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เจ้าของ 
ส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ที่ปรึกษา
1.  ดร.อััจฉรำ วงศ์แสงจันทร์  เลขำธิกำรส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ         2. นำยกิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย์  รองเลขำธิกำรส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ
คณะท�างานจัดท�าจดหมายข่าวปรมาณูเพื่อสันติ
1.  นำยปฐม แหยมเกตุ อดีตเลขำธิกำรส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ (2546 – 2548) ที่ปรึกษำคณะท�ำงำน
2.  นำงสิริวรรณ เรืองรอง นักวิชำกำรเผยแพร่ช�ำนำญกำรพิเศษ ประธำนคณะท�ำงำน
3.  นำงสำวจำรุณี ไกรแก้ว     นักนิวเคลียร์เคมีช�ำนำญกำรพิเศษ   ผู้ท�ำงำน
4.  นำงอภิสรำ  เจริญศรี นักนิวเคลียร์เคมีช�ำนำญกำรพิเศษ ผู้ท�ำงำน
5.  นำยรุ่งธรรม  ทำค�ำ  นักฟิสิกส์รังสีช�ำนำญกำร ผู้ท�ำงำน
6.  นำงสำวปิยะพร  สิ้นโศรก นักฟิสิกส์รังสีช�ำนำญกำร ผู้ท�ำงำน
7.  นำยพงศ์พันธ์ นำคแก้ว     วิศวกรนิวเคลียร์ช�ำนำญกำร ผู้ท�ำงำน
8.  นำงสำวกรรณิกำ  มณีวรรณ์    นักวิชำกำรเผยแพร่ช�ำนำญกำร ผู้ท�ำงำน และเลขำนุกำร
9.  นำงสำวบุษบำ  ยศวังใจ นักวิชำกำรเผยแพร่  ผู้ท�ำงำน และผู้ช่วยเลขำนุกำร
พิมพ์ที่ :  โรงพิมพ์ส�ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
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จดหมำยข่ำวปรมำณูเพ่ือสันติ ฉบับน้ีเต็มแน่นไปด้วยบทควำม

คณุภำพของข้ำรำชกำรนักวชิำกำรของส�ำนักงำนปรมำณเูพ่ือสนัติ  

นับตั้งแต่เรื่อง รู้จักกับผลิตภัณฑ์ใกล้ตัวท่ีมีส่วนผสมของวัสดุ

กัมมันตรังสี กำรพัฒนำกำรวัดอัตรำกำรไหลของของไหลในท่อโค้งโดยใช้ 

เครือ่งวัดรูปแบบกำรไหลของของไหลด้วยคล่ืนอลัตรำโซนิค กำรประกันคณุภำพ 

ทำงรอดหรือทำงเลือก และคอลัมน์ประจ�ำฉบับ “ห่วงใย ใส่ใจ แบ่งปัน”  

ในเรื่อง ภัยเงียบใกล้ตัว!!... “สภาวะโลกร้อน” และปกิณกะปรมำณู  

เรื่อง “โรงงานฉายรังสี ต้นทางความปลอดภัยและปลอดเชื้อ” เป็นต้น

 

คณะผู้จัดท�ำจดหมำยข่ำวทุกคน มีควำมสุขปลำบปลื้มใจอย่ำงย่ิงที่มีส่วน 

ในกำรส่ือควำมรู้ท่ีมีคุณภำพสูง สู่ท่ำนผู้อ่ำนทุกท่ำน และหวังว่ำบทควำม 

ของเรำจะเป็นข้อมูลอ้ำงอิงได้เมื่อมีกำรสนทนำกันในเรื่องท่ีเก่ียวกับควำมรู ้

ด้ำนปรมำณูของไทย 

         

บรรณาธิการ

บก.เปิดเล่ม

\
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Con
tents

จดหมำยข่ำวปรมำณูเพ่ือสันติ  เป็นจดหมำยข่ำวรำยสำมเดือน เพ่ือเผยแพร่ภำรกิจและกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนฯ  รวมท้ังบทควำมวิชำกำรและข่ำวสำร 
ที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์และรังสี ตลอดจนเป็นสื่อกลำงในกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่ำง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้กว้ำงขว้ำงยิ่งขึ้น 
        
บรรณำธิกำรขอสงวนสทิธ์ิในกำรคดัเลอืกและแก้ไขต้นฉบับทัง้เรือ่งและภำพตำมแต่จะเห็นสมควร โดยไม่ต้องขอควำมเห็นชอบจำกเจ้ำของเรือ่ง และไม่ส่งต้นฉบบัคนื  
**ข้อคิดเห็น หรือ บทควำมในเอกสำรฉบับนี้ เป็นควำมเห็นส่วนตัวของผู้เขียนซึ่งไม่มีข้อผูกพันกับส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติแต่อย่ำงใด**

ผู้สนใจส่งข้อเขียน หรือ ข้อเสนอแนะ
สำมำรถติดต่อได้ที่ งำนเผยแพร่และกำรประชำสัมพันธ์ ส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ
เลขที่ 16 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2579 5230, 0 2596 7600 ต่อ 1126 
โทรสำร 0 2579 2888 E-mail : pratoms4peace@gmail.com

รู้จักกับผลิตภัณฑ์ใกล้ตัวที่มี
ส่วนผสมของวัสดุกัมมันตรังสี 4
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ภัยเงียบใกล้ตัว!!...
“สภาวะโลกร้อน”

ศูนย์พัฒนา
บคุลากรด้านนวิเคลยีร์
และรังสีแห่งชาติ

รอบรั้วปรมาณู

โรงงานฉายรังสี
ต้นทางความปลอดภัย
และปลอดเชื้อ

การพัฒนาวิธีการวัดอัตราการไหลของ
ของไหลในท่อโค้งด้วยใช้เครื่องมือ
วัดรูปแบบการไหลของของไหลด้วย

คลื่นอัลตราโซนิค 
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สนิค้าอุปโภคบรโิภคท่ีมีวสัดกัุมมนัตรงัสเีป็นส่วนประกอบ (Consumer  

Products Containing Radioactive Material) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มี 

การเติมวัสดุกัมมันตรังสีลงไป หรือท่ีเกิดจากการฉาย/อาบรังสีชนิด 

ก่อไอออน หรอืเครือ่งมือหรอือปุกรณ์ท่ีก่อให้เกิดรงัสชีนิดก่อไอออนได้ สามารถขายให้

ประชาชนได้โดยท่ีไม่ต้องมีการควบคุมก�ากับดแูลหรอืเฝ้าระวงัเป็นพเิศษหลงัการขาย1

 

วัสดุกัมมันตรังสีถูกน�ำมำใช้เป็นส่วนประกอบในสินค้ำอุปโภคบริโภคอย่ำงกว้ำงขวำงมำ

มำกกว่ำ 150 ปีแล้ว ครั้งแรกเป็นกำรน�ำสำรประกอบยูเรเนียมมำใช้ในกำรผลิตเครื่องแก้ว

เคลอืบสเีพือ่ให้มสีสีนัสวยงำม ต่อมำในช่วงต้นศตวรรษทีย่ี่สบิ (ประมำณ พ.ศ. 2444) ได้มกีำร

ค้นพบคณุสมบติัเรอืงแสงของแร่เรเดียม ท�ำให้เรเดียมถูกน�ำไปใช้อย่ำงแพร่หลำยในสนิค้ำ

อุปโภคบริโภคหลำกหลำยชนิด เช่น หน้ำปัดนำฬิกำข้อมือ นำฬิกำปลุก นำฬิกำแขวนผนัง  

หน้ำปัดของเครื่องมือตรวจวัดชนิดต่ำงๆ และเข็มทิศ เพ่ือช่วยให้มองเห็นได้ในที่มืด หรือ

ใช้เป็นส่วนผสมในครีมทำหน้ำเพื่อช่วยให้ผิวหน้ำเปล่งประกำยแลดูสุขภำพดี อำหำรและ 

น�้ำดื่ม โดยเชื่อว่ำช่วยในกำรบ�ำบัดโรคได้

\

เรียบเรียงโดย โดย ดร.เดือนดำรำ มำลำอินทร์
 ส�ำนักก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงรังสี

รู้จักกับผลิตภัณฑ์ใกล้ตัวที่มีส่วนผสมของ

วัสดุกัมมันตรังสี

บทความ
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ปัจจุบันกำรพัฒนำทำงด้ำนเทคโนโลยีประกอบกับกำร

ขยำยตวัทำงตลำดของสนิค้ำอปุโภคบรโิภคเหล่ำน้ีส่งผลให้

ประเภทและจ�ำนวนของสินค้ำอุปโภคบริโภคท่ีประกอบ

ด้วยวัสดุกัมมันตรังสีเพิ่มมำกขึ้น 

การจัดแบ่งประเภทของสินค้าอุปโภคบริโภคที่มี
วัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ
สนิค้ำอปุโภคบรโิภคท่ีมวัีสดกัุมมนัตรงัส ีสำมำรถแบ่งออก 

เป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภทคือ2

1. ผลติภัณฑ์ท่ีมกีำรเตมิวสัดกัุมมนัตรงัสจี�ำนวนเลก็น้อย

ลงไปเพ่ือประโยชน์ในกำรใช้งำนหรือเพ่ือใช้คุณสมบัติ

ทำงฟิสิกส์และทำงเคมีของวัสดุกัมมันตรังสี เช่น เครื่อง

ตรวจจับควัน (smoke detector) ไส้ตะเกียงเจ้ำพำยุ ฯลฯ

2. ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจำกกำรฉำย/อำบรงัสีชนิดก่อไอออน ได้แก่ 

อญัมณีต่ำงๆ ที่มีกำรฉำยรังสีด้วยแกมมำ ล�ำแสงอิเล็คตรอน 

หรือนิวตรอน และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ต่ำงๆ ท่ีเกิดจำกกำร

โดปซิลิคอนด้วยกำรอำบนิวตรอน (Neutron transmutation 

doping, NTD) 

3. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีก่อให้เกิดรังสีชนิดก่อไอออนได้  

ได้แก่ หลอดรงัสแีคโทด ซึง่ให้รงัสเีอกซ์ ท่ีใช้ในหน้ำจอทวีีและ 

หน้ำจอคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันไม่มีกำรผลิตแล้ว และหลอดรังสี

