอก-ภายใน 

ด้วยเหล็กไร้สนิม	น้ำาหนักรวม	795	กิโลกรัม	ในรูปที่	3
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	 ติดป้ายแผ่นเหล็กไร้สนิมท่ีมีข้อความระบุเคร่ืองหมาย

สัญลักษณ์ทางรังสี	 ชนิดของวัสดุกัมมันตรังสี	 ความแรงรังสี	 บริษัท 

ท่ีนำาส่งกาก	 และวันเดือนปีท่ีบรรจุกากไว้บนภาชนะตะกั่วกำาบังรังสี 

ที่ด้านหน้า	ด้านหลัง	และที่ฝาปิด

2. การตรวจสอบการรั่วของแท่ง Co-60
	 เพื่อวิเคราะห์ว่าแท่ง	Co-60	 ท่ีเก็บรักษาไว้ใต้น้ำาในบ่อ 

เก็บแท่งเช้ือเพลิงใช้แล้วเป็นระยะเวลา	2.5	 ปี	จะมีการรั่วออกมาสู่น้ำา

โดยรอบหรือไม่่	มีขั้นตอนการตรวจสอบดังนี้

	 2.1	 นำาภาชนะตรวจสอบการรั่วท่ีสร้างข้ึนมาเป็นพิเศษ

ตามรูปที่	4	ไปวางไว้ที่ก้นบ่อใกล้กับภาชนะบรรจุแท่ง	Co-60	เดิม

	 2.2	 เปิดฝาภาชนะตรวจสอบการรั่วและฝาภาชนะตะกั่ว

บรรจุแท่ง	Co-60	เดิม

	 2.3	 ใช้เครื่องมือคีบแท่ง	Co-60	 ออกจากภาชนะเดิม	 

ใส่ในภาชนะตรวจสอบการรั่วและปิดฝาภาชนะ

	 2.4	 เปิดป๊ัมน้ำา	 ไล่น้ำาในภาชนะตรวจสอบการรั่วด้วย 

น้ำากลั่นขจัดแร่	(Demineralized	Water)	 โดยปล่อยให้น้ำาท่ีไล่ออก 

ไหลลงสู่บ่อเก็บแท่งเชื้อเพลิงใช้แล้ว

	 2.5	 ปั๊มน้ำากลั่นขจัดแร่หมุนเวียนผ่านแท่ง	Co-60	เป็นเวลา	 

3	 ชม.	 โดยใส่น้ำากลั่นขจัดแร่ไว้ในถังน้ำาท่ีปากบ่อ	 น้ำาซ่ึงหมุนเวียน 

ผ่านแท่ง	Co-60	แล้วจะกลับมาอยู่ในถังด้านบน

	 2.6	 เก็บตัวอย่างน้ำาจากบ่อเก็บแท่งเ ช้ือเพลิงใช้แล้ว 

ก่อนการหมุนเวียนน้ำา	 น้ำากลั่นขจัดแร่ก่อนการหมุนเวียนน้ำา	 และ 

น้ำากลั่นขจัดแร่หลังการหมุนเวียนน้ำา	 ดังรูปท่ี	5	 นำาไปตรวจวัดรังสี

ด้วยเครื่องวิเคราะห์์รังสีแบบหลายช่อง	(MCA)	ที่ต่อกับหัววัดรังสีแบบ	 

Ge(Li)	 และประเมินผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ	 โดยปฏิบัติงาน 

ท่ีห้องปฏิบัติการทางรังส	ี2	แห่ง	คือ	 ท่ีกองสุขภาพและกองขจัดกาก

กัมมันตรังสี	ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำาแสดงในตารางที่	1	

รูปที่ 2 รายละเอียดโครงสร้าง
ของภาชนะตะกั่วกำาบังรังสี

รูปที่ 4 อุปกรณ์ตรวจสอบการรั่วของแท่ง Co-60

รูปที่ 5 การเก็บตัวอย่างน้ำาเพื่อนำาไปวิเคราะห์ 

รูปที่ 3 ภาชนะตะกั่ว
กำาบังรังสีที่ออกแบบพิเศษ
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3. การบรรจุแท่ง Co-60 ลงภาชนะตะก่ัวท่ีใต้น้ำาในบ่อ 
เก็บแท่งเชื้อเพลิงใช้แล้ว ความลึกของน้ำา 4.5 เมตร 
	 เมื่อตรวจสอบพบว่าไม่มีการรั่วของ	Co-60	 ออกสู่น้ำา 

โดยรอบในบ่อเก็บแท่งเช้ือเพลิงใช้แล้ว	 จึงบรรจุแท่ง	Co-60	 ลงใน 

ภาชนะตะกั่วกำาบังรังสีท่ีใต้น้ำา	 ระดับความลึกของน้ำา	4.5	 เมตร	 

ดังรูปที่	6	มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้

	 3.1	 ใช้รถยกนำาภาชนะตะกั่วกำาบังรังสีท่ีออกแบบพิเศษ 

ไปที่บ่อเก็บแท่งเชื้อเพลิงใช้แล้ว

	 3.2	 ใช้รอกยกภาชนะตะกั่วกำาบังรังสีหย่อนลงไปที่ก้นบ่อ

	 3.3	 เปิดฝาภาชนะตะกั่วกำาบังรังสีและเปิดฝาภาชนะ 

ตรวจสอบการรั่ว

	 3.4	 ใช้เครื่องมือคีบแท่ง	Co-60	ออกจากภาชนะตรวจสอบ

การรั่ว	นำาไปใส่ในภาชนะตะกั่วกำาบังรังสี	และปิดฝาภาชนะ

	 3.5	ยกภาชนะตะกั่ วกำ า บัง รังสี ข้ึน เหนือน้ำ าด้ วยรอก 

ดังรูปที่	7	และปล่อยให้น้ำาไหลออกจากภาชนะจนหมด

	 3.6	ล้างพื้นผิวภายนอกของภาชนะตะกั่วบรรจุแท่ง	Co-60	

ด้วยน้ำากลั่นขจัดแร่และปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง

รูปท่ี 6 การบรรจุแท่ง Co-60 ลงในภาชนะตะก่ัว
ท่ีใต้น้ำาระดับความลึกของน้ำา 4.5 เมตร

รูปที่ 7 การนำาภาชนะตะกั่วบรรจุแท่ง Co-60 ขึ้นเหนือน้ำาด้วยรอก

4. การตรวจวัดระดับรังสีหลังการบรรจุและการตรวจสอบความเปรอะเปื้อนทางรังสี
	 4.1	ตรวจวัดระดับรังสีที่พื้นผิวของภาชนะตะกั่วกำาบังรังสีและที่ระยะห่าง	1	เมตร	ด้วยวิธีตรวจวัดรังสีโดยตรง	(Direct	Measurement)	

ดังรูปที่	8	โดยควบคุมระยะเวลาที่ปลอดภัยในการเข้าปฏิบัติงาน	

	 4.2	ตรวจสอบความเปรอะเป้ือนทางรังสีบนภาชนะตะก่ัวบรรจุแท่ง	Co-60	 โดยรอบภาชนะและท่ีฝาปิดด้วยวิธีตรวจวัดรังสีโดยอ้อม 

(Indirect	Measurement	:	Smear	Test)	ดังรูปที่	9	และรูปที่	10	โดยควบคุมระยะเวลาที่ปลอดภัยในการเข้าปฏิบัติงาน	

	 4.3	ผลการตรวจวัดรังสีโดยตรงและโดยอ้อมแสดงในตารางที่	2	โดยไม่พบความเปรอะเปื้อนทางรังสี

