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จดหมายข่าวปรมาณูเพื่อสันติ ฉบับนี้เต็มแน่นไปด้วยบทความ
คุณภาพของข้าราชการนักวิชาการของส�ำนักงานปรมาณูเพือ่ สันติ
นับตั้งแต่เรื่อง รู้จักกับผลิตภัณฑ์ใกล้ตัวที่มีส่วนผสมของวัสดุ
กัมมันตรังสี การพัฒนาการวัดอัตราการไหลของของไหลในท่อโค้งโดยใช้
เครือ่ งวัดรูปแบบการไหลของของไหลด้วยคลืน่ อัลตราโซนิค การประกันคุณภาพ
ทางรอดหรือทางเลือก และคอลัมน์ประจ�ำฉบับ “ห่วงใย ใส่ใจ แบ่งปัน”
ในเรื่ อ ง ภั ย เงี ย บใกล้ ตั ว !!... “สภาวะโลกร้ อ น” และปกิ ณ กะปรมาณู
เรื่อง “โรงงานฉายรังสี ต้นทางความปลอดภัยและปลอดเชื้อ” เป็นต้น
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คณะผู้จัดท�ำจดหมายข่าวทุกคน มีความสุขปลาบปลื้มใจอย่างยิ่งที่มีส่วน
ในการสื่อความรู้ที่มีคุณภาพสูง สู่ท่านผู้อ่านทุกท่าน และหวังว่าบทความ
ของเราจะเป็นข้อมูลอ้างอิงได้เมื่อมีการสนทนากันในเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้
ด้านปรมาณูของไทย
									
บรรณาธิการ

ปีที่ 28 ฉบับที่ 3
กรกฎาคม - กันยายน 2558

เจ้าของ
ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ปรึกษา
1. ดร.อััจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
2. นายกิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย์ รองเลขาธิการส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
คณะท�ำงานจัดท�ำจดหมายข่าวปรมาณูเพื่อสันติ
1. นายปฐม แหยมเกตุ
อดีตเลขาธิการส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (2546 – 2548)
ที่ปรึกษาคณะท�ำงาน
2. นางสิริวรรณ เรืองรอง
นักวิชาการเผยแพร่ช�ำนาญการพิเศษ
ประธานคณะท�ำงาน
3. นางสาวจารุณี ไกรแก้ว
นักนิวเคลียร์เคมีช�ำนาญการพิเศษ
ผู้ท�ำงาน
4. นางอภิสรา เจริญศรี
นักนิวเคลียร์เคมีช�ำนาญการพิเศษ
ผู้ท�ำงาน
5. นายรุ่งธรรม ทาค�ำ
นักฟิสิกส์รังสีช�ำนาญการ
ผู้ท�ำงาน
6. นางสาวปิยะพร สิ้นโศรก
นักฟิสิกส์รังสีช�ำนาญการ
ผู้ท�ำงาน
7. นายพงศ์พันธ์ นาคแก้ว
วิศวกรนิวเคลียร์ช�ำนาญการ
ผู้ท�ำงาน
8. นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์
นักวิชาการเผยแพร่ช�ำนาญการ
ผู้ท�ำงาน และเลขานุการ
9. นางสาวบุษบา ยศวังใจ
นักวิชาการเผยแพร่
ผู้ท�ำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ
พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
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จดหมายข่าวปรมาณูเพื่อสันติ เป็นจดหมายข่าวรายสามเดือน เพื่อเผยแพร่ภารกิจและการด�ำเนินงานของส�ำนักงานฯ รวมทั้งบทความวิชาการและข่าวสาร
ที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์และรังสี ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้กว้างขว้างยิ่งขึ้น
บรรณาธิการขอสงวนสิทธิใ์ นการคัดเลือกและแก้ไขต้นฉบับทัง้ เรือ่ งและภาพตามแต่จะเห็นสมควร โดยไม่ตอ้ งขอความเห็นชอบจากเจ้าของเรือ่ ง และไม่สง่ ต้นฉบับคืน
**ข้อคิดเห็น หรือ บทความในเอกสารฉบับนี้ เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนซึ่งไม่มีข้อผูกพันกับส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติแต่อย่างใด**
ผู้สนใจส่งข้อเขียน หรือ ข้อเสนอแนะ
สามารถติดต่อได้ที่ งานเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2579 5230, 0 2596 7600 ต่อ 1126
โทรสาร 0 2579 2888 E-mail : pratoms4peace@gmail.com
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บทความ