แคโทดถูกแทนที่ด้วยจอ LCD, LED และพลำสมำ

กำรจ�ำแนกสินค้ำอุปโภคบริโภคท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสีเป็น 

ส่วนประกอบตำมข้ำงต้นเป็นเชงิวิชำกำร แต่อำจจดักลุม่สนิค้ำ

ตำมปริมำณกำรใช้งำนของประชำชนได้ดังนี้ คือ

• เครื่องตรวจจับควัน
ชนิดไอออนไนเซชัน
ที่มีอะเมริเซียม-241

(Am-241)

• เข็มทิศเรืองแสงที่มี ทริเทรียม-3 (H-3)• หน้าปัดนาฬิกาเรืองแสงที่มีเรเดียม-226 
(Ra-226) ทริเทรียม-3 (H-3) 

หรือโพรมีเทียม-147 (Pm-147)

(1) สนิค้ำท่ีมกีำรใช้งำนกันอย่ำงแพร่หลำย และวำงขำยอยู่ตำมท้องตลำดท่ัวไป เชน่

เครือ่งตรวจจบัควนัชนิดไอออนไนเซชนั, หน้ำปัดนำฬิกำเรอืงแสง, เขม็ทิศเรอืงแสง,  

พวงกุญแจเรืองแสง, สตำร์ทเตอร์ของหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์, หลอดไฟซีนอน 

หน้ำรถยนต์ เป็นต้น

• สตาร์ทเตอร์ของหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (ซ้าย) และหลอดไฟซีนอนหน้ารถยนต์ (ขวา) 
ที่มีทริเทียม-3 (H-3) ทอเรียม-232 (Th-232) หรือคริปทอน-85 (Kr-85)

• พวงกุญแจเรืองแสงที่มี
ทริเทรียม-3 (H-3)
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• ลวดเชื่อมทังสเตนที่มีทอเรียม-232 (Th-232) • ไส้ตะเกียงเจ้าพายุที่มี 
ทอเรียม-232 (Th-232)

• แปรงก�าจัดไฟฟ้าสถิตย์ 
ที่มีโพโลเนียม-210 (Po-210)

• เลนส์กล้องถ่ายรูป
ที่มีทอเรียม-232 (Th-232)

• ถ้วยชามเซรามิค
ที่มียูเรเนียม-238 (U-238)

• เครื่องแก้ววาสลีน
ที่มียูเรเนียม-238 (U-238)

• หัวเทียนที่มี
โพโลเนียม-210 (Po-210)

• ตัวควบคุมความต่างศักย์
ไฟฟ้าที่มีนิกเกิล-63 (Ni-63)

(2) สินค้ำที่มีกำรใช้งำนแบบจ�ำกัด หรือมีกำรใช้งำนเฉพำะกลุ่มบำงประเภทท่ียังคงมีกำรผลิตและจ�ำหน่ำยอยู่ 

ในปัจจุบัน เช่น ลวดเชื่อมทังสเตน ไส้ตะเกียงเจ้ำพำยุ เครื่องแก้ววำสลีน ถ้วยชำมเซรำมิค หัวเทียน ตัวควบคุม 

ควำมต่ำงศักย์ไฟฟ้ำ เป็นต้น

(3) สินค้ำที่ไม่มีกำรผลิตหรือใช้งำนแล้ว 

แต่ยังมีกำรซื้อขำยในตลำดขำยสินค้ำ 

มือสอง เช่น แปรงก�ำจัดไฟฟ้ำสถิตย์ 

ที่มีโพโลเนียม-210 เลนส์กล้องถ่ำยรูป 

ที่มีทอเรียม-232 เครื่องแลกเหรียญ 

และบัตรประจ�ำตัวประชำชน ท่ีเรืองแสง 

ด้วยคำร์บอน-14 และโพรมีเทียม-147  

ตำมล�ำดับ เป็นต้น
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เอกสารอ้างอิง
1.  IAEA, Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards, General Safety Requirements Part 3 No. GSR Part 3  
 (Interim), Vienna, 2011
2.  IAEA Safety Standards for protecting people and the environment, Radiation Protection and Regulatory Control for Consumer Products, Draft Safety  
 Guide No. DS458, 2012

อนึ่ง ยังมีสินค้ำชนิดใหม่ๆ ที่อ้ำงคุณสมบัติพิเศษต่ำงๆ 

เช่น แผ่น smart card ที่มียูเรเนียม-238 (U-238) และ

ทอเรียม-232 (Th-232) ซึ่งอ้ำงคุณสมบัติในกำรช่วย

ประหยัดน�้ำมัน ไฟฟ้ำ และป้องกันคลื่นแม่เหล็กใน

อุปกรณ์สื่อสำรต่ำงๆ หมอนและที่นอนยำงพำรำสุขภำพ

ที่มีทอเรียม-232 (Th-232) ซึ่งอ้ำงคุณสมบัติในกำรช่วย

เพ่ิมควำมแข็งแรงของระดับภูมิคุ้มกันและรักษำภูมิแพ้ 

เหรียญควอนตั้ม สร้อยข้อมือควอนตั้ม ท่ีอ้ำงคุณสมบัติ

ในกำรช่วยรักษำโรคต่ำงๆได้ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่

อำ้งว่ำมพีลงังำนควอนตัม้ ซึ่งในลกัษณะนีป้ระชำชนผูใ้ช้

สินค้ำจะต้องพิจำรณำว่ำกำรใช้สินค้ำนั้นได้รับประโยชน์

มำกกว่ำกำรได้รับอันตรำยจำกรังสี และอำจจะต้อง

พิจำรณำถึงควำมสมดุลระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยและประโยชน์ท่ีจะ

ได้รับร่วมด้วย หำกคุณสมบัติของสินค้ำดังกล่ำว ยังไม่มีผล

งำนวิจัยที่น่ำเชื่อถือมำรองรับ ผู้ใช้สินค้ำควรหลีกเลี่ยงกำรใช้

สินค้ำเหล่ำน้ี เน่ืองจำกอำจไม่เกิดประโยชน์หรือคุ้มค่ำ และ

ได้รับรังสีโดยไม่จ�ำเป็น ปัจจุบันส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

ในฐานะหน่วยงานก�ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี  

ได้มีการควบคุมก�ากับดูแลสินค้าบางประเภท เช่น เครื่อง

ตรวจจับควันชนิดไอออนไนเซชัน สายล่อฟ้า เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ส�านักงานจะต้องหาแนวทางในการก�ากับ

ดูแลวัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นส่วนประกอบในสินค้าอุปโภค

บริโภคให้ครอบคลุมและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากลต่อไป 

• แผ่น Smart cards

• เหรียญห้อยคอ • กาน�้า

• เชคเกอร์ผสมเหล้า • สติ๊กเกอร์ป้องกัน
คลื่นแม่เหล็ก

• ปากกา • มีด

• สร้อยข้อมือ • กระติกน�้า • นาฬิกาข้อมือ

• หมอน ที่นอนยางพารา
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เรียบเรียงโดย  วรำภรณ์ วัชรสุรกุล
 ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์

บทความ

การประกันคุณภาพ
ทางรอดหริือทางเลือก

ค�าว่า “คุณภาพ” เป็นค�าที่คุ้นหู และเป็นค�าที่ทุกคนต้องการโดยในฐานะผู้ซื้อ

หรอืผูใ้ช้บรกิาร ย่อมต้องการสนิค้าหรอืบรกิารท่ีมีคณุภาพ (ด)ี  ในขณะท่ีฝ่าย 

ผู้ผลิตสินค้าก็ต้องการผลิตสินค้าหรือการให้บริการที่ตรงตามความต้องการ

ของผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ ในภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชนได้ให้ความส�าคัญต่อ 

“คุณภาพ” มาเป็นเวลานานแล้ว เน่ืองจากต้องแข่งขันด้านคุณภาพสินค้าและบริการกับ 

คู่แข่งในตลาดท่ีนับวันจะมีมากขึ้น ความต้องการของลูกค้าท่ีหลากหลายมากขึ้นผู้ท่ีจะ 

อยู่รอดในการแข่งขันย่อมต้องผลิตสินค้าหรือบริการทีถู่กใจลูกค้า ในการบริการประชาชน

ของหน่วยงานภาครฐักเ็ช่นกัน จ�าเป็นต้องเปลีย่นแปลงและพฒันาการให้บรกิารประชาชน

ให้มีคุณภาพเช่นเดียวกับภาคเอกชน ดังน้ัน ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) จึงได้น�าการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector  

Management Quality Award, PMQA) มาปรบัใช้ในงานบรกิารภาครฐั ซึง่หลกัการของ PMQA 

สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ 

กำรน�ำระบบกำรประกันคุณภำพมำใช้เป็นมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนในภำครัฐเป็นควำมท้ำทำย

อย่ำงมำก เนื่องจำก งำนในภำครัฐเป็นระบบท่ีใหญ่และมีควำมหลำกหลำยมิใช่กำรค้ำและ

บรกิำรชนิดเดีย่วต่ำงจำกกรณีของภำคเอกชน โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงงำนในส่วน กำรก�ำกบัดูแลควำม

ปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสีของส�ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติท่ีผู้เขียนร่วมปฏิบัติงำนอยู่ด้วยน้ัน  

เป็นหน่วยงำนเดียวในประเทศท่ีเป็นผู้อนุญำตให้ท้ังหน่วยงำนของรัฐและเอกชนที่จะผลิต  

\
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ครอบครอง น�ำเข้ำ-ส่งออก หรือใช้พลังงำนปรมำณูจำก  

สำรกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ เครื่องปฏิกรณ์ปรมำณู 

เป็นงำนท่ีประชำชน ผู ้ขอรับบริกำรมีควำมคำดหวัง

คณุภำพของกำรบรกิำรสงูมำก แต่ในขณะเดยีวกันควำม

สมัพันธ์ในแง่ของผูอ้นุญำตเป็นผูช้ีป้ระโยชน์ต่อผูร้บับรกิำร 

ดังนั้น จึงเป็นควำมท้ำทำยอย่ำงมำกที่หน่วยงำนผู้ก�ำกับ

ดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี จะสำมำรถ

พัฒนำตนเองและระบบให้สอดคล้องและเป็นไปตำมที่ 

ก.พ.ร. ได้วำงมำตรฐำนไว้ได้มำกน้อยเพียงใด

ความหมายของการประกันคุณภาพ
(Quality Assurance)[1]