รูปที่ 8 การตรวจวัดรังสีโดยตรง

รูปที่ 9 การทำา Smear Test 

รูปที่ 10 การตรวจวัดรังสีบนชิ้น Smear Paper
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สรุปผลการดำาเนินงาน
	 การปฏิบัติงานจัดการโคบอลต์-60	 จากกรณีอุบัติเหตุทางรังสีพบว่าแท่ง	Co-60	 ไม่มีการรั่วของ	Co-60	 ออกมาสู่น้ำาในบ่อ	 

โดยขีดจำากัดการปนเป้ือนของ	Co-60	 ในน้ำา	(USNRC)	มีค่า	<	3x10-3 µCi/L(2)	 และขีดจำากัดต่ำาสุดของการวิเคราะห์	Co-60	ด้วยวิธีนี้ 

มีค่าเป็น	2.16x10-4 µCi/L	ภาชนะตะกั่วสามารถกำาบังรังสีได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ	IAEA	(<2	mSv/hr)	โดยระดับรังสีที่พื้นผิวภาชนะตะกั่ว

และที่ระยะ	1	เมตร	(ด้านข้าง)	มีค่าเป็น	1.50	mSv/hr	และ	0.08	mSv/hr	ระดับรังสีที่พื้นผิวภาชนะตะกั่วและที่ระยะ	1	เมตร	(ฝาปิดด้านบน)	 

มีค่าเป็น	1.40	mSv/hr	 และ	0.07	mSv/hr	 ตามลำาดับ	 รวมท้ังไม่พบการเปรอะเป้ือนทางรังสีท่ีพื้นผิวโดยรอบภาชนะตะกั่วและท่ีฝาปิด	 

จึงเคลื่อนย้ายภาชนะตะกั่วบรรจุแท่ง	Co-60	ไปเก็บรักษาที่โรงเก็บกากกัมมันตรังสี	1	โครงการจัดการกากกัมมันตรังสี	สำานักงานพลังงานปรมาณู 

เพ่ือสันติ	 ปัจจุบันภาชนะตะกั่วบรรจุแท่ง	Co-60	นี้ยังคงถูกเก็บรักษาไว้ท่ีโรงเก็บกากกัมมันตรังสี	4	 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	

(องค์การมหาชน)	หรือ	สทน.	อำาเภอองครักษ์	จังหวัดนครนายก	

5. การเคล่ือนย้ายภาชนะตะก่ัวบรรจุแท่ง Co-60 ไปเก็บรักษาท่ีโรงเก็บกากกัมมันตรังสี 1 พปส.

	 5.1	ติดป้ายเคร่ืองหมายสัญลักษณ์ทางรังสี	 ระบุชนิดของ

สารกัมมันตรังสี	 ระดับรังสีท่ีตรวจวัดได้	และวันเดือนปีีท่ีตรวจวัดรังสี	

ไว้บนภาชนะตะกั่วบรรจุแท่ง	Co-60

	 5.2	 ใส่กุญแจล็อกท่ีฝาและตัวภาชนะตะกั่วบรรจุแท่ง	 

Co-60	ให้ยึดติดกันแน่น	

	 5.3	นำาภาชนะตะกั่วบรรจุแท่ง	Co-60	 ไปเก็บรักษา 

ในโรงเก็บกากกัมมันตรังสี	1	ดังรูปที่	11	และ	12	

	 คณะผู้ปฏิบัติงานจัดการโคบอลต์-60	 จากกรณีอุบัติเหตุ 

ทางรังสีแสดงในรูปที่	13

รูปที่ 11 การเคลื่อนย้ายภาชนะตะกั่ว
บรรจุแท่ง Co-60 ไปจัดเก็บด้วยรถยก 

รูปที่ 12 การเก็บรักษาภาชนะตะกั่ว
บรรจุแท่ง Co-60 ที่โรงเก็บกากฯ 1

รูปที่ 13 คณะผู้ปฏิบัติงานจัดการโคบอลต์-60 
จากกรณีอุบัติเหตุทางรังสี
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	 การดำาเนินงานนี้ประสบผลสำาเร็จอย่างดีย่ิง	 โดยได้รับความร่วมมือจากข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีจากทุกส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง	 

ในการออกแบบ	จัดทำาเครื่องมือเครื่องใช้	 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์	 ร่วมปฏิบัติงานในข้ันตอนต่าง	 ๆ	ตรวจวัดรังสี	 บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน 

ด้วยภาพถ่ายและวีดิทัศน์	ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความปลอดภัยในการร่วมปฏิบัติงานทางรังสีครั้งนี้

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำาเพื่อตรวจสอบการรั่วของแท่งโคบอลต์-60

ชนิดของตัวอย่างน้ำา
(1,000 มิลลิลิตร)

ความแรงรังสี/3,600 วินาที
ที่ 1.332 MeV

ความแรงรังสี
(µCi/L)

หมายเหตุ

		น้ำาในบ่อแท่งเชื้อเพลิงใช้แล้ว

		(ก่อนการหมุนเวียนน้ำา)
ไม่มี	Peak	Co-60 LLD

มีเฉพาะ	Cs-137

1.26x10-3 µCi/L

		น้ำากลั่นขจัดแร่	(Demineralized	Water)

		ก่อนการหมุนเวียนน้ำา

		หลังการหมุนเวียนน้ำา

ไม่มี	Peak	Co-60

ไม่มี	Peak	Co-60

LLD	

LLD

ไม่มี	Peak	ใด	ๆ	บน	Spectrum

ไม่มี	Peak	ใด	ๆ	บน	Spectrum

LLD	=	Lower	Limit	of	Detection	ของการวิเคราะห์	Co-60	ด้วยวิธีนี้	มีค่าเป็น	2.16x10-4 µCi/L

ตารางที่ 2 ระดับรังสีหลังการบรรจุแท่งโคบอลต์-60 และผลการตรวจสอบความเปรอะเปื้อนทางรังสี

  พื้นผิวภาชนะตะกั่วที่ตรวจวัด ระดับรังสีสูงสุดที่ตรวจวัดได้ ผลการตรวจวัด

วัดโดยตรง (mSv/hr) วัดโดยอ้อม (Bq/cm2)

พื้นผิว ระยะห่าง 1 เมตร

โดยรอบภาชนะ 1.50 0.08 0 ไม่มีการเปรอะเปื้อนทางรังสี

ฝาภาชนะ 1.40 0.07 0 ไม่มีการเปรอะเปื้อนทางรังสี

เอกสารอ้างอิง
(1)	Management	of	Spent	Sealed	Sources,	Mauritz	Wallin,	Waste	Management	Section,	Division	of	Nuclear	Fuel	Cycle	and	Waste	Management,	IAEA	1995

Limit	of	Effluent	Concentration	in	Water,	Code	of	Federal	Regulations	:	USNRC,	p325,	1998
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	 หลังเหตุการณ์	 “อุบัติเหตุท�งรังสีโคบอลต์-60”	 เม่ือวันท่ี	18	-	20	 กุมภาพันธ์	2543	 และสำานักงาน

พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ	(ปัจจุบันคือ	 สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ)	 ได้เก็บกู้ต้นกำาเนิดรังสีโคบอลต์-60	 

ท่ีร้านรับซ้ือของเก่าบริเวณซอยวัดมหาวงษ์	 อำาเภอพระประแดง	 จังหวัดสมุทรปราการ	 แล้วเสร็จ	 กลุ่มผู้ได้รับ 

ผลกระทบทางรังสีและทายาทของผู้วายชนม์ในกรณีดังกล่าว*	 ได้ร่วมกันฟ้องคดีสำานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ	

ต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่	7	มีนาคม	2544	เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำาละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง	

อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องปฏิบัติ	และฟ้องคดี	บริษัท	กมลสุโกศล	อิเล็คทริค	จำากัด	 

ที่	1	กับพวก	รวม	5	คน	ต่อศาลแพ่ง	เมื่อวันที่	14	กุมภาพันธ์	2544	ให้ชดเชยค่าเสียหายต่อสุขภาพของประชาชน