รู้จักกับผลิตภัณฑ์ใกล้ตัวที่มีส่วนผสมของ

วัสดุกัมมันตรังสี
เรียบเรียงโดย โดย ดร.เดือนดารา มาลาอินทร์
ส�ำนักก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี

\

สินค้าอุปโภคบริโภคทีม่ วี สั ดุกมั มันตรังสีเป็นส่วนประกอบ (Consumer
Products Containing Radioactive Material) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มี
การเติมวัสดุกัมมันตรังสีลงไป หรือที่เกิดจากการฉาย/อาบรังสีชนิด
ก่อไอออน หรือเครือ่ งมือหรืออุปกรณ์ทกี่ อ่ ให้เกิดรังสีชนิดก่อไอออนได้ สามารถขายให้
ประชาชนได้โดยทีไ่ ม่ตอ้ งมีการควบคุมก�ำกับดูแลหรือเฝ้าระวังเป็นพิเศษหลังการขาย1
วัสดุกัมมันตรังสีถูกน�ำมาใช้เป็นส่วนประกอบในสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างกว้างขวางมา
มากกว่า 150 ปีแล้ว ครั้งแรกเป็นการน�ำสารประกอบยูเรเนียมมาใช้ในการผลิตเครื่องแก้ว
เคลือบสีเพือ่ ให้มสี สี นั สวยงาม ต่อมาในช่วงต้นศตวรรษทีย่ สี่ บิ (ประมาณ พ.ศ. 2444) ได้มกี าร
ค้นพบคุณสมบัตเิ รืองแสงของแร่เรเดียม ท�ำให้เรเดียมถูกน�ำไปใช้อย่างแพร่หลายในสินค้า
อุปโภคบริโภคหลากหลายชนิด เช่น หน้าปัดนาฬิกาข้อมือ นาฬิกาปลุก นาฬิกาแขวนผนัง
หน้าปัดของเครื่องมือตรวจวัดชนิดต่างๆ และเข็มทิศ เพื่อช่วยให้มองเห็นได้ในที่มืด หรือ
ใช้เป็นส่วนผสมในครีมทาหน้าเพื่อช่วยให้ผิวหน้าเปล่งประกายแลดูสุขภาพดี อาหารและ
น�้ำดื่ม โดยเชื่อว่าช่วยในการบ�ำบัดโรคได้
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ปัจจุบันการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีประกอบกับการ
ขยายตัวทางตลาดของสินค้าอุปโภคบริโภคเหล่านีส้ ง่ ผลให้
ประเภทและจ�ำนวนของสินค้าอุปโภคบริโภคที่ประกอบ
ด้วยวัสดุกัมมันตรังสีเพิ่มมากขึ้น

การจัดแบ่งประเภทของสินค้าอุปโภคบริโภคที่มี
วัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ
สินค้าอุปโภคบริโภคทีม่ วี สั ดุกมั มันตรังสี สามารถแบ่งออก
เป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภทคือ2

1. ผลิตภัณฑ์ทมี่ กี ารเติมวัสดุกมั มันตรังสีจำ� นวนเล็กน้อย

ลงไปเพื่อประโยชน์ในการใช้งานหรือเพื่อใช้คุณสมบัติ
ทางฟิสิกส์และทางเคมีของวัสดุกัมมันตรังสี เช่น เครื่อง
ตรวจจับควัน (smoke detector) ไส้ตะเกียงเจ้าพายุ ฯลฯ