ก่อนที่จะพิจำรณำให้ถ่องแท้ว่ำกำรประกันคุณภำพ

สำมำรถน�ำมำพัฒนำระบบกำรท�ำงำนได้อย่ำงไร ขอท�ำ 

ควำมเข้ำใจควำมหมำยของค�ำว่ำคุณภำพ กำรควบคุม

คุณภำพ และกำรประกันคุณภำพเสียก่อน

  

คุณภาพ (Quality) คือ ภำพลักษณ์ของคุณลักษณะ

ที่ ดีของผลิตภัณฑ์หรือบริกำร บุคคลและองค์กรที่ 

ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ำ

หรือผู้รับบริกำร

  

การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) คอืกิจกรรมกำร

บรหิำรคณุภำพในส่วนท่ีมุง่ท�ำให้บรรลขุ้อก�ำหนดทำงด้ำน

คณุภำพตำมนยัจำกค�ำนยิำมดงักล่ำว คอื กำรด�ำเนินกำร 

ในส่วนใดที่เป็นไปในลักษณะมุ่งกระท�ำให้เกิดผลบน 

ชิน้งำน ผลติภณัฑ์หรอืบรกิำรอย่ำงเจำะจง แล้วตรวจสอบ

ทดสอบผลกำรด�ำเนินกำรรวมทัง้กิจกรรมอืน่ๆ ทีจ่ะท�ำให้

ชิ้นงำน ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรมีคุณลักษณะตำมท่ีก�ำหนดไว้ 

เรำเรียกกำรด�ำเนินกำรทั้งหมดนั้นว่ำ “กำรควบคุมคุณภำพ”

การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) คือ กำร 

กระท�ำที่มีกำรวำงแผนไว้ล่วงหน้ำและเป็นไปอย่ำงมีระบบ  

ซึ่งจ�ำเป็นท่ีจะต้องมี เพ่ือให้ควำมมั่นใจว่ำผลิตภัณฑ์หรือ

บริกำรจะสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนคุณภำพได้

ตำมท่ีได้ตกลงกัน กำรประกันคุณภำพเป็นกำรสร้ำงควำม

มั่นใจกับลูกค้ำว่ำจะได้รับสินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพ โดย

กำรประกันคุณภำพเป็นกำรด�ำเนินกำรท่ีเป็นไปในลักษณะ

เพ่ือสร้ำงควำมเชือ่มัน่ให้แก่กระบวนกำรผลิตหรอืกระบวนกำร

ในกำรบริกำร โดยมิได้มุ่งกระท�ำแต่ตัวชิ้นงำน ผลิตภัณฑ์หรือ

บริกำรเท่ำน้ัน หำกแต่มุ่งท่ีจะสร้ำงควำมมั่นใจต้ังแต่ก่อนจะ

ลงมอืด�ำเนินกำรผลิตหรอืบรกิำรว่ำผลของกำรผลติหรอืบรกิำร

น้ันๆ จะบรรลุข้อก�ำหนดทำงด้ำนคุณภำพได้อย่ำงแน่นอน  

เรำเรียกกำรด�ำเนินกำรในลักษณะนี้ว่ำ “กำรประกันคุณภำพ”

คุณภาพของการก�ากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี[2]

ส�ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ เป็นหน่วยงำนภำครัฐท่ีมีภำรกิจ

ในกำรก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งมี

อ�ำนำจในทำงกำรปกครอง ส่ังกำรกำรด�ำเนินงำนของบุคคล

ใดๆ หรือกำรตรวจสอบติดตำมกำรด�ำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับกำรผลติ ครอบครอง น�ำเข้ำ-ส่งออก หรอืใช้พลงังำนปรมำณู 

จำกสำรกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ เครื่องปฏิกรณ์ปรมำณู  

ดังน้ัน คุณภำพของงำน คือ ควำมมัน่ใจในกระบวนกำรอนุญำต

ดังกล่ำวว่ำจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชำชน สิง่แวดล้อม 

และผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ำยคือควำมปลอดภัยของ

ประชำชน 



ในกระบวนกำรอนญุำตประกอบด้วยกำรออกกฎ ระเบยีบ 

ก�ำหนดมำตรฐำนควำมปลอดภัยต่ำงๆ กำรตรวจตรำ

ควบคมุ กำรบงัคบัใช้ เป็นหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบในฐำนะ

ผู้ก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยฯ โดยมีกำรปฏิบัติหน้ำที่

ภำยใต้กำรอนุญำตประกอบด้วย กำรออกใบอนุญำต 

กำรตรวจสอบ กำรประเมินควำมปลอดภัย กำรเตรียม

กำรรองรับในภำวะฉุกเฉิน งำนวิจัยในกำรสนับสนุนกำร

ก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยฯ เป็นต้น ในกระบวนคิดด้ำน

กำรประกันคุณภำพนั้น ก�ำหนดให้ประชำชนคือผลลัพธ์

ดังน้ันในกระบวนกำรอนุญำต หำกขำดคุณภำพอำจส่ง

ผลกระทบในวงกว้ำงมำก ดังน้ันกำรแสวงหำคุณภำพ

ตำมท่ีประชำชนคำดหวังไม่สำมำรถจัดท�ำเพียงควำม

คำดหวังเดียวได้จ�ำเป็นต้องแจกแจงประชำชนออกเป็น

กลุ ่มๆ และก�ำหนดควำมคำดหวังของแต่ละกลุ ่มได้  

ซึ่งสำมำรถแจกแจงได้ดังนี้

 กลุ่มประชาชน  ความคาดหวัง

สื่อสำรมวลชน และประชำชนผู้สนใจ • คุณภำพของข้อมูล 

  • วัตถุประสงค์ของกำรก�ำกับดูแล

  • ควำมโปร่งใสของกำรก�ำกับดูแล

  • กำรตรวจสอบระบบกำรก�ำกับดูแล

  • ควำมน่ำเชื่อถือของกำรก�ำกับดูแล

กระทรวงที่ก�ำกับดูแล หรือกระทรวงที่เกี่ยวข้อง • สมรรถนะบุคลำกรในกำรก�ำกับดูแล

  • ประสิทธิภำพของกำรก�ำกับดูแล

  • ควำมน่ำเชื่อถือของกำรก�ำกับดูแล

  • กำรไม่เลือกปฏิบัติในกระบวนกำรก�ำกับดูแล

ผู้ขอรับใบอนุญำต (ผู้รับบริกำร) • สมรรถนะบุคลำกรในกระบวนกำรอนุญำต

  • ควำมสอดคล้องกันทั้งกระบวนกำร

  • กำรไม่เลือกปฏิบัติในกระบวนกำรก�ำกับดูแล

  • กำรตอบสนองที่มีประสิทธิภำพ
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เอกสารอ้างอิง
1. www.arit.chandra.ac.th/sar/meaning.pdf
2. เอกสำรกำรอบรม เรื่อง Management System and Safety 
Management Principles in the Performance of the Regulatory 
Function, April, 28-30, 2014, Brussels, BELGIUM.
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จำกควำมหมำยของกำรประกันคุณภำพที่กล่ำวมำแล้ว  

พอจะสรุปได้ว่ำ “คุณภำพ” มีควำมแตกต่ำงกันไปตำม

ลักษณะหรือรำยละเอียดของสินค้ำหรือกำรบริกำร  

ค�ำว่ำ “คณุภำพ” มไิด้มคีวำมหมำยจ�ำกัดว่ำ “ไม่มขีองเสยี”  

แต่ต้องรวมควำมไปถึง “ของดี” และควำมคำดหวังของ

ผู้รับบริกำรด้วย กำรก�ำหนดคุณภำพต้องมีกำรแจกแจง

ประเภทผู้รับบริกำรก่อน

ดังน้ัน กำรก�ำหนดคุณภำพของกำรก�ำกับดูแลควำม

ปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี เพ่ือให้ประชำชนเกิด

ควำมเชื่อมั่นต่อกระบวนกำรก�ำกับดูแลโดยมุ ่งสร้ำง

ควำมมั่นใจตั้งแต่ก่อนจะลงมือด�ำเนินกำรบริกำรว่ำผล

ของกำรบริกำรจะบรรลุข้อก�ำหนดทำงด้ำนคุณภำพได้

อย่ำงโดยมกีำรระบถึุงข้อก�ำหนดส�ำหรบักำรสร้ำง กำรน�ำ

ไปปฏิบัติ กำรประเมิน หรือกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง

ส�ำหรับระบบกำรจัดกำรท่ีรวมองค์ประกอบด้ำนควำม

ปลอดภัย สุขภำพ สิ่งแวดล้อม ระบบควำมปลอดภัย 

คุณภำพ และเศรษฐกิจเพ่ือให้แน่ใจว่ำควำมปลอดภัย 

ถูกน�ำมำพิจำรณำในกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรอย่ำง

เหมำะสม ข้อก�ำหนดส�ำหรับระบบกำรจัดกำรคือต้อง

แน่ใจได้ว่ำควำมปลอดภัยไม่ได้ถูกยินยอมให้ลดลง 

ท�าไมต้องมีการ “ประกันคุณภาพ”
งำนกำรก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และ