ท่ีได้รับสัมผัสกัมมันตภาพรังสีจากแท่งโคบอลต์-60	 เนื่องจากเป็นผู้ครอบครองเครื่องฉายรังสีโคบอลต์-60	 

โดยขาดความระมัดระวังในการใช้และจัดเก็บ	ทำาให้เกิดความเสียหายต่อผู้ได้รับสัมผัส	

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ 

	 1.	พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ	พ.ศ.	2504			

	 2.	พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	พ.ศ.	2539				

		 3.	พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	2535	และ

	 4.	พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	พ.ศ.	2535

 ก. คดีพิพาททางปกครอง	ศาลปกครองกลาง	ได้พิจารณาว่า	ต้นกำาเนิดรังสีโคบอลต์-60	ที่ก่อปัญหานั้น	 

เดิมเป็นอุปกรณ์การแพทย์เครื่องฉายรังสีโคบอลต์ของโรงพยาบาลรามาธิบดี	 จัดซ้ือจากบริษัท	 ซีเ		มนส์	 จำากัด	

ประเทศเยอรมนี	 และเมื่อเสื่อมสภาพลง	 โรงพยาบาลรามาธิบดีจึงจำาหน่ายออกโดยการขายทอดตลาดให้แก่ 

บริษัท	กมลสุโกศล	อิเล็คทริค	จำากัด	เม่ือปี	พ.ศ.	2538	โดยทางโรงพยาบาลได้แจ้งการจำาหน่ายเคร่ืองฉายรังสีโคบอลต์-60	

ดังกล่าวต่อสำานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติได้ทราบแล้ว	 ในช้ันต้นบริษัทดังกล่าวได้นำาอุปกรณ์ดังกล่าว	 

ไปจัดเก็บไว้ท่ีโกดังซ่ึงต้ังอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต	 เขตจตุจักร	 กรุงเทพมหานคร	 ต่อมาบริษัทดังกล่าวได้ทำาการ 

เคลื่อนย้ายเครื่องฉายรังสีโคบอลต์-60	 เก่า	 จำานวน	3	 เครื่อง	(รวมเครื่องจากหน่วยงานอ่ืน	ๆ	ด้วย)	 ไปจัดเก็บ 

กลุ่มกฎหมาย
สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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ไว้ในลานจอดรถในซอยอ่อนนุช	แขวงประเวศ	 เขตพระโขนง	กรุงเทพมหานคร	 เมื่อเดือนมกราคม	2543	และเกิดกรณี 

มีบุคคลภายนอกนำาช้ินส่วนเครื่องฉายรังสีนั้นมาขายให้แก่กลุ่มผู้ฟ้องคดี	และมีการตัดแยกช้ินส่วนห่อหุ้มแท่งโลหะดังกล่าว	

ณ	ร้านรับซ้ือ/ขายของเก่า	 ท่ีซอยวัดมหาวงษ์	อำาเภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปราการ	ผลจากการตัดแยกภาชนะห่อหุ้ม 

เครื่องฉายรังสีโคบอลต์-60	นั้น	ทำาให้เกิดการแผ่รังสีในระดับรังสีสูงออกมาสู่บริเวณร้านรับซ้ือขายของเก่านั้น	 เป็นเหตุให้

บุคคลท่ีทำางานและท่ีพักอาศัยอยู่ในร้านรับซ้ือของเก่าและบริเวณใกล้เคียงได้รับอันตรายต่อสุขภาพจากวัสดุกัมมันตรังสี

โคบอลต์-60	ทั้งนี้ผู้ตัดแยกแท่งตะกั่ว	2	คน	ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา

	 ศาลปกครองกลางได้พิจารณาคดีหมายเลขแดงท่ี	1820/2545	 และต่อมาศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาคดี 

ที่	อ.	415/2550	มีประเด็นสำาคัญที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยคือ	

	 1.	สำานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติผู้ถูกฟ้องคดี	ละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกำาหนดให้ต้องปฏิบัติหรือไม่	และ

	 2.	การละเลยดังกล่าวละเมิดต่อผู้เสียหายทั้ง	12	รายหรือไม่

	 ประเด็นท่ีหนึ่ง	 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า	 สำานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติผู้ถูกฟ้องคดีละเลย 

การปฏิบัติหน้าท่ีในการควบคุมดูแลการเก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสีและการจัดการให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน	 

การท่ีกัมมันตรังสีแพร่กระจายเป็นผลโดยตรงจากการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าท่ี	 อันเป็นการละเมิดแก่ผู้ฟ้องคดี	 เนื่องจาก

สำานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ มีหน้าท่ี ในการดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมาณูเ พ่ือสันติ 

และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง	และต้องควบคุมและดูแลเก่ียวกับการใช้ประโยชน์พลังงานปรมาณู	การเก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสี

และการจัดการกากกัมมันตรังสีให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้และประชาชน	 เม่ือพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วพบว่า	 โรงพยาบาล

รามาธิบดีได้มีหนังสือมายังสำานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติโดยมีข้อความระบุชัดเจนว่าได้จำาหน่ายเคร่ืองฉายรังสีโคบอลต์ 

ให้บุคคลอ่ืน	 ซ่ึงสำานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติมิได้ดำาเนินการติดตามใด	ๆ	 อย่างละเอียด	นอกจากนี้สำานักงาน 

พลังงานปรมาณูเพื่อสันติก็มิได้ไปตรวจสอบตามที่มีการขอรับใบอนุญาตประจำาปีแต่อย่างใด	

	 ประเด็นที่สอง	ที่ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาคือ	ผู้เสียหายทั้ง	12	ราย	มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายหรือไม่เพียงใดนั้น		

ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องกับศาลปกครองกลางท่ีพิพากษาให้สำานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติชำาระค่าสินไหมทดแทน

ให้ผู้เสียหายทั้งหมด	รวมเป็นเงิน	5,222,301	บาท	พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ	7.5	ต่อปี	นับแต่วันที่	1	กุมภาพันธ์	2543	เป็นต้นไป	 

จนกว่าจะชำาระเสร็จและให้สงวนสิทธ์ิท่ีจะแก้ไขคำาพิพากษาในส่วนค่ารักษาพยาบาลในอนาคตภายในระยะเวลา 

ไม่เกิน	2	ปี	นับแต่วันที่มีคำาพิพากษา	

  ข. คดีแพ่ง	ผู้เสียหายได้ย่ืนฟ้อง	บริษัท	กมลสุโกศล	 อิเล็คทริค	จำากัด	กับพวกรวม	5	คน	 เป็นคดีแพ่ง	และ 

คดีความดำาเนินต่อมาจนถึงชั้นศาลฎีกาที่ได้พิพากษาตัดสินเมื่อวันที่	8	มิถุนายน	2559	มีประเด็นสำาคัญที่ศาลฎีกาพิจารณา

คือ

	 ประเด็นแรก	ผู้เสียหายกระทำาละเมิดต่อ	บริษัท	กมลสุโกศล	 อิเล็คทริค	จำากัด	หรือไม่	 ประเด็นท่ีสอง	บริษัท	 

กมลสุโกศล	 อิเล็คทริค	 จำากัด	 กระทำาละเมิดต่อผู้เสียหายหรือไม่	 และผู้เสียหายสมควรได้รับค่าเสียหายหรือไม่เพียงไร	 

ประเด็นแรกท่ีศาลฎีกาพิจารณาคือ	 ผู้เสียหายกระทำาละเมิดต่อ	 บริษัท	 กมลสุโกศล	 อิเล็คทริค	 จำากัด	 หรือไม่นั้น	 