• เครื่องตรวจจับควัน
ชนิดไอออนไนเซชัน
ที่มีอะเมริเซียม-241
(Am-241)

2. ผลิตภัณฑ์ทเี่ กิดจากการฉาย/อาบรังสีชนิดก่อไอออน ได้แก่

อัญมณีตา่ งๆ ที่มีการฉายรังสีด้วยแกมมา ล�ำแสงอิเล็คตรอน
หรือนิวตรอน และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ ที่เกิดจากการ
โดปซิลิคอนด้วยการอาบนิวตรอน (Neutron transmutation
doping, NTD)

3. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดรังสีชนิดก่อไอออนได้

ได้แก่ หลอดรังสีแคโทด ซึง่ ให้รงั สีเอกซ์ ทีใ่ ช้ในหน้าจอทีวแี ละ
หน้าจอคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันไม่มีการผลิตแล้ว และหลอดรังสี
แคโทดถูกแทนที่ด้วยจอ LCD, LED และพลาสมา
การจ� ำ แนกสิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคที่ มี วั ส ดุ กั ม มั น ตรั ง สี เ ป็ น
ส่วนประกอบตามข้างต้นเป็นเชิงวิชาการ แต่อาจจัดกลุม่ สินค้า
ตามปริมาณการใช้งานของประชาชนได้ดังนี้ คือ

• หน้าปัดนาฬิกาเรืองแสงที่มีเรเดียม-226
(Ra-226) ทริเทรียม-3 (H-3)
หรือโพรมีเทียม-147 (Pm-147)

• เข็มทิศเรืองแสงที่มี ทริเทรียม-3 (H-3)

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

• พวงกุญแจเรืองแสงที่มี
ทริเทรียม-3 (H-3)

(1) สินค้าทีม่ กี ารใช้งานกันอย่างแพร่หลาย และวางขายอยูต่ ามท้องตลาดทั่วไป เช่น
เครือ่ งตรวจจับควันชนิดไอออนไนเซชัน, หน้าปัดนาฬิกาเรืองแสง, เข็มทิศเรืองแสง,
พวงกุญแจเรืองแสง, สตาร์ทเตอร์ของหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์, หลอดไฟซีนอน
หน้ารถยนต์ เป็นต้น
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(2) สินค้าที่มีการใช้งานแบบจ�ำกัด หรือมีการใช้งานเฉพาะกลุ่มบางประเภทที่ยังคงมีการผลิตและจ�ำหน่ายอยู่
ในปัจจุบัน เช่น ลวดเชื่อมทังสเตน ไส้ตะเกียงเจ้าพายุ เครื่องแก้ววาสลีน ถ้วยชามเซรามิค หัวเทียน ตัวควบคุม
ความต่างศักย์ไฟฟ้า เป็นต้น

• ลวดเชื่อมทังสเตนที่มีทอเรียม-232 (Th-232)

• ตัวควบคุมความต่างศักย์
ไฟฟ้าที่มีนิกเกิล-63 (Ni-63)

• ไส้ตะเกียงเจ้าพายุที่มี
ทอเรียม-232 (Th-232)

• ถ้วยชามเซรามิค
ที่มียูเรเนียม-238 (U-238)

• เครื่องแก้ววาสลีน
ที่มียูเรเนียม-238 (U-238)

• หัวเทียนที่มี
โพโลเนียม-210 (Po-210)

(3) สินค้าที่ไม่มีการผลิตหรือใช้งานแล้ว
แต่ ยั ง มี ก ารซื้ อ ขายในตลาดขายสิ น ค้ า
มื อ สอง เช่ น แปรงก� ำ จั ด ไฟฟ้ า สถิ ต ย์
ที่มีโพโลเนียม-210 เลนส์กล้องถ่ายรูป
ที่ มี ท อเรี ย ม-232 เครื่ อ งแลกเหรี ย ญ
และบัตรประจ�ำตัวประชาชน ที่เรืองแสง
ด้วยคาร์บอน-14 และโพรมีเทียม-147
ตามล�ำดับ เป็นต้น
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• แปรงก�ำจัดไฟฟ้าสถิตย์
ที่มีโพโลเนียม-210 (Po-210)