รังสีเป็นงำนที่ต้องกำรควำมเชื่อมั่นจำกประชำชน ดังนั้น 

กำรด�ำเนินกำรตั้งแต่กำรออกใบอนุญำต กำรตรวจสอบ 

กำรประเมินควำมปลอดภัย กำรท่ีจะสร้ำงควำมเชื่อมั่น

ดงักล่ำว หน่วยงำนก�ำกับดแูลควำมปลอดภัยจ�ำเป็นต้อง

• มีกำรก�ำหนดวิธีกำรปฏิบัติที่ชัดเจนท�ำให้สำมำรถ 

ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนลงได้

• มีกำรวัด วิเครำะห์และปรับปรุง ท�ำให้มีกำรประเมิน 

ผลงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ 

• มีกำรบริหำรทรัพยำกร ท�ำให้กำรปฏิบัติงำนเกิดควำม 

คุ ้มค ่ำมีกำรรับข ้อก�ำหนดและสำมำรถตอบสนอง 

ควำมต้องกำรจำกผู้รับบริกำร มีช่องทำงกำรรับทรำบ

ควำมคำดหวังของประชำชนได้

กำรท่ีจะทรำบว่ำงำนบรกิำรมคีณุภำพ มขีดีควำมสำมำรถ

ในกำรใช้งำนดีในระดับใดนั้น คงต้องมีกำรวัดและกำร

ประเมินในสิ่งนั้นๆ อย่ำงมีกระบวนกำรที่ถูกต้องเป็น

สำกล กำรก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยก็เช่นเดียวกันต้อง

มีกำรน�ำเสนอให้ทรำบว่ำมีคุณภำพอย่ำงไร อะไรคือตัวชี้วัด  

วัดได้อย่ำงไร วัดได้แค่ไหน ใครเป็นคนท�ำ ใครเป็นคนวัด  

มีกำรน�ำเสนอโดยวิธีกำรอย่ำงไร เมื่อใด เพ่ือให้ผู้รับบริกำรมี

ควำมมั่นใจว่ำได้รับกำรบริกำรตรงตำมควำมต้องกำร อันจะ

เป็นผลน�ำไปสูค่วำมเชือ่มัน่ของหน่วยงำนได้ ดงันัน้ กำรประกัน

คุณภำพของกำรก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และ

รังสีจึงมีควำมส�ำคัญที่จะ

1. ท�ำให้ประชำชนได้รับข้อมูลกำรก�ำกับดูแลท่ีเชื่อถือได้  

เกิดควำมเชื่อมั่น

2. ป้องกันกำรบริหำรจัดกำรก�ำกับดูแลที่ไม่มีคุณภำพ ซึ่งจะ

เป็นกำรคุ้มครองผู้บริโภค

3. ท�ำให้ผู้รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรก�ำกับดูแลมุ่งบริหำร

จัดสู่คุณภำพและมำตรฐำนอย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

4. สำมำรถตอบสนองกำรบริกำรได้ตำม

ควำมคำดหวังของประชำชน

สรุป
ในขณะนีส้ำธำรณชนก�ำลังถกเถียงเรื่องมูลค่ำรำคำที่เหมำะสม 

ของพลงังำนรปูแบบต่ำงๆ ในท้องตลำด และในเวลำอกีไม่นำนนกั  

คงต้องได้ถกเถียงถึงแหล่งพลังงำนท่ีจะใช้ภำยในประเทศ  

ซึ่งอำจต้องรวมถึงพลังงำนนิวเคลียร์ด้วย ดังนั้นหน่วยงำน 

ก�ำกับดูแลของรัฐฯ จะต้องสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อกระบวนกำร 

ก�ำกับดูแลควำมปลอดภัย โดยในเบื้องต้นกำรน�ำระบบ 

ประกันคุณภำพมำเป็นหลักในกำรพัฒนำ กำรสร้ำง กำรน�ำไป 

ปฏิบัติ กำรประเมิน และกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็น

กำรค่อยๆ สร้ำงควำมยอมรับ ควำมเชื่อมั่นและก้ำวไปจนถึง

กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำรก�ำกับดูแลควำม

ปลอดภัยทำงนวิเคลยีร์และรงัส ีเพรำะเมือ่ถึงเวลำทีป่ระเทศไทย

จ�ำเป ็นต ้องใช ้พลังงำนนิวเคลียร ์มำผลิตกระแสไฟฟ้ำ 

ย่อมเป็นสิง่ทีท่�ำให้ประชำชนมคีวำมเชือ่มัน่ต่อควำมปลอดภยั

ทำงนิวเคลียร์ได้

ในอนำคตประเทศไทยจะมีทำงเลือกใช้แหล่งก�ำเนิดพลังงำน

เพ่ิมมำกขึ้น ท�ำให้รอดพ้นจำกกำรขำดแคลนแหล่งพลังงำน 

ดังน้ัน กำรเลือกในวันน้ีนอกจำกจะท�ำให้เรำรอดในวันหน้ำ

แล้วยังเป็นกำรคนืควำมสขุให้คนในชำตอิย่ำงย่ังยืนในอนำคต

อีกด้วย 



เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งร้ายแรง

ที่สุดทางภาคตะวันออกของ

ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 

พ.ศ. 2554 ท�าให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ทั้งสี่หน่วย ในเมืองฟุกุชิมาเกิด

ความเสียหายจนเดินเครื่องต่อไม่ได้ 

เป็นเหตุให้ก�าลังการผลิตกระแสไฟฟ้า

ในประเทศญี่ปุ่นไม่เพียงพอกับ

ความต้องการในประเทศได้ 

บทความ
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การพัฒนาการวัดอัตราการไหลของของไหล
ในท่อโค้งโดยใช้เครื่องวัดรูปแบบการไหลของ
ของไหลด้วยคลื่นอัลตราโซนิค

\

Weerachon TREENUSON1, Nobuyoshi TSUZUKI1, Hiroshige KIKURA1, Masanori  ARITOMI1, Sanehiro WADA2, Kenichi  
TEZUKA2 1 Research Laboratory for Nuclear Reactors, Tokyo Institute of Technology, 2-12-1 Ookayama, Meguro-ku, Tokyo 152-85501 2 Tokyo 
Electric Power Company, 4-1, Egasaki-cho, Tsurumi-ku, Yokohama 230-8510, Japan

ดังน้ันจงึจ�ำเป็นต้องเพ่ิมก�ำลงักำรผลิตกระแสไฟฟ้ำในโรงไฟฟ้ำ

นิวเคลียร์ที่เดินเครื่อง แต่ด้วยข้อจ�ำกัดด้ำนควำมปลอดภัย 

จงึท�ำให้เป็นกำรยำกท่ีจะเพ่ิมก�ำลงักำรผลติ โดยหนึง่ในข้อจ�ำกัด 

ด้ำนควำมปลอดภัยท่ีส�ำคัญมำก คือค่ำควำมไม่แน่นอนของระบบจ่ำยน�้ำ 

(Uncertainties of Feed Water System) หรือควำมเชื่อมั่นในกำรเดินเครื่อง

ปฏิกรณ์ฯ ซึ่งหำกสำมำรถเพิ่มควำมเชื่อมั่นรวมของระบบได้ก็จะสำมำรถเพิ่ม

ก�ำลังกำรเดินเครื่องปฏิกรณ์ฯ (Core Thermal Power) ได้ [2] และค่ำควำม

เชื่อมั่นรวมน้ัน ประกอบด้วยค่ำควำมเชื่อมั่นย่อยๆ จำกทั้งระบบ ซึ่งรวมท้ัง 

อุปกรณ์ย่อยๆ ต่ำงๆ ภำยในเครื่องปฏิกรณ์ฯ ทั้งนี้ระบบจ่ำยน�้ำ (Feed Water 

System) ซึ่งท�ำหน้ำที่จ่ำยน�้ำเข้ำเครื่องปฏิกรณ์ฯ เป็นระบบหนึ่งที่มีค่ำเชื่อมั่น 

ที่ต�่ำกว่ำระบบอื่นๆ และเครื่องมือที่ท�ำให้ค่ำควำมเชื่อมั่นของระบบจ่ำยน�้ำ  

คือเครื่องวัดอัตรำกำรไหล (Flow meter) ระบบวัดอัตรำกำรไหลอัลตรำโซนิค 

ที่เป็นท่ีนิยมใช้อย่ำงแพร่หลำยคืออัลตรำโซนิคชนิด Doppler flowmeter  

ซึ่งสำมำรถวัดอัตรำกำรไหลในบริเวณที่เป็นกำรไหลแบบปั่นป่วนได้

ผูเ้ขยีน (ดร.วรีชน  ตรนุีสนธ์) ได้รบัเชญิจำก, Tokyo Institute of Technology  

ไปร่วมงำนวิจัยและพัฒนำกำรวัดอัตรำกำรไหลของของไหลในท่อโค้งฯ  

ณ ศูนย์วิจัยดังกล่ำว และปรำกฏผลกำรศึกษำวิจัย ดังต่อไปนี้

(Development of Flow Rate Measurement in the Bent Pipe using  
Ultrasonic Velocity Profile method)

เรียบเรียงโดย ดร.วีรชน ตรีนุสนธ์  
 ส�ำนักก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์



• เข้าร่วมและเสนอผลงานการวิจัยในงานประชุมวิชาการ ปี 2014
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รูปแบบกำรไหลของของไหล (Velocity Profile) ถูกเรยีกได้หลำยชือ่ 

เช่น รูปแบบควำมเร็วของของไหลโปรไฟล์ของไหล หรืออื่นๆ  

ซึ่งมีควำมหมำยเดียวกันคือ ชุดข้อมูลควำมเร็วของของไหล 

บนเส้นแกนกำรวัดหน่ึงเส้น โดยจะมีแกนกำรวัด หรือเส้น

ทำงกำรวัด (Measurement Line) ท่ีมทีศิทำงตดัผ่ำนทิศทำงกำร

ไหลของของไหล (Flow Direction) ในระบบกำรไหลแบบปิด เช่น

ในท่อ (Pipe Line) หรือร่องน�้ำ ในระบบเปิด (Open Channel)  

ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีบ่งบอกถึงปริมำณควำมเร็วของของไหล  

และสำมำรถน�ำไปใช้ในกำรค�ำนวณอัตรำกำรไหลได้จำกกำร 

อินทิเกรต หรือใช้สูตรกำรหำค่ำอัตรำกำรไหลทั่วไป (Q = VA  

โดย Q คือ อัตรำกำรไหล (ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที), V คือ 