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าผู้เสียหายไม่ได้กระทำาละเมิดต่อบริษัทฯ	 เนื่องจากบริษัทฯ	มีความผิดฐานมีเครื่องฉายรังสีโคบอลต์-60	 

ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต	 อันส่อแสดงว่าบริษัทฯ	 ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	 ท้ังตามทางนำาสืบของบริษัทฯ	 

ก็ปรากฏว่าบริษัทฯ	 มิได้เก็บรักษาวัตถุอันตรายให้มีความม่ันคง	 รัดกุม	 ป้องกันมิให้เกิดอันตราย	แตกต่างจากการเก็บรักษา 

วัสดุกัมมันตรังสีโดยท่ัวไป	 การท่ีผู้เสียหายรับซ้ือแท่งโลหะสแตนเลส	 ซ่ึงภายในบรรจุวัสดุกัมมันตรังสีโคบอลต์-60	 

แม้จะฟังได้ว่าผู้รับซื้อของเก่าขาดความระมัดระวังไปบ้าง	แต่ไม่ถึงขนาดเป็นการรับซื้อไว้โดยประมาทเลินเล่อ
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	 ประเด็นต่อมา	บริษัท	กมลสุโกศล	 อิเล็คทริค	จำากัด	

กระทำาละเมิดต่อผู้เสียหายหรือไม่	 ศาลวินิจฉัยว่า	 การกระทำา 

ของบริษัทฯ	 เป็นการละเมิดต่อผู้ เสียหายท้ัง	12	 ราย	 เนื่องจาก 

การท่ีวัสดุกัมมันตรังสีโคบอลต์-60	 ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกาย 

ของผู้เสียหาย	ไม่ปรากฏว่าบริษัทฯ	ได้จัดเก็บวัสดุกัมมันตรังสีโคบอลต์-60	

ตามกฎกระทรวงและคำาแนะนำาของสำานักงานพลังงานปรมาณู

เพ่ือสันติ	 และจากสภาพการจัดเก็บเป็นเพียงลานจอดรถและ

เก็บไว้ในที่โล่งแจ้ง	 ไม่ได้เก็บไว้ในอาคารที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง	

มีผนังคอนกรีตล้อมไว้รอบด้าน	 ส่วนรั้วกำาแพงบริเวณลานจอดรถ	 

ก็ทำาด้วยสังกะสีท่ีมีสภาพเก่าผุ	 ป้ายท่ีปักเตือนก็มิได้ระบุชัดแสดงบริเวณรังสี	 

รวมท้ังไม่มีผู้ดูแล	 สภาพการจัดเก็บของบริษัทฯ	 จึงเป็นลักษณะปล่อยปละละเลย 

และจัดเก็บอย่างเช่นวัตถุที่ไม่ใช้แล้วตามปกติธรรมดา	หาได้ใช้ความระมัดระวังในการจัดเก็บตามมาตรฐานในการจัดเก็บ

วัสดุกัมมันตรังสีไม่	 ส่อแสดงความไม่เอาใจใส่และไม่คำานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลอ่ืน	ถือว่าบริษัทฯ	ประมาทเลินเล่อ

อย่างร้ายแรง

	 ประเด็นสุดท้ายพิจารณาเรื่องค่าเสียหายสมควรกำาหนดหรือไม่	 เพียงไร	 ศาลฎีกาพิพากษาให้บริษัทฯ	 

ต้องชดใช้	 สินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายท้ัง	12	 ราย	 รวมเป็นเงิน	529,276	 บาท	พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ	7.5	 ต่อปี 

นับแต่วันที่	18	กุมภาพันธ์	2543	เป็นต้นไป	จนกว่าจะชำาระเสร็จ
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หมายเหตุ *

ผู้ฟ้องคดี	ประกอบด้วย

	 1.	นางสาวจิตราภรณ์	เจียรอุดมทรัพย์	เจ้าของร้านรับซื้อของเก่าและภรรยาของนายเกชา	ทรงศรีพิพัฒน์	ผู้ตาย

	 2.	เด็กหญิงศศิกาญจน์	ทรงศรีพิพัฒน์	บุตรของนายเกชา	ทรงศรีพิพัฒน์	ผู้ตาย	

	 3.	นางถวิล	แซ่เจี่ย	ผู้อยู่อาศัยในร้านรับซื้อของเก่า	

	 4.	นายเสถียร	พันธุขันธ์	บิดาของนายนิพนธ์	พันธุขันธ์	ผู้ตาย	

	 5.	นางนงค์	พันธุขันธ์	มารดาของนายนิพนธ์	พันธุขันธ์	ผู้ตาย	

	 6.	นางสาวสมใจ	แก้วประดับ	ลูกจ้างร้านรับซื้อของเก่า	

	 7.	นางสาวสุรีย์น้อย	อยู่เจริญ	ลูกจ้างร้านรับซื้อของเก่า	

	 8.	นางสาวจันทร์ทิพย์	เพชรรัตน์	ลูกจ้างร้านรับซื้อของเก่า	

	 9.	นายจิตร์เสน	จันทร์สาขา	พ่อค้าเร่รับซื้อของเก่า	

	10.	นายสนธยา	สระประทุม	พ่อค้าเร่รับซื้อของเก่า	

	11.	นายบุญถึง	ศิลา	ลูกจ้างร้านรับซื้อของเก่าและเป็นผู้อาศัยอยู่ในร้านรับซื้อของเก่า	และ	

	12.	นางสาวพัฒนา	ธรรมนิยม	ผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง



 นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์	(Nuclear	Forensics)	 เป็นการดำาเนินการท่ีหาความเชื่อมโยงของการกระทำา 

ผิดกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสี	 วัสดุนิวเคลียร์	และวัตถุพยานปนเป้ือนรังสี	 เพ่ือนำาไปสู่การสืบหาแหล่งท่ีมา	

กระบวนการผลิต	สถานท่ีผลิต	 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน	และผู้ถือครองมาประกอบการดำาเนินคดีตามกฎหมาย	 ท้ังน้ี

ต้องอาศัยองค์ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาประกอบ	 เพื่อให้สามารถสนับสนุนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในกระบวนการ

ยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 ทุกกรณีของเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	 ไม่จำาเป็นต้องอาศัยหลักทางนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์เพ่ือหา

ท่ีมาของการกระทำาต่อวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์	 หากเกิดจากการกระทำาท่ีชอบด้วยกฎหมาย	ตัวอย่างเช่น	

อุบัติเหตุจากรถขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีพลิกคว่ำา	ซึ่งมีการขออนุญาตขนส่งอย่างถูกต้อง	แต่หากการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี

ดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนั้น	มีความจำาเป็นต้องใช้นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์มาหาสาเหตุ 

ที่เกิดขึ้น	เนื่องจากอาจเป็นส่วนหนึ่งของการลักลอบกระทำาการต่อวัสดุกัมมันตรังสีอย่างไม่ชอบธรรมก็เป็นได้

	 ท้ังนี้จากเหตุการณ์อุบัติเหตุทางรังสีโคบอลต์-60	 ซ่ึงเป็นเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีนั้น	 เป็นการใช้ 

หลักทางนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อหาความเชื่อมโยงของวัสดุกัมมันตรังสีท่ีตรวจพบ	 เน่ืองจากมีการลักลอบ 

ครอบครองวัสดุดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำากับดูแล	 รวมท้ังไม่มีการจัดเก็บในสถานท่ี 

ซึ่งมีความปลอดภัยเพียงพอ	นำาไปสู่การเกิดอุบัติเหตุทางรังสีและก่อให้เกิดความสูญเสียแพร่กระจายเป็นวงกว้างต่อมา	

 

นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 
กับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
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กลุ่มพัฒนาด้านความมั่นคงและพิทักษ์ความปลอดภัย 
สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

วารสาร26



	 กระบวนการนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์	 เริ่มจากการหาความเช่ือมโยงจากวัสดุกัมมันตรังสี 