• เลนส์กล้องถ่ายรูป
ที่มีทอเรียม-232 (Th-232)

อนึ่ง ยังมีสินค้าชนิดใหม่ๆ ที่อ้างคุณสมบัติพิเศษต่างๆ
เช่น แผ่น smart card ที่มียูเรเนียม-238 (U-238) และ
ทอเรียม-232 (Th-232) ซึ่งอ้างคุณสมบัติในการช่วย
ประหยั ด น�้ ำ มั น ไฟฟ้ า และป้ อ งกั น คลื่ น แม่ เ หล็ ก ใน
อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ หมอนและที่นอนยางพาราสุขภาพ
ที่มีทอเรียม-232 (Th-232) ซึ่งอ้างคุณสมบัติในการช่วย
เพิ่มความแข็งแรงของระดับภูมิคุ้มกันและรักษาภูมิแพ้
เหรียญควอนตั้ม สร้อยข้อมือควอนตั้ม ที่อ้างคุณสมบัติ
ในการช่วยรักษาโรคต่างๆได้ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่
อ้างว่ามีพลังงานควอนตัม้ ซึ่งในลักษณะนีป้ ระชาชนผูใ้ ช้
สินค้าจะต้องพิจารณาว่าการใช้สินค้านั้นได้รับประโยชน์
มากกว่ า การได้ รั บ อั น ตรายจากรังสี และอาจจะต้อ ง

พิจารณาถึงความสมดุลระหว่างค่าใช้จ่ายและประโยชน์ที่จะ
ได้รับร่วมด้วย หากคุณสมบัติของสินค้าดังกล่าว ยังไม่มีผล
งานวิจัยที่น่าเชื่อถือมารองรับ ผู้ใช้สินค้าควรหลีกเลี่ยงการใช้
สินค้าเหล่านี้ เนื่องจากอาจไม่เกิดประโยชน์หรือคุ้มค่า และ
ได้รับรังสีโดยไม่จ�ำเป็น ปัจจุบันส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ในฐานะหน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลความปลอดภั ย ทางรั ง สี
ได้มีการควบคุมก�ำกับดูแลสินค้าบางประเภท เช่น เครื่อง
ตรวจจับควันชนิดไอออนไนเซชัน สายล่อฟ้า เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ส�ำนักงานจะต้องหาแนวทางในการก�ำกับ
ดูแลวัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นส่วนประกอบในสินค้าอุปโภค
บริโภคให้ครอบคลุมและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลต่อไป

• แผ่น Smart cards

• เหรียญห้อยคอ

• เชคเกอร์ผสมเหล้า

• หมอน ที่นอนยางพารา

• สร้อยข้อมือ

• สติ๊กเกอร์ป้องกัน
คลื่นแม่เหล็ก

• กระติกน�้ำ

• ปากกา

• นาฬิกาข้อมือ

• กาน�้ำ

• มีด

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
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บทความ

การประกันคุณภาพ

ทางรอดหริือทางเลือก
เรียบเรียงโดย วราภรณ์ วัชรสุรกุล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์