ควำมเร็วเฉลี่ย (เมตรต่อวินำที) และ A คือ พ้ืนท่ีหน้ำตัด 

ของกำรไหลในท่อ (ตำรำงเมตร)) กำรวัดรูปแบบกำรไหลของ 

ของไหลน้ัน ท�ำได้ด้วยเครื่องมือหลำยชนิด เช่น กำรวัดด้วย 

ล�ำแสงเลเซอร์ กล้องถ่ำยภำพควำมเร็วสูง ซึ่งล้วนต้องกำร 

คุณสมบตักิำรโปร่งแสงของวัสดทุ่อในกำรตรวจวัด   กำรตรวจวดั 

รปูแบบกำรไหลของของไหลด้วยคลืน่อลัตรำโซนคิ (Ultrasonic  

Velocity Profile (UVP)) คือ เคร่ืองมือวัดที่สำมำรถตรวจวัด 

รูปแบบกำรไหลของของไหล (Velocity Profile) ได้เพียงกำร

ติดตั้งเครื่องส่งคลื่นเสียง ท่อตรงที่มีควำมยำว เพียงพอให้เกิด

กำรไหลแบบคงตัว Fully Developed Flow) ซึ่งมีค่ำควำม 

ผิดพลำดในกำรวัดอัตรำกำรไหลเพียง 1.2 เปอร์เซนต์ [1]  

อย่ำงไรก็ตำมกำรวัดอัตรำกำรไหลในต�ำแหน่งท่ีรูปแบบกำร 

ไหลของของไหลมีลักษณะแบบปั ่นป่วนและไม่สมมำตร  

เช่น กำรไหลผ่ำนอุปกรณ์ต่ำง ๆ เช่น ปั๊มน�้ำ วำล์ว ท่อโค้งเดี่ยว  

และโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกำรไหลหลังท่อโค้งคู่ (Double Bent  

Pipe) ด้วยควำมเร็วสูงซึ่งท�ำให้เกิดกำรไหลแบบปั่นป่วน  

(Turbulence F low) ซึ่ งในกำรศึกษำน้ีค ่ำเรยโนลด ์  

(Reynolds’s number: Re) เท่ำกับ 40,000 ซึ่งเป็นกำรไหล 

• วิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง



• หลักการท�างานของเครื่องมือวัดอัตราการไหลด้วยคลื่น
อัลตร้าโซนิก

• การติดตั้งหัววัดบนท่อทดลอง
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เอกสารอ้างอิง  
1. Y. Inoue, H. Kikura, H. Murakawa, M. Aritomi, M. Mori, “A study of ultrasonic propagation for ultrasonic flow rate measurement,” Flow Measurement and Instrument,  
Vol. 19, pp. 223-232 (2008). 2. S. Wada, T. Endo, K. Tezuka, T. Nagano, N. Furuichi, “Study on flow rate monitoring at high Reynolds number using ultrasonic 
velocity profile method,” Proceeding of ASME-JSME-KSME Joint Fluids Engineering Conference AJK2011-FED, Hamamatsu, Shizuoka, Japan, July 24-29, (2011). 
3. S. Wada, H. Kikura, M. Aritomi, M. Mori, Y. Takeda, “Development of pulse ultrasonic Doppler method for flow rate measurement in power plant,” Nuclear Science 
and Technology Vol. 41, No. 3, pp. 339-346 (2004). 
4. W. Steenbergen, Turbulent Pipe Flow with Swirl, Thesis, Eindhoven University of Technology. (1995). 
5. R. Rans, “Flow conditioning and effects on accuracy for fluid flow measurement,” 7 th South East Asia Hydrocarbon Flow Measurement Workshop, (2008). 
6. J C Drury, “NDT fundamental” Insight Vol. 47 No 5 May (2005) 
7. F. Pedocchi, M. H. Garcı “Acoustic measurement of suspended sediment concentration profiles in an oscillatory boundary layer” Continental Shelf Research.(2011)

แบบปั ่นป่วนอย่ำงสมบูรณ์และด้วยปัจจัยเหล่ำน้ี 

ท�ำให้กำรวัดอัตรำกำรไหลท�ำได้ยำกกว่ำปกติและค่ำ 

ควำมผิดพลำดในกำรวัดอัตรำกำรไหลอำจเพ่ิมข้ึน  

ดังนั้น กำรเพ่ิมจ�ำนวนหัววัดหรือเส ้นทำงกำรวัด 

รูปแบบกำรไหลของของไหลที่ใช้ค�ำนวณหำอัตรำ 

กำรไหลด้วยกำรอินทิเกรท จึงมีควำมส�ำคัญและ

สำมำรถเพ่ิมควำมแม่นย�ำของกำรค�ำนวนอัตรำ

กำรไหลของของเหลวไหลได ้และอีกป ัจจัยหน่ึง

คือต�ำแหน่งกำรวัด ซึ่งจำกกำรทดลองครั้งน้ีได้จัด

ต�ำแหน่งวัดมีระยะห่ำงจำกทำงออกของท่อโค้งคู ่ 

ตั้งแต่ระยะ 4 เท่ำของเส้นผ่ำศูนย์กลำงของท่อ

จนถึงระยะ 20 เท่ำของเส้นผ่ำศูนย์กลำงของท่อ 

(4D – 20D, D คือขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของท่อ) 

และจำกผลกำรทดลองพบว่ำ กำรใช้หัววัดจ�ำนวน  

3 หัววัด ท่ีระยะ 5D มีค่ำเปอร์เซนต์ควำมผิดพลำด 

(Percentage of Error) เท่ำกับ 3.63%

โดยสรุปแล้วกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมแม่นย�ำของระบบวัด

อัตรำกำรไหลของของไหลได้ทดลองในบริเวณใกล้ท่อโค้ง

แบบ Double Bent Pipe โดยใช้เครื่องมือวัด UVP ด้วยเทคนิค  

หัววดัเด่ียว และแบบหลำยหัววัด ในระบบไหลแบบ ซึง่จดุตรวจ 

วัดที่ท�ำกำร ทดลองครั้งนี้ได้แก่ 4 D, 5 D, 12 D และ 20 D  

(D: เส้นผ่ำศนูย์กลำงของท่อ 50 มลิลเิมตร) และจำกผลสรปุได้ว่ำ 

กำรค�ำนวณ อตัรำกำรไหลจะมคีวำมผดิพลำดน้อยลงเมือ่ระยะ

ทำงจำกท่อโค้งมำกข้ึน อกีประกำรหน่ึงคือเมือ่ใช้จ�ำนวนรปูแบบ 

กำรไหล ของของไหลมำกข้ึนในกำรค�ำนวณหำอัตรำกำรไหล 

จะมค่ีำควำมแม่นย�ำเพ่ิมข้ึน ซึง่สรปุได้ว่ำ กำรวัด UVP ทีต่�ำแหน่ง 

5 D (0.25 เมตร) โดยกำรวัดอัตรำกำรไหลแบบ Multiline  

Measurementแบบ 3 หัววัด 
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ควำมท้ำทำยที่ส�ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติได้เผชิญ 

ในอดีตจนมำถึงปัจจุบันท่ีส�ำคัญประเด็นหน่ึง คือ กำร

พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรด้ำนกำรก�ำกับดูแลควำม

ปลอดภัยกำรใช้ประโยชน์ด้ำนนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย  

ดังนั้น ส�ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ ในฐำนะองค์กรก�ำกับดูแลควำม

ปลอดภัย ได้ตระหนกัถึงควำมจ�ำเป็นท่ีจะต้องพัฒนำศกัยภำพบคุลำกร 

ให้เกิดควำมรู ้ทักษะ ด้ำนกำรก�ำกับดแูลควำมปลอดภัยด้ำนนวิเคลยีร์

และรงัส ี จงึได้จดัตัง้โครงกำรศนูย์พฒันำบคุลำกรด้ำนควำมปลอดภัย

นิวเคลียร์และรังสีแห่งชำติ ถือได้ว่ำเป็นโครงกำรส�ำคัญในระดับ

ยุทธศำสตร์ของส�ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ ระยะเวลำด�ำเนินกำร

โครงกำร 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560)

โดย  อัมพิกา อภิชัยบุคคล 
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้ำนพลังงำนปรมำณู

รายงานพิเศษ

เป ้ำหมำยที่ส�ำคัญของโครงกำรศูนย์

พัฒนำบุคลำกรด ้ำนควำมปลอดภัย

นิวเคลียร ์และรังสีแห่งชำติ คือ กำร

พัฒนำศักยภำพและเสริมสมรรถถะ 

ของผู้ปฏิบัติงำนด้ำนนิวเคลียร์และรังส ี

ครอบคลมุท้ังบคุลำกรภำยในและบคุลำกร 

หน่วยงำนภำยนอกให้เกิดควำมรู้ ทักษะ 

ด้ำนนิวเคลียร์ และรังสีได้อย่ำงถูกต้อง  

เหมำะสม และเกิดควำมปลอดภัยใน

ระดับสำกล  โดยกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ

ตัวอย่ำง เช่น

\

ศูนย์พัฒนาบุคลากร
ด้านนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ
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หลักสูตรกำรฝ ึกอบรมบุคลำกรด ้ำน

นิวเคลียร์และรังสีท้ังบุคลำกรภำยใน

และบุคคลภำยนอก เช่น หลักสูตรควำม 

ปลอดภัยกำรใช้รงัส ี(กำรน�ำไปใช้ประโยชน์ 

ด้ำนด้ำนกำรแพทย์, อุตสำหกรรม และ

ด้ำนอื่นๆ) 

หลักสูตรกำรให้ควำมรู ้กำรจัดกำรกำก

กัมมันตรังสี และกำรก�ำกับดูแลควำม

ปลอดภัยอย่ำงถูกต้อง หลักสูตรกำรเสริม

สมรรถนะเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำง

รังสีท่ีปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร

ด้ำนรงัส ีหรอื RSO (Radiation Safety officer) และ หลกัสตูรกำรประเมนิ 

สมรรถนะของกำรก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยของสถำนปฏิบัติกำร

นิวเคลียร์ เป็นต้น  

ควำมคำดหวังของโครงกำรศูนย์พัฒนำบุคลำกรด้ำนควำมปลอดภัย

นิวเคลียร์และรังสีแห่งชำติท่ีจะท�ำให้เกิดกำรสร้ำงต้นแบบสมรรถนะ 

(Competency Model) ของกำรพัฒนำศักยภำพและเสริมสมรรถนะ

ของผู้ปฏิบัติงำนด้ำนนิวเคลียร์และรังสีของประเทศต่อไป 

ข้อมูลอ้างอิง
 1. พระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2508
 2. http://www.triumf.info/public/tech_transfer/treatment.php
 3. http://www.nst.or.th/article143/ article 48302.html
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ในช่วงฮอตๆ!! เช ่นนี้  ท�ำให้นึกถึง  

“ภัยเงียบท่ีเกิดจากคลื่นความร้อน” 

ด้วยประเทศไทยมภีมูอิำกำศแบบร้อนชืน้  

เชื่อว่ำหลำย ๆ คนก็คงจะรู้สึกชินกับสภำพอำกำศ 

ที่ร้อนเป็นปกติอยู่แล้ว แต่หำกเรำใส่ใจหรือสังเกตด ู

จะพบว่ำ สภำพอำกำศและอุณหภูมิของโลกเรำน้ี 

ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้ำงมำกเมื่อเทียบกับ

สมัยในยุคก่อน ผลปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญนั้นมำจำกกำร

เกิด “สภาวะโลกร้อน” ดงัเช่น ประเทศปำกีสถำน และ

อินเดียได้ประสบกับปัญหำสภำพอำกำศท่ีร้อนจัด  

มอีณุหภมูสิงูถึง 45 องศำเซลเซยีส ส่งผลให้คนล้มป่วย 

และเสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมำกเกินกว่ำ 2,000 รำย  

ถึงแม้นว่ำ ทุกๆ ปี จะมีคนยำกจนหลำยร้อยคน 

ในอินเดียเสียชีวิตในช่วงฤดูร้อน แต่ตัวเลขผู้เสียชีวิต 

ในปีนี้สูงที่สุดเป็นล�ำดับ 2 ในประวัติศำสตร์ของ

อินเดีย รองจำกเมื่อปี 1998 ที่มีผู้เสียชีวิตจำกอำกำศ

ร้อนถึง 2,541 รำย และเป็นล�ำดบัที ่5 ในประวัตศิำสตร์ 

ฉะน้ัน ควำมรู ้ควำมเข้ำใจ ในสถำนกำรณ์ของปัญหำ 

จะเป็นหนทำงหนึง่ทีท่�ำให้เรำสำมำรถรบัมอืกับภำวะ

โลกร้อนนี้ได้...

ภัยเงียบใกล้ตัว!!...
“สภาวะโลกร้อน”

โดย...อภิสรา  เจริญศรี 
ส�ำนักสนับสนุนกำรก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณู

ห่วงใย.....ใส่ใจ.....แบ่งปัน

นับวันควำมแปรปรวนของภูมิอำกำศและภัยพิบัติจะ 

รนุแรงมำกข้ึนทุกขณะในท่ัวภมูภิำคของโลก... ดังเช่น  

กำรเกิดภำวะแห้งแล้งยำวนำนในแอฟริกำเหนือ 

กำรเกิดพำยุเฮอร์ริเคนท่ีท�ำลำยเมืองนิวออร์ลีน ของ

สหรัฐอเมริกำอย่ำงย่อยยับไปท้ังเมือง เกิดฤดูกำล 

ผดิปกตใินหลำยส่วนของโลก ฝนตกหนัก น�ำ้ท่วมหนัก  

แผ่นดินไหวรุนแรง หรือกำรเกิดคลื่นควำมร้อน 

ในทวีปยุโรป อำกำศที่ร้อนผิดปกติจนมีคนเสียชีวิต 

รวมไปถึง โรคระบำดชนิดใหม่ๆ หรือโรคระบำดที่เคย

หำยไปจำกโลกนี้แล้วก็กลับมำให้เรำได้เห็นใหม่ และ

พำหะน�ำโรคท่ีเพ่ิมจ�ำนวนมำกข้ึน...สัญญำณเตือนภัย 

จำกธรรมชำติได้ส่งมำถึงมนุษยชำติแล้ว!!

          

โลกท่ีเรำอยู่ทุกวันน้ีมีชั้นบรรยำกำศห่อหุ้มโดยมีส่วน

ประกอบของก๊ำซไนโตรเจน (78%) ก๊ำซออกซิเจน 

(20.9%) และก๊ำซอำร์กอน (0.93%) ตำมสัดส่วนของ

ปรมิำตรของอำกำศตำมธรรมชำติ ซึง่ก๊ำซทัง้สำมชนดิ

น้ีจะมีปฏิกิริยำกับพลังงงำนแสงอำทิตย์และควำม

ร้อนที่เกิดจำกโลกน้อยมำก แต่มีก๊ำซอยู่ประเภทหนึ่ง 

ได้แก่ ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) ก๊ำซมเีทน (CH

4
) 

\
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ก๊ำซไนตรัสออกไซด์(N
2
O) และก๊ำซโอโซน (O

3
) ก๊าซกลุ่มนี้ 

มีคุณสมบัติในการกักเก็บและส่งผ่านรังสีความร้อนท่ีเกิดจาก 

พลงังานแสงอาทติย์และความร้อนทีเ่กิดข้ึนจากโลกออกสูอ่วกาศ  

โดยก๊ำซกลุม่น้ีถูกเรยีกว่ำก๊าซเรอืนกระจกหรอื Greenhouse 

gas (GHG) เน่ืองจำกมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกำรท่ีกระจก 

กักเก็บควำมร้อนจำกแสงแดดไว้ ภำยในอำกำศ โดยทั่วไปใน

ชัน้บรรยำกำศท่ีห่อหุม้โลกอยู่น้ีจะมก๊ีำซเรอืนกระจกในสัดส่วน

น้อยกว่ำ 0.1% ของปริมำตรของอำกำศตำมธรรมชำติ และจะ

ท�ำหน้ำที่กักเก็บควำมร้อนส่วนหนึ่งไว้ ไม่ให้ผ่ำนออกสู่อวกำศ 

ท�ำให้โลกมีอุณหภูมิที่เหมำะสมที่สิ่งมีชีวิตจะอำศัยอยู่ได้

ในทศวรรษ 1890 มีนักวิทยำศำสตร์ชำวสวีเดนชื่อว่ำ Svante 

Arrhenius ได้ศึกษำถึงผลของก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ใน 

ชัน้บรรยำกำศทีม่อีทิธิพลต่ออณุหภูมเิฉลีย่ของผวิโลก ในกรณี 

ที่ลดควำมเข ้มข ้นของก ๊ำซคำร ์บอนไดออกไซด ์ในชั้น 

บรรยำกำศลงคร่ึงหน่ึง หลังจำกค�ำนวณอย่ำงละเอียด 

เป็นเวลำหลำยปี เขำก็ได้ข้อสรุปว่ำ ปริมำณก๊ำซ

คำร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยำกำศโลกท่ี

ลดลงครึ่งหนึ่งจะท�ำให้อณุหภูมเิฉล่ียพ้ืนผิว

โลกลดลงถึง 5 องศำเซลเซยีส

          

แต่นำย Svante มวิีสยัทัศน์มำกกว่ำน้ัน...เขำพิจำรณำ 

ว่ำโลกได้เข้ำสูช่่วงเริม่ต้นของยุคอตุสาหกรรมแล้ว ในอนำคต 

ปริมำณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศจะต้องเพ่ิม 

ขึ้นไม่ใช่ลดลง เนื่องจำกกำรเผำไหม้ของถ่ำนหินและเชื้อเพลิง

ต่ำงๆ และจะต้องมผีลท�ำให้อณุหภมูเิฉลีย่ของผวิโลกเพ่ิมสงูข้ึน  

โดยเรียกปรำกฏกำรณ์นี้ว่ำ ปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก 

(Greenhouse effect) นั่นเอง จำกกำรค�ำนวณของเขำพบว่ำ 

ถ้ำควำมเข้มข้นของก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยำกำศ

ในขณะนั้นเพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่ำจะท�ำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของผิว

โลกเพ่ิมสูงข้ึน 6 องศำเซลเซียส โดยอ้ำงอิงจำกอัตรำกำรใช้

ถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิงในขณะนั้น (ในยุคน้ัน ยังไม่พบแหล่ง

น�้ำมันดิบและก๊ำซธรรมชำติ) ปรำกฏกำรณ์ท่ีคำดคะเนน้ีต้อง

ใช้เวลำถึง 2,000 ปี

ในช่วงก่อนยุคอุตสำหกรรม ระดับควำมเข้มข้นของก๊ำซ

คำร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยำกำศวัดได้ ประมำณ 

280 ppmv ซึ่งเป็นระดับที่มีเสถียรภำพอยู่เป็นเวลำนำน

หลำยพันปี แต่เมื่อส้ิน ค.ศ. 2004 ระดับควำมเข้มข้น

ของก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยกำศได้เพ่ิมขึ้น

เป็น 375 ppmv หรอืเพ่ิมข้ึนถึงหน่ึงในสำมของค่ำก่อนยุค 

อตุสำหกรรม และถ้ำอตัรำกำรเผำไหม้เชือ้เพลงิต่ำง ๆ    ซึง่ท�ำ 

ให้เกิดก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ยังเป็นไปตำมกำรใช้งำน 

ในปัจจบุนัต่อจำกนี ้ควำมเข้มข้นของก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 

ในชัน้บรรยำกำศทีเ่พ่ิมข้ึนเป็นสองเท่ำ ตำมทีน่ำย Svante 

คำดกำรณ์ไว้จะเกิดขึน้ภำยในเวลำ 200 ปีเท่ำนัน้ เรว็กว่ำ

เดิมถึง 10 เท่ำ!! 

          

และถ้ำรวมปัจจัยจำกกำรเร่งพัฒนำควำมเจริญของ

ประเทศต่ำง ๆ  โดยวดัจำกอตัรำกำรเตบิโต ทำงเศรษฐกจิ

หรอืจดีพีีแล้ว รวมถึงกำรเพ่ิมขึน้ของประชำกรเข้ำไปด้วย 

ก็จะท�ำให้ควำมเข้มข้นของก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ใน

ชั้นบรรยำกำศโลกเพ่ิมขึ้นถึง สำมเท่ำของค่ำก่อนยุค

อุตสำหกรรมภำยใน ค.ศ. 2100 หรือ ประมำณ 85 ป ี

นบัจำกน้ี และถ้ำปรำกฏกำรณ์นีเ้กิดขึน้จรงิ อณุหภูมเิฉลีย่

ของผิวโลกจะสูงขึ้นเป็นเท่ำไร?? 