ที่ตรวจพบ	ณ	สถานที่เกิดเหตุ	คือ	โคบอลต์-60	และปลอกหุ้มวัสดุกัมมันตรังสี	

ปลอกหุ้มวัสดุกัมมันตรังสีโคบอลต์-60วัสดุกัมมันตรังสีโคบอลต์-60

	 ข้ันตอนต่อไปคือ	 รวบรวมข้อมูลท้ังส่วนท่ีได้จากฐานข้อมูลใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี	และ 

ข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์	 ได้แก่	 พยานบุคคล	พยานเอกสาร	 และพยานวัตถุอื่น	 ๆ	 ท่ีเกี่ยวข้อง	 

จะทำาให้พิสูจน์ทราบถึงความเป็นมาของวัสดุกัมมันตรังสีดังกล่าว	 โดยสามารถสรุปถึงความเช่ือมโยง

ของเหตุการณ์ได้ดังนี้		

	 จากนั้นตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้น	 ได้แก่	 รูปพรรณสัณฐาน	หมายเลขประจำาเคร่ือง	และระดับ

ความแรงรังสี	เป็นต้น	เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลการขอใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสีที่มีอยู่	
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ชนิด

ความแรงรังสีบริษัทผู้ผลิต

หมายเลข
ประจำาเครื่อง

ฐานข้อมูล

ปีที่ผลิต

ขนาด
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 งานนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์	 เป็นกระบวนการสำาคัญในการหาสาเหตุของการสืบหาท่ีมา 

ของวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ที่อยู่นอกเหนือการกำากับดูแล	ซึ่งเป็นการกระทำาที่ผิดกฎหมาย	โดยในส่วน 

ของกรณีอุบัติเหตุทางรังสีโคบอลต์-60	นั้น	 มีการขออนุญาตครอบครองและรายงานการใช้วัสดุกัมมันตรังสี 

ไม่ตรงตามความเป็นจริง	จึงทำาให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต	ทรัพย์สิน	รวมทั้งการแพร่กระจายของวัสดุกัมมันตรังสี 

ในสิ่งแวดล้อม	

พ.ศ. 2517 : บริษัทเก็บรักษาเครื่องฉายรังสีโคบอลต์-60
ซึ่งมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

พ.ศ. 2539

หน่วยงานกำากับดูแลตรวจพบ
ส่วนหัวของเครื่องฉายรังสี
โคบอลต์-60 จำานวน 3 ชุด 
ที่โกดังเก็บสินค้าของบริษัท 

(ไม่ได้ขออนุญาต)

บริษัทมีวัสดุกัมมันตรังสี
ในครอบครองทั้งหมด 4 ชุด

- ขออนุญาต 1 ชุด
- ไม่ได้ขออนุญาต 3 ชุด

โกดังเก็บสินค้าหมดสัญญา
จึงย้ายส่วนหัวของเครื่องฉายรังสี

โคบอลต์-60 ไปที่โรงจอดรถ

พ.ศ. 2543 ส่วนหัวของเครื่องฉายรังสีถูกขโมย
และนำาไปแยกชิ้นส่วนเพื่อขาย

เกิดอุบัติเหตุทางรังสี
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ข้อมูลโคบอลต์-60

วัตถุพยานบุคคล

วัตถุพยานเอกสาร

ที่มาของการเกิดอุบัติเหตุ
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เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
	 หมายถึง	เหตุผิดปกติ	(Incident)	จากกิจกรรมใด	ๆ 	เกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสี	วัสดุนิวเคลียร์	

เครื่องกำาเนิดรังสี	 หรือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์	 อันมีผลกระทบทางรังสีต่อชีวิตและทรัพย์สิน	 ซ่ึงต้องมี 

การดำาเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อระงับหรือลดผลกระทบทางรังสีนั้น	ๆ	

กฎหมายและแผนในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
	 พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	 พ.ศ.	2559	มาตรา	13	(6)	 ให้คณะกรรมการ 

พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติดำาเนินการกำาหนดแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	 ซ่ึงเป็นแผนสนับสนุน

และอยู่ภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย	ซึ่งสำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ	(ปส.)	ได้จัดทำาแผนแม่บทในการเฝ้าระวัง	เตรียมความพร้อม	 

ระงับ	 และฟื้นฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	พ.ศ.	2561-2565	 ท่ีจัดทำาข้ึนเพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ 

ในการเตรียมความพร้อมการดำาเนินการประสานและการสนับสนุนการปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

ทางนิวเคลียร์และรังสี	 ให้ทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐและเอกชนมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน	 

การเฝ้าระวัง	 การระงับ	บรรเทาผลกระทบ	และการฟ้ืนฟูภายหลังจากการเกิดเหตุ	 เพ่ือให้มีความพร้อม 

ในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีตั้งแต่ในภาวะปกติ	 ตลอดจนให้มีการบริหารจัดการ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีในทุกสถานการณ์ท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	และ	ปส.	 

อยู่ระหว่างจัดทำา	(ร่าง)	แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	พ.ศ.	....	ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการในการบูรณาการ 

ระหว่างหน่วยงาน	โดยเฉพาะหน่วยงานเผชิญเหตุและสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีที่เกี่ยวข้อง 

ในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามข้อกำาหนดของทบวงการ

พลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	

การบริหารจัดการ

เหตุฉุกเฉิน

ทางนิวเคลียร์และรังสี
 
ดร.กิตติศักดิ์ ชัยสรรค์ นักฟิสิกส์รังสีชำานาญการ
พิสิฏฐ์ สุนทราภัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางรังสี/
รักษาการผู้อำานวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี
สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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	 พระราชบัญญัตินี้ได้กำาหนดประเด็นสำาคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการดำาเนินการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

ทางนิวเคลียร์และรังสี	ในหมวด	10	เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	มาตรา	100	กล่าวถึงการดำาเนินการ 

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีภายในสถานประกอบการไว้ว่า	 ในกรณีท่ีเกิดอันตรายหรือ 

ความเสียหายอันเกิดจากการประกอบกิจการตามใบอนุญาต	ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่

	 (1)	 ระงับเหตุในเบื้องต้นตามแผนป้องกันอันตรายจากรังสี	

	 (2)	 แจ้งเหตุดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบทันที	

	 (3)	 ให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือแก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไข	บรรเทา	หรือระงับซึ่งอันตราย 

	 	 หรือความเสียหายนั้น	

	 หากผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิด	 ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งปี	 หรือ 

ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	หรือท้ังจำาท้ังปรับ	 สำาหรับกรณีท่ีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีขยายตัว 

เป็นสาธารณภัย	ตามมาตรา	101	แห่งพระราชบัญญัตินั้น	 ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอำานาจตามกฎหมายว่าด้วย

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีอำานาจเข้าระงับเหตุแห่งความเสียหายสาธารณะนั้นได้ทันที	 รวมท้ัง 

มีอำานาจประกาศมาตรการเพื่อประโยชน์ในการระงับเหตุน้ัน	การระงับเหตุแห่งความเสียหายสาธารณะ 

ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 โดยมีแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

เป็นแผนสนับสนุนและอยู่ภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	 และให้	ปส.	มีหน้าท่ี 

ให้ข้อเสนอแนะและจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการดำาเนินการดังกล่าว	กรณีท่ีอันตรายหรือความเสียหาย

อันเกิดจากนิวเคลียร์หรือรังสีท่ีเกิดข้ึนในต่างประเทศ	 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อประเทศไทยให้นำาบทบัญญัตินี้ 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม

การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
	 ในการจัดการและการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีจำาเป็นอย่างย่ิงต้องมี

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีพึงมี	 และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรอย่างเหมาะสมเพื่อให้การดำาเนินงาน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	โดยโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วย	

	 1.	มีการกำากับดูแลและการกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน	

	 2.	มีหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องท้ังในส่วนหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน 

ที่เหมาะสม

	 3.	มีการประสานงานท้ังหน่วยงานภายในประเทศในการระงับและบรรเทาผลกระทบทางรังสี	 

และระหว่างประเทศหรือกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศในเร่ืองของการแลกเปลี่ยน 

ข้อมูลข่าวสาร	การแจ้งเตือน	และการร้องขอความช่วยเหลือ
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	 4.	มีแผนและมาตรการประกอบแผนและมาตรการในการดำาเนินงานหรือประสานงานเมื่อเกิด

เหตุฉุกเฉินฯ	 ในระดับต่าง	ๆ	 ท้ังในระดับประเทศ	ภูมิภาค	จังหวัด	และท้องถ่ิน	ตามการแบ่งระดับภัย 

ของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	พ.ศ.	2550	 และสถานประกอบการ	 รวมถึงระดับ

นานาชาติ	

	 5.	 มีเครื่องมือ	อุปกรณ์	และสถานประกอบการที่เหมาะสม

	 6.	มีการฝึกอบรม	(Training)	 การฝึกปฏิบัติ	(Practice)	 และการฝึกการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย	(Exercise)	ที่เหมาะสม

	 7.	ระบบบริหารจัดการตามลักษณะและระดับภัยท่ีมีประสิทธิภาพและมีการประสานงาน 

อย่างเป็นระบบ

	 ในกรณี ท่ีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี มีผลกระทบทางรังสีต่อสถานประกอบการ

อย่างรุนแรงหรือความรุนแรงมีการขยายขอบเขตเป็นสาธารณภัย	 หรือมีอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ 

จากประเทศรอบข้างและส่งผลกระทบทางรังสีต่อประเทศไทย	 จำาเป็นท่ีจะต้องมีการบูรณาการ

ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	 และให้สามารถดำาเนินการ 

เป็นแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน	(สปฉ.	10)	 ของแผนการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยแห่งชาติ	 พ.ศ.	2558	 ท่ีจะต้องมีการบริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสาร	 การสื่อสาร

สาธารณะ	 เพ่ือแจ้งแนวปฏิบัติ ท่ีเหมาะสมให้กับประชาชนท้ังท่ีได้รับผลกระทบทางรังสีโดยตรง

และทางอ้อม	 การปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานจากหลายภาคส่วนต้องมีแนวปฏิบัติ ท่ี ชัดเจนท้ังก่อน 

และหลังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	 มีการจัดสรรทรัพยากรสำาหรับการระงับเหตุให้เหมาะสม	 

มีการจัดตั้ งโครงสร้างเจ้าหน้า ท่ีระงับเหตุ ฉุกเฉินท่ีมีความเป็นมาตรฐาน	 เป็นเอกภาพ	 และ 

มีความยืดหยุ่น	 มีการตรวจวัดทางรังสี	 ประเมิน	 และวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจดำาเนินการระงับ 

เหตุฉุกเฉินอย่างเหมาะสมและทันท่่วงที	 และมีการดำาเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยการแจ้งอุบัติเหตุ 

ทางนิวเคลียร์โดยเร็วและอนุสัญญาว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์

หรือเหตุฉุกเฉินทางรังสี	 รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องในการแลกเปล่ียนข้อมูล

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	(1)	 การเฝ้าระวังอัตราปริมาณรังสีแกมมาในอากาศ 

เพ่ือการเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีท่ีอาจมีผลกระทบทางรังสีส่งผ่านระหว่างประเทศ	 

(2)	 ข้อมูลการประเมินผลกระทบทางรังสีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม	 และ	(3)	 ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

กับการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างประเทศในการระงับเหตุฉุกเฉินฯ

วารสาร 3131



 ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในทุกภาคส่วนของประเทศไทยได้มีการนำาเอา 

วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุ กัมมันตรังสีมาใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลาย	 ท้ังทางการแพทย์	

อุตสาหกรรม	 ศึกษาวิจัย	 การเกษตร	 และอ่ืน	 ๆ	 แต่ ในขณะเดียวกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน 

จากการทำางานท่ีผิดพลาดจนก่อใ ห้ เกิด เ ป็นอุ บัติ เหตุทางรั งสี 	 ท้ั ง ในสถานประกอบการ 

หรืออุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนจากการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี	 จนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

ของผู้ปฏิบัติงาน	 สถานประกอบการ	 และประชาชนในพื้นท่ีเกิดเหตุ	 แม้ว่าจะมีมาตรการควบคุม

ความปลอดภัยทางรังสีท่ีดีแล้วก็ตาม	 แต่เราไม่สามารถคาดการณ์หรือบอกได้ว่าอุบัติเหตุทางรังสี 

จะเกิดข้ึนเมื่อไร	 นอกจากนี้ ยังมีเหตุผิดปกติอ่ืน	 ๆ	 ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ด้วย	 เช่น	 การปนเป้ือน 

วัสดุกัมมันตรังสีในเศษโลหะตามโรงงานแปรรูปเศษโลหะ	หากผ่านกระบวนการผลิตเรียบร้อยแล้ว	 

จะเกิดผลกระทบต่อการปนเป้ือนผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการแปรรูปจนมีปริมาณกัมมันตภาพรังสีสูงผิดปกติ 

และทำาให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้	 จากเหตุผลดังท่ีกล่าวมาจึงจำาเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม 

เพื่อรับมือกับเหตุผิดปกติหรือเหตุฉุกเฉินทางรังสีที่อาจเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

เทคโนโลยีในการเผชิญเหตุฉุกเฉิน

ทางนิวเคลียร์และรังสี
ดร.ธีรพัทธ์ มานุวงศ์ วิศวกรนิวเคลียร์ชำานาญการพิเศษ
ดร.กิตติ์กวิน อรามรุญ นักฟิสิกส์รังสีชำานาญการพิเศษ
ศิริพร พุ่มไสว เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำานาญงาน
สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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	 สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ	(ปส.)	โดยกลุ่มประสานงาน 

กรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์

และรังสี 	 มีภารกิจในการเตรียมความพร้อมกรณี ฉุกเฉิน 

ทางนวิเคลยีรแ์ละรงัส	ีประสานงาน	รวมถงึสนบัสนนุการดำาเนนิงาน 

ทางเทคนิคด้านนิวเคลียร์และรังสี	 และร่วมการปฏิบัติงาน

กับหน่วยงานอ่ืนท่ีเ ก่ียวข้อง	 เช่น	 หน่วยงานความมั่นคง 

ของประเทศ	 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 หน่วยงาน 

การแพทย์ฉุกเฉิน	 เป็นต้น	 อีกท้ังยังมีความร่วมมือกับองค์กร

ในต่างประเทศในการประสานงาน	 หากเกิดเหตุ ฉุกเ ฉิน 

ในต่างประเทศท่ีอาจมีผลกระทบต่อประเทศไทย	 เพื่อบูรณาการ

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการดำาเนินการประเมินสถานการณ์

และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีให้กลับสู่สภาวะปกติ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และเกิดความปลอดภัยต่อประชาชน 

และสิ่งแวดล้อม
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	 ปัจจุบัน	ปส.	มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	 โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัย	 เพื่อช่วยผู้ปฏิบัติงานเผชิญเหตุและตอบโต้เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	 โดยมีรายละเอียดของเครื่องมือ 

และเทคโนโลยีที่สำาคัญดังนี้

รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
	 รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนท่ีสำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 กรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	 เป็นเทคโนโลยีและ 

เคร่ืองมือท่ีใช้สนับสนุนการตอบโต้และประเมินสถานการณ์กรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	โดยมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ภายใน 