เกิดอะไรขึ้นกับโลกของเราเมื่อโลกร้อนขึ้น??
ตวัอย่างของผลกระทบทางตรง (direct effect)…เมือ่โลก

ร้อนขึ้นก็จะท�ำให้หลำยส่วนของโลกเกิดภาวะแห้งแล้ง  

เกิดไฟป่าข้ึน รวมถึงมนุษย์บุกรุกท�ำลำยป่ำเพ่ือแสวงหำ 

ท่ีท�ำกินเพ่ิมขึ้นทดแทนพ้ืนท่ีท่ีแห้งแล้งหรือขำดควำม 

อุดมสมบูรณ์ ท�ำให้ป่ำไม้ท่ีเคยเป็นแหล่งดูดซับก๊ำซ 

คำร์บอนไดออกไซด์และเพิ่มออกซิเจนให้กับโลกหรือ 
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เป็นปอดของโลกลดลงอย่ำงรวดเร็ว ไฟป่าทีเ่พ่ิมขึน้ก็จะเผาผลาญป่าไม้ท�าให้ 

เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมสูงข้ึนในชั้นบรรยากาศของโลก เป็นวงจรท่ี

ไม่สิ้นสุด และยังท�ำให้พ้ืนดินบริเวณดังกล่ำวแห้งแล้ง และอำจเปล่ียนเป็น 

ทะเลทรำยได้อีกด้วย

          

ปกติแล้วน�้ำแข็งบนพ้ืนดินและในมหำสมุทรจะสะท้อนพลังงำนแสงอำทิตย์

กลับสู่อวกำศได้ถึง 90% แต่เมื่อโลกร้อนขึ้น น�้าแข็งก็จะละลายมากข้ึน และ

น�้าแข็งที่เหลืออยู่ก็จะสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ได้น้อยลง เมื่อเป็นเช่นนี้

อณุหภมูขิองโลกก็จะสงูข้ึนไปอกี เกิดเป็นวฏัจกัรท่ีน�ำ้แขง็ละลำยเพ่ิมขึน้อย่ำง

ต่อเนื่อง

          

ตัวอย่างของผลกระทบทางอ้อม indirect effect...เมื่อน�้ำแข็งในบริเวณ

มหำสมทุรอำร์กตกิและเกำะกรนีแลนด์ละลำยมำกข้ึน เน่ืองจำกภำวะโลกร้อน  

ท�ำให้ควำมเคม็ของน�ำ้ทะเลลดลง ควำมเข้มข้นของน�ำ้ทะเลมกีำรเปลีย่นแปลง  

น�ำ้ทะเลเบำข้ึนและลอยนิง่อยู่ทีผ่วิน�ำ้ ท�ำให้วัฏจกัรของกระแสน�ำ้อุน่แอตแลนติก  

ทีใ่ห้ควำมอบอุน่กับซกีโลกเหนอือำจจะหยุดไหลได้ และถ้ำเหตุกำรณ์เช่นน้ีเกิด

ขึ้นจริง ซีกโลกเหนือก็จะกลับสู่ยุคน�้ำแข็งอีกครั้ง!!

          

เมื่อโลกร้อนขึ้น อัตราการระเหยของน�้าบนดินและในมหาสมุทรเพ่ิมขึ้น  

ไอน�้าในชั้นบรรยากาศเพ่ิมสูงข้ึน ซึ่งไอน�้าน้ีเองก็มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ 

ก๊าซเรือนกระจก ก็ย่ิงท�าให้เกิดภาวะโลกร้อนเพ่ิมข้ึนอีก ท้ังหมดน้ีมีผลต่อ 

ควำมกดอำกำศของโลก ท�ำให้ในบำงพ้ืนท่ีที่แห้งแล้งก็เกิดฝนตก บำงพ้ืนท่ี 

ท่ีเคยฝนตกก็เกิดภำวะแห้งแล้ง แม่น�้ำ ล�ำน�้ำแห้งผำก เปลี่ยนทิศทำง  

เกิดฤดูกำลที่ผิดปกติไปทั่วโลก

การแก้ไขและการปรับตัว?? 
แท้จรงิแล้ว...มนษุย์โลกน่ีแหละคอืต้นเหตขุองปัญหำ และมนุษย์โลกน่ีแหละค่ะ 

ต้องเป็นผู้แก้ปัญหำนี้เอง ในอนำคตคำดว่ำผลกระทบของภำวะโลกร้อน 

จะรุนแรงมำกขึ้นเรื่อยๆ เรำสำมำรถช่วยกันลดภำวะโลกร้อนได้ โดย “ลดการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ”  คือ

          

1. ต้องใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และประหยัด เพรำะว่ำ 

พลังงำนที่พวกเรำใช้กันอยู่ทุกวันนี้กว่ำจะมำถึงให้เรำได้ใช้น้ัน ต้องผ่ำน 

กระบวนกำรขั้นตอนในกำรผลิตมำกมำย และแต่ละขั้นตอนก็จะท�ำให้เกิด 

ก๊ำซเรือนกระจกขึ้นมำ เพรำะฉะน้ันกำรลดใช้พลังงำนก็เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ี 

จะช่วยลดภำวะโลกร้อนได้ เช่น กำรปิดไฟเมือ่ไม่ได้ใช้ กำรใช้น�ำ้อย่ำงประหยัด 

กำรใช้จักรยำนแทนรถยนต์ในกำรเดินทำงใกล้ ๆ และอื่น ๆ อีกมำกมำย

2. การปลกูต้นไม้ เสรมิสร้างมาตรการ Carbon offsetting สร้ำงแหล่งดดูซบั 

แหล่งที่มา : 1. http://www.oknation.net/blog/nongkanak    2. http://www.greentheearth.info
                    3. http://www.dol.go.th/sms/interesting.htm 4. https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_ordinarycourse1/wiki/3a443/_6_.html                 

ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ เช่น กำรปลูกป่ำ 

ลดกำรท�ำลำยป่ำ อนุรักษ์ป่ำเขตร้อน

          

3. ต้องใช้พลังงานทางเลือกท่ีปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต�่า (Low 

Carbon Energy) เช่น เซลล์แสงอำทิตย์ 

พลงังำนลมโดยใช้กังหนัลม (wind turbine)

         

4. หลีกเลี่ยงหรือลดการใช้สิ่งของท่ี

ท�าให้เกิดก๊าซเรือนกระจก เช่น ตู้เย็น 

เก่ำ ๆ ที่ยังใช้สำรท�ำควำมเย็น CFCs อยู่  

พวกสเปรย์ และยำฆ่ำแมลงที่มีสำร 

พวกนี ้หรอืลดกำรใช้วัสดปุระเภทพลำสตกิ 

ทีย่่อยสลำยยำก นอกจำกนี ้ยังมอีกีหลำย 

วิธีที่คุณก็ท�ำได้ มำช่วยกันเถอะค่ะ คนละ 

นิดละหน่อย เพ่ือลดภำวะโลกร้อน เพ่ือ

โลกของเรำนั่นเอง…



20
Office Of AtOms fOr 
PeAce Newsletter

ผู้เขียนได้ไปเย่ียมชมโรงงานฉายรังสีภาคเอกชนแห่งหน่ึง และพบว่า กิจการของ

โรงงานฉายรังสีแห่งน้ัน มีความเจริญก้าวหน้าด้วยดี จึงอยากน�าความมาเล่า 

สู่กันฟังครับ

โรงงำนฉำยรังสีในประเทศไทย (ขนำดใหญ่) มีอยู่หลำยแห่งในภำครำชกำร องค์กำรมหำชน และ 

ในภำคเอกชน  มท้ัีงโรงงำนฉำยรงัสแีกมมำ (gamma irradiation : Co-60) โรงงำนฉำยล�ำรงัสอีเิลก็ตรอน 

(electron beam irradiation) และโรงงำนฉำยรังสีจ�ำเพำะทำง (specific irradiation facilities)

กำรฉำยรงัสทีีเ่ป็นท่ียอมรบัได้และมตีลำดรองรบั คือ กำรฉำยรงัสีฆ่ำเชือ้ในผลิตภณัฑ์อปุกรณ์กำรแพทย์

ทีใ่ช้ครัง้เดยีว (single used medical devices) กำรฉำยรงัสฆ่ีำเชือ้อปุกรณ์ผ่ำตดัและอปุกรณ์กำรแพทย์

ที่ต้องใช้ซ�้ำ (reusable medical and surgical equipment) กำรฉำยรังสีฆ่ำเชื้อในผลิตภัณฑ์ยำและ

สมนุไพร (pharmaceuticals) กำรฉำยรงัสฆ่ีำเชือ้ในผลติภัณฑ์อำหำรสตัว์ กำรฉำยรงัสถีนอมผลไม้และ

ผลิตภัณฑ์อำหำร กำรฉำยรังสีเครื่องส�ำอำงและผลิตภัณฑ์เครื่องหอม

  

การปลอดเชื้อผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 
กำรปลอดเชือ้มคีวำมส�ำคญัอย่ำงย่ิงในทำงกำรแพทย์ เพรำะเป็นกระบวนกำรทีท่�ำให้จลุนิทรย์ีอำจปนเป้ือน 

อยู่ในผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์น้ันตำย หรือไม่สำมำรถขยำยพันธุ์ได้อีกต่อไป กำรปลอดเชื้อท�ำได้โดย 

กำรใช้รงัสแีกมมำจำกธำตโุคบอลต์-60 และรงัสจีำกเครือ่งผลติล�ำแสงอเิลก็ตรอนพลงังำนสงูเป็นตัวกลำง

ในขบวนกำรปลอดเชื้อ กำรปลอดเชื้อด้วยรังสีมีประสิทธิภำพสูง เพรำะรังสีสำมำรถท�ำให้ผลิตภัณฑ์