ท่ีพร้อมสำาหรับปฏิบัติการ	 อาทิ	 เครื่องวัดปริมาณรังสี	 เครื่องมือพิเศษท่ีช่วยในการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินทางรังสี	

อุปกรณ์และระบบป้องกันอันตรายจากรังสีแบบต่าง	ๆ 	ที่ช่วยลดผลกระทบจากรังสีต่อผู้ปฏิบัติงานได้	โดยเป็นรถบรรทุก	6	ล้อ	 

ท่ีออกแบบข้ึนเพื่อใช้เป็นรถปฏิบัติการเคลื่อนท่ีในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	 โดยแบ่งออกเป็น	 

5	ส่วน	คือ	

 ส่วนที่ 1	หัวรถ	ห้องพนักงานขับรถ	เป็นส่วนที่ใช้ในการควบคุมรถ	และด้านบนเหนือห้องพนักงานขับรถมีพื้นที่

พักผ่อนสำาหรับเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเป็นระยะเวลานาน

 ส่วนที่ 2	ห้องประชุม	เป็นส่วนที่ใช้ในการประชุมระหว่างปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุ	

 ส่วนที่ 3 ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่	จะเป็นส่วนสำาคัญในการวิเคราะห์ตัวอย่างในพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินด้วยเครื่องวัด

รังสีแกมมาสเปกโตรเมทรี	พร้อมหัววัด	HP-Ge		

 ส่วนท่ี 4	 ห้องระบบส่ือสาร ซ่ึงมีอุปกรณ์ส่ือสาร ท่ีทันสมัยติดต้ังภายในรถเป็นระบบส่ือสารโทรศัพท์ 

และ	Voice	Gateway	 เพ่ือการส่ือสารระหว่างการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ	 ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม	 และส่งภาพ 

แบบเรียลไทม์สำาหรับเจ้าหน้าท่ีระงับเหตุในพื้นท่ี	 และอุปกรณ์อื่น	 ๆ	 ท่ีจำาเป็นสำาหรับการจัดประชุมท่ีทันสมัย	นอกจากนี้ 

ยังเป็นส่วนเก็บอุปกรณ์เคร่ืองมือ	 เช่น	 เคร่ืองวัดรังสีภาคสนาม	 เครื่องวัดรังสีภาคสนามแบบ	Telepole	 เครื่องสำารวจ 

ระดับรังสีแบบบอกทิศทาง	เครื่องบันทึกรังสีประจำาตัวบุคคล	(Personal	Dosimeter)	เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบอนุภาค	 

เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบก๊าซ	 ระบบชำาระล้างการเปรอะเป้ือนทางรังสี	 อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน	 อุปกรณ์เก็บกู้ 

วัสดุกัมมันตรังสี	ชุดป้องกันการเปรอะเปื้อนทางรังสี

 ส่วนท่ี 5	ห้องชำาระล้างการเปรอะเป้ือนทางรังสี	เป็นส่วนท่ีใช้ในการชำาระล้างการเปรอะเป้ือนทางรังสีของผู้ปฏิบัติงาน 

กรณีผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้รับการเปรอะเปื้อนทางรังสี
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ห้องประชุมวางแผนและแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ห้องระบบสื่อสารและเก็บเครื่องมือตรวจวัดรังสี

ผ้าใบกันแดดและเต็นท์เพื่อปฏิบัติงานนอกรถ

ภายในรถห้องปฏิบัติการ
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ห้องปฏิบัติการสามารถขยายพื้นที่ได้ด้วยระบบไฟฟ้า

ช่องส่งเครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่ภายนอกรถ  

ห้องระบบสื่อสารและเก็บเครื่องมือตรวจวัดรังสี ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวอย่าง ห้องชำาระล้างการเปรอะเปื้อนทางรังสี

เครื่องตรวจวัดการเปรอะเปื้อนทางรังสี ขาค้ำายันรถแบบไฮโดรดรอลิก 4 จุด ระบบไฟส่องสว่างสำาหรับปฏิบัติงานกลางคืน



	 นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานที่สามารถดัดแปลงเป็นห้องปฏิบัติงาน	เพื่อสนับสนุนการดำาเนินการกรณีฉุกเฉิน

ทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศตลอด	24	ชั่วโมง

หุ่นยนต์ประเมินผลกระทบทางรังสี พร้อมแขนกลในการเก็บกู้วัสดุกัมมันตรังสี

	 เป็นเทคโนโลยีท่ีช่วยสนับสนุนการเผชิญเหตุของเจ้าหน้าท่ีตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	 เพื่อลดความเสี่ยง 

ในการได้รับปริมาณรังสี ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนกลับคืนสู่สภาวะปกติ	 โดยหุ่นยนต์มีขีดความสามารถ 

ในการปฏิบัติงานได้ทั้งในบริเวณพื้นที่ราบและ/หรือพื้นที่ที่มีอุปสรรคได้	อาทิ	สามารถขึ้นพื้นที่ลาดเอียงและมีความชันได้	และยังสามารถ 

เคลื่อนท่ีบนพื้นราบท่ีเปียกน้ำา	 ซ่ึงมีการป้องกันการซึมของน้ำาจากภายนอกเข้าสู่ตัวเครื่องได้	 โดยหุ่นยนต์ควบคุมและบังคับการทำางาน	 

(Remote	Controller)	ด้วยระบบไร้สาย	ใช้สัญญาณควบคุมได้ระยะไกลกว่า	250	เมตร	ทำาให้ลดผลกระทบจากรังสีสูงที่มีต่อผู้ปฏิบัติงาน 

ได้เป็นอย่างดี	อีกทั้งหุ่นยนต์ยังมีแขนกลสามารถหยิบจับวัสดุกัมมันตรังสี	หรือวัตถุที่มีลักษณะเป็นของแข็งได้	ยกของหนักได้ไม่น้อยกว่า	 

3	กิโลกรัม	บนแขนกลหุ่นยนต์นี้ยังติดตั้งกล้องแสดงภาพสี	 มองเห็นในท่ีมืดโดยมีความละเอียดสูง	 และมีไฟส่องสว่าง	ทำาให้สามารถ

ทำางานในท่ีมืดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 นอกจากนี้หุ่นยนต์ยังได้มีการติดตั้งหัววัดรังสีแกมมา 

และนิวตรอนจำานวน	1	 ชุด	 เพื่อตรวจวัดปริมาณรังสีในพื้นท่ีเกิดเหตุโดยผู้ปฏิบัติงาน 

สามารถควบคุมที่ระยะไกล	
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เครื่องบินไร้คนขับประเมินผลกระทบทางรังสี
	 ชุดเคร่ืองบินไร้คนขับหรือโดรนชนิด	6	 ใบพัด	 

เป็นเทคโนโลยีอีกประเภทหนึ่งในการเผชิญเหตุฉุกเฉิน 

ทางนิวเคลียร์และรังสีท่ีสามารถเข้าสำารวจและสนับสนุนการค้นหา 

วัสดุกัมมันตรังสีในพ้ืนท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	 เพื่อทำาให้เกิด 

ความคล่องตัวและลดการได้รับรังสีโดยท่ีไม่จำาเป็นของเจ้าหน้าท่ีเผชิญเหตุฉุกเฉิน 

ทางนิวเคลียร์และรังสี	ผู้ใช้งานสามารถทำาการบังคับได้ในระยะไกล	(Remote	Controller)	ที่ระยะประมาณ	4	กิโลเมตร	 

โดยตัวลำาโดรนสามารถติดตั้งกล้องที่ถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอได้	และมีระบบ	Stabilizer	อีกทั้งมีชุดหัววัดรังสีที่สามารถ

วัดรังสีแกมมาและสามารถส่งค่ากลับมายังภาคพื้นได้	 ทำาให้ได้ท้ังภาพและปริมาณรังสีจากการบินสำารวจพื้นท่ี 

เกิดเหตุ	 เพ่ือนำาข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการประเมินความเสี่ยงและวางแผนการเข้าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเผชิญเหตุ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบป้องกันการเปรอะเปื้อนสารกัมมันตรังสีสำาหรับเจ้าหน้าท่ีเผชิญเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ 
และรังสี
	 ระบบป้องกันการเปรอะเป้ือนสารกัมมันตรังสีเป็นสิ่งท่ีจำาเป็นและสำาคัญในการเข้าตอบสนองเหตุฉุกเฉิน

ทางนิวเคลียร์และรังสีของเจ้าหน้าท่ีเผชิญเหตุ	 เพื่อลดโอกาสการเปรอะเป้ือนสารกัมมันตรังสีในอวัยวะต่าง	 ๆ	ของ 

ผู้ปฏิบัติงานและง่ายต่อการขจัดการเปรอะเป้ือนสารกัมมันตรังสี	หากพบการเปรอะเป้ือนสารกัมมันตรังสีขณะตอบสนอง 

เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	โดยระบบการป้องกันมีรายละเอียดของอุปกรณ์ดังนี้	

 หน้ากากแบบเต็มหน้า	เพื่อป้องกันการได้รับสารกัมมันตรังสีทางการหายใจ	(Inhalation)	หรือกลืนกินทางปาก	 

เข้าสู่ร่างกาย	(Ingestion)

 ชุดสวมใส่สำาหรับป้องกันการเปรอะเป้ือนสารกัมมันตรังสี	 เป็นชุดคลุมท้ังตัวรวมท้ังคลุมศีรษะ	และมียางยืด

บริเวณหน้า	 ข้อมือ	และข้อเท้า	 มีซิปอยู่ด้านหน้าเพ่ือความสะดวกในการสวมใส่	 เป็นชุดท่ีผ่านมาตรฐานการรับรอง	

ASTM	และอาจป้องกันเชื้อโรคผ่าน	EN	14126

 ถุงมือและถุงคลุมรองเท้า	 เป็นสิ่งจำาเป็นท่ีป้องกันการเปรอะเป้ือนจากการสัมผัสสารกัมมันตรังสีท่ีอาจจะ 

อยู่ในรูปแบบฝุ่นผงหรือของเหลวที่หกในพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

 ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า ปส. มีขีดความสามารถและมีความพร้อมในการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน 
ทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อทำาให้เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีกลับคืนสู่ 
สภาวะปกติโดยเร็ว และเกิดความปลอดภัยต่อประชาชน สิ่งแวดล้อม และผู้ปฏิบัติงาน
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 ประเทศไทยมีการนำาวัสดุกัมมันตรังสีมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น การใช้ 
วัสดุกัมมันตรังสีในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย การวิจัยทางด้านการแพทย์และการเกษตร  
การควบคุมคุณภาพการผลิตในอุตสาหกรรม ในการนำาวัสดุ กัมมันตรังสีมาใช้ งานนั้น 
จำาเป็นต้องมีการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีด้วยเสมอ สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ในฐานะ 
หน่วยงานหลักด้านการกำากับดูแลการใช้วัสดุกัมมันตรังสี ได้นำาเทคโนโลยีด้านการติดตาม 
ผ่านระบบเครือข่ายดาวเทียมมาใช้งาน เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัย 
ในการใช้งานวัสดุกัมมันตรังสีตามมาตรฐานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ  
เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์และผลกระทบทางรังสีใด ๆ ต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

การติดตามการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี
ทั่วประเทศผ่านระบบ GPS Tracking

สัญญา เทศทอง นักนิวเคลียร์เคมีชำานาญการ

ดร.สรทศ ตันติธีรวิทย์ วิศวกรนิวเคลียร์ชำานาญการ
สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

วารสาร38



วารสาร 39

การขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีในประเทศ
	 ประกาศระเบียบคณะกรรมการพลังงาน

ปรมาณูเพื่อสันติ	ว่าด้วย	การย้ายวัสดุพลอยได้	

พ.ศ.	2554	และร่างกฎกระทรวงกำาหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ

และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี	

พ.ศ.	...	แบ่งการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี	(ไม่รวมถึงการขนส่ง

เชื้อเพลิงนิวเคลียร์)	ออกเป็น	2	ลักษณะ	ได้แก่	1.	การย้ายไปเก็บรักษาในสถานที่อื่น	 

(รวมถึงการขนย้ายเพื่อนำาเข้าหรือส่งออก)	และ	2.	การขนส่งเพื่อนำาไปใช้งานชั่วคราว

 การติดตามการขนส่ง 
วัส ดุ กัม มัน ต รัง สี ท่ัว ป ร ะ เ ท ศ 

ผ่า น ร ะ บ บ  G P S  T r a c k i n g  

เป็นระบบท่ีแสดงตำาแหน่งของพาหนะ 

ในรูปแบบของระบบพิกัดบนพ้ืนโลก	โดยการอ้างอิง

จากดาวเทียม	 มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในการติดตาม 

ตำาแหน่งแบบ	Real-time	 โดยเป็นเทคโนโลยีท่ีสามารถสนับสนุน 

ด้านความปลอดภัยและการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน	 สามารถติดตามกำากับดูแล

พนักงานขับรถให้อยู่ในเส้นทางท่ีกำาหนด	ไม่ให้ขับเร็วเกินเกณฑ์	และควบคุมชัว่โมงการทำางาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ส่งผลให้เกิดการขนส่งอย่างปลอดภัย	 เพื่อนำาวัสดุกัมมันตรังสีมาใช้ประโยชน์ 

ในการพัฒนาประเทศต่อไป
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แจ้งเหตุฉุกเฉนิทางรงัสี
สำานักงานปรมาณเูพือ่สันติ (www.oap.go.th)

สายด่วน 1296 (ตลอด 24 ชม.) 

หรือหมายเลขโทรศัพท์ 08 9200 6243 (ตลอด 24 ชม.) 

           Atoms4Peace สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ       

Office of Atoms for Peace

ส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1113-1114, 1120-1123 โทรสาร 0 2561 3013

 : pr@oap.go.th : Atoms4Peace ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

             :   www.oap.go.th : officeofatomsforpeace             :   @atomsnet

แนวปฏิบัติหากพบวัสดุต้องสงสัย 
หรือ

จดจ�าลักษณะรายละเอียดเบ้ืองต้น หรือหากสามารถท�าได้ควรบันทกึภาพไว้
เป็นหลกัฐาน

รีบประสานแจ้งส�านักงานปรมาณเูพื่อสันติ 
สายด่วน 1296

ห้ามจบั หยิบ ยก หรือเคล่ือนย้ายโดยเด็ดขาด 
และอยู่ให้ห่างเพ่ือความปลอดภยั

หากพบวัสดุต้องสงสัยท่ีมี “สัญลักษณ์ทางรงัสี” อยู่ในสถานท่ีท่ีไม่สมควรหรือไม่เหมาะสม อาทิ ร้านรับซื้อของเก่า ข้างทาง 

หรือจุดทิ้งขยะต่าง ๆ โปรดแจ้ง “สำานักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ(ปส.)” โดยด่วน

ข้อสังเกต
1. ลักษณะภายนอก (สัญลักษณ์ใบพัดสามแฉก ข้อความ 

Radioactive, Isotope, Cautions, Danger มีสีมันวาว-
ฉูดฉาด รูปร่างแปลก ๆ และหนักผิดปกติ)

2. มีตัวอักษรตามด้วยเลข เช ่น Co-60, Cs-137 และ 
มีตัวอักษร Bq หรือ Ci 

1.

2.

3.