ทำงกำรแพทย์เกือบทุกชนดิปลอดเชือ้ได้  โดยเฉพำะผลติภัณฑ์ทีม่รีปูร่ำงสลบัซบัซ้อน  และทีอ่ยู่ในภำชนะ

โรงงานฉายรังสี
ต้นทางความปลอดภัยและปลอดเชื้อ

โดย : “โปรมีเธียม 147”

ปกิณกะปรมาณู

\



21
Office Of AtOms fOr 
PeAce Newsletter

บรรจุข้ันสุดท้ำยเรียบร้อยแล้ว โดยวิธีนี้จะช่วยป้องกันกำรปนเปื้อนที่

เกิดจำกกำรบรรจหุบีห่ออย่ำงได้ผล นอกจำกน้ีผลติภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ 

ประเภทเนื้อเย่ือ ได้แก่ เนื้อเย่ือจำกส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยท่ีใช้

ส�ำหรับรักษำบำดแผลท่ีเกิดจำกควำมร้อน และกำรปลูกถ่ำยอวัยวะ  

ตัวอย่ำงเช่น กระดูก แผ่นเอ็นโคนขำ เยื่อหุ้มสมอง กระดูกหูชั้นกลำง  

ถุงน�้ำคร�่ำและผิวหนัง เป็นต้น ก็สำมำรถน�ำมำท�ำกำรปลอดเชื้อ 

ด้วยรังสีได้

กำรฆ่ำเชือ้ผลติภัณฑ์เนือ้เย่ือมนุษย์ เนือ้เย่ือสตัว์ และเน้ือเย่ือสงัเครำะห์  

เป็นตลำดท่ีก�ำลังขยำยตัวและผลิตภัณฑ์มีลักษณะเฉพำะทำงเป็น

อย่ำงมำก นับแต่อดีตจนกระทั่งไม่นำนมำนี้... 

>> การท�าให้เนื้อเยื่อปราศจากเชื้อ

>> อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปลอดเชื้อ

>> เทคโนโลยีการปลอดเชื้อแบบประยุกต์ (AST) ช่วย 
ตอบสนองต่อความต้องการด้านการควบคุมทางจุลชีววิทยา
ของอุตสาหกรรมเภสัชกรรม

การฉายรังสีผลิตผลการเกษตร 
ทีผ่่ำนมำประเทศสหรฐัอเมรกิำสัง่ห้ำมน�ำเข้ำผลไม้สดจำกประเทศไทย 

เนื่องจำกไม่มั่นใจในคุณภำพที่อำจมีกำรปนเปื้อนของแมลงศัตรูพืช 

ทีต่ดิไปกบั ผลไม้ ดงันัน้รฐับำลไทยจงึมคีวำมพยำยำมในกำรปรบัปรงุ

ผลไม้สดให้ได้มำตรฐำนปรำศจำก แมลงศัตรูพืชต่ำง ๆ โดยใช้วิธีกำร

ฉำยรังสีแกมมำ เนื่องจำกเป็นวิธีที่ทั่วโลกยอมรับสำมำรถควบคุม

คุณภำพได้ดังนั้น ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง

พำณิชย์ ยอมรับผลไม้สด 6 ชนิด ได้แก่ มังคุด เงำะ ล�ำไย ลิ้นจี่ มะม่วง 

และสบัปะรด  ทีผ่่ำนกำรฉำยรงัสผีลไม้จะใช้รงัสแีกมมำ จำกต้นก�ำเนดิ

โคบอลต์-60 ในปริมำณที่น้อย 0.2-0.7 กิโลเกรย์ ซึ่งเป็นปริมำณท่ี 

ไม่ก่ออนัตรำยต่อผูบ้รโิภคและไม่ก่อมะเรง็ แต่สำมำรถท�ำลำยไข่แมลง

และควบคุมกำรเจริญแพร่พันธุ์ของแมลงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

จึงปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่ำงแน่นอน ประโยชน์ของผลงำน รัฐบำล

สหรัฐอเมริกำได้ออกประกำศอนุญำตให้ประเทศไทยสำมำรถส่งออก

ผลไม้สด 6 ชนิดดังกล่ำวไปยังสหรัฐอเมริกำได้

หน่วยงำนท่ีได้รบัอนญุำตด�ำเนินกำรได้ คอืโรงงำนฉำยรงัสี 

ของสถำบนัเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 

และโรงงำนฉำยรังสีของภำคเอกชนอีก 1 หน่วยงำน 

คือ โรงงำนของบริษัทซินเนอร์จี เฮลท์ ต้ังอยู่ที่นิคม

อุตสำหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี นับว่ำเป็นสถำน

ปฏบิตังิำนทำงรงัสโีรงงำนหนึง่ทีม่คีวำมก้ำวหน้ำในระดบั 

สำกล นอกจำกนัน้  โรงงำนฉำยรงัสแีห่งน้ียังผ่ำนกำรตรวจ

รบัรองควำมปลอดภัยทำงรงัสจีำกส�ำนกังำนปรมำณูเพ่ือ

สันติแล้วอีกด้วย 



โดย...กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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รอบรั้วปรมาณู 

6 -10 กรกฎาคม 2558
ปส. ร่วมกับ ทบวงกำรพลังงำนปรมำณูระหว่ำงประเทศ (IAEA) จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรในหัวข้อ “Regional Workshop to Identify 

National Approaches to Integrate Safety Culture Concept into the Regulatory Framework” ระหว่ำงวันที่ 6 - 10 กรกฎำคม 2558 

ณ ห้องบอลรูม 3 ชั้น 7 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ เพ่ือเสริมควำมรู้และควำมเข้ำใจด้ำนวัฒนธรรมควำมปลอดภัยแก่บุคลำกรท่ี 

ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี ในภูมิภำคเอเชีย - แปซิฟิก กว่ำ 10 ประเทศ อำทิ จอร์แดน อิรัก มำเลเซีย 

ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สำธำรณรัฐประชำชนจีน ปำกีสถำน บังคลำเทศ กัมพูชำ และพม่ำ รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนควำมรู้ และประสบกำรณ์  

กับผู้เชี่ยวชำญจำก IAEA นอกจำกนี้ยังเป็นกำรรวบรวมข้อเสนอแนะต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีควำมปลอดภัย รัดกุม และ

เป็นไปตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยของ IAEA ต่อไป

7 สิงหาคม 2558
ดร.อัจฉรำ วงศ์แสงจันทร์ เลขำธิกำรส�ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ และนำยสมพร จองค�ำ ผู ้อ�ำนวยกำรสถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร ์

แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ลงนำมควำมร่วมมือ “การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยเครื่องก�าเนิดรังสีทางอุตสาหกรรม  

การรักษาความปลอดภัย การศึกษาวิจัย” ณ ห้องประชุม สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ เพื่อก�ำหนดควำมร่วมมือร่วมกัน ในกำร

พัฒนำควำมรูค้วำมสำมำรถ ด้ำนกำรตรวจสอบมำตรฐำนควำมปลอดภยัทำงรงัสขีองกำรใช้งำนเครือ่งก�ำเนิดรงัสทีำงอตุสำหกรรม กำรรกัษำ 

ควำมปลอดภัย กำรศึกษำวิจัย ให้กับหน่วยงำนท่ีมำขออนุญำตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งพลังงำนปรมำณูจำกเครื่องก�ำเนิดรังสี  

ตำมพระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ประกอบกำรและสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ 

ประชำชนว่ำจะสำมำรถใช้ชีวิตประจ�ำวันได้อย่ำงปลอดภัยจำกพลังงำนนิวเคลียร์และรังสี
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19 สิงหาคม 2558
เมื่อวันที่ 19 สิงหำคม 2558 ณ ห้องประชุมพระจอมเกล้ำ ชั้น ๔ ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นสักขีพยำนในพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำน

เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ ระหว่ำง ดร.อัจฉรำ วงศ์แสงจันทร์ เลขำธิกำรส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ และ ดร.อำนนท์ สนิทวงศ์  

ณ อยุธยำ ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนพัฒนำเทคโนโลยอีวกำศและภมูสิำรสนเทศ เพ่ือพัฒนำระบบบรกิำรแผนท่ีดำวเทียมรำยละเอยีดสงูบรหิำร

จัดกำรและผลักดันส่งเสริมกำรใช้งำนด้ำนเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรแหล่งที่ตั้งสถำนประกอบกำรทำงรังสี

ทั่วประเทศ และสำมำรถอ้ำงอิงเชิงพื้นที่ได้ หำกเกิดเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี จะสำมำรถแสดงพิกัดกำรแพร่ขยำยของรังสีได้ทันที

25 – 27 สิงหาคม 2558
ปส. จัดประชุมเชิงวิชำกำรเรื่อง “เครือข่ายการเฝ้าระวังภัยทางรังสีในสิ่งแวดล้อมของอาเซียน ครั้งที่ 2 (The 2nd Technical Meeting 

in ASEAN Environmental Radiation Network)” ระหว่ำงวันที่ 25 – 27 สิงหำคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดภูเก็ต ให้แก่ บุคลำกรที่เกี่ยวข้องใน

กำรก�ำกบัดแูลควำมปลอดภยัทำงนวิเคลยีร์และรงัส ีจ�ำนวน 10 ประเทศในอำเซยีน เพ่ือให้เกิดกำรแลกเปลีย่นประสบกำรณ์ในกำรเฝ้ำระวัง 

ติดตำม ตรวจวัดกัมมันตภำพรังสีในสิ่งแวดล้อมของประเทศต่ำงๆ ในอำเซียนอย่ำงต่อเนื่อง ถูกต้อง แม่นย�ำ และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

รวมทั้งเป็นเวทีในกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ประสบกำรณ์ และก�ำหนดทิศทำงกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวในอนำคต ภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือ

ระหว่ำงอำเซยีนกับทบวงกำรพลงังำนปรมำณูระหว่ำงประเทศ (IAEA) เพ่ือหลกีเลีย่งควำมซ�ำ้ซ้อนในกำรด�ำเนนิงำนดงักล่ำวภำยใต้โครงกำร

ควำมร่วมมืออื่นๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
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