\

ค�ำว่า “คุณภาพ” เป็นค�ำที่คุ้นหู และเป็นค�ำที่ทุกคนต้องการโดยในฐานะผู้ซื้อ
หรือผูใ้ ช้บริการ ย่อมต้องการสินค้าหรือบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ (ดี) ในขณะทีฝ่ า่ ย
ผู้ผลิตสินค้าก็ต้องการผลิตสินค้าหรือการให้บริการที่ตรงตามความต้องการ
ของผู้ซื้อ หรือ ผู ้ รั บ บริ ก าร ในภาคอุ ต สาหกรรมและภาคเอกชนได้ ใ ห้ ความส�ำคัญต่อ
“คุณภาพ” มาเป็นเวลานานแล้ว เนื่องจากต้องแข่งขันด้านคุณภาพสินค้าและบริการกับ
คู่แข่งในตลาดที่นับวันจะมีมากขึ้น ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นผู้ที่จะ
อยู่รอดในการแข่งขันย่อมต้องผลิตสินค้าหรือบริการทีถ่ ูกใจลูกค้า ในการบริการประชาชน
ของหน่วยงานภาครัฐก็เช่นกัน จ�ำเป็นต้องเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการให้บริการประชาชน
ให้ มี คุ ณ ภาพเช่ น เดี ย วกั บ ภาคเอกชน ดั ง นั้ น ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) จึงได้น�ำการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector
Management Quality Award, PMQA) มาปรับใช้ในงานบริการภาครัฐ ซึง่ หลักการของ PMQA
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
การน�ำระบบการประกันคุณภาพมาใช้เป็นมาตรฐานการด�ำเนินงานในภาครัฐเป็นความท้าทาย
อย่างมาก เนื่องจาก งานในภาครัฐเป็นระบบที่ใหญ่และมีความหลากหลายมิใช่การค้าและ
บริการชนิดเดีย่ วต่างจากกรณีของภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ งานในส่วน การก�ำกับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติที่ผู้เขียนร่วมปฏิบัติงานอยู่ด้วยนั้น
เป็ น หน่ ว ยงานเดี ย วในประเทศที่ เ ป็ น ผู ้ อ นุ ญ าตให้ ทั้ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ และเอกชนที่ จ ะผลิ ต
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ครอบครอง น�ำเข้า-ส่งออก หรือใช้พลังงานปรมาณูจาก
สารกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู
เป็ น งานที่ ป ระชาชน ผู ้ ข อรั บ บริ ก ารมี ค วามคาดหวั ง
คุณภาพของการบริการสูงมาก แต่ในขณะเดียวกันความ
สัมพันธ์ในแง่ของผูอ้ นุญาตเป็นผูช้ ปี้ ระโยชน์ตอ่ ผูร้ บั บริการ
ดังนั้น จึงเป็นความท้าทายอย่างมากที่หน่วยงานผู้ก�ำกับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี จะสามารถ
พัฒนาตนเองและระบบให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่
ก.พ.ร. ได้วางมาตรฐานไว้ได้มากน้อยเพียงใด

ความหมายของการประกันคุณภาพ
(Quality Assurance)[1]

ก่ อ นที่ จ ะพิ จ ารณาให้ ถ ่ อ งแท้ ว ่ า การประกั น คุ ณ ภาพ
สามารถน�ำมาพัฒนาระบบการท�ำงานได้อย่างไร ขอท�ำ
ความเข้าใจความหมายของค�ำว่าคุณภาพ การควบคุม
คุณภาพ และการประกันคุณภาพเสียก่อน
		
คุณภาพ (Quality) คือ ภาพลักษณ์ของคุณลักษณะ
ที่ ดี ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ก าร บุ ค คลและองค์ ก รที่
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
หรือผู้รับบริการ
		
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) คือกิจกรรมการ
บริหารคุณภาพในส่วนทีม่ งุ่ ท�ำให้บรรลุขอ้ ก�ำหนดทางด้าน
คุณภาพตามนัยจากค�ำนิยามดังกล่าว คือ การด�ำเนินการ
ในส่วนใดที่เป็นไปในลักษณะมุ่งกระท�ำให้เกิดผลบน
ชิน้ งาน ผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างเจาะจง แล้วตรวจสอบ
ทดสอบผลการด�ำเนินการรวมทัง้ กิจกรรมอืน่ ๆ ทีจ่ ะท�ำให้

ชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีคุณลักษณะตามที่ก�ำหนดไว้
เราเรียกการด�ำเนินการทั้งหมดนั้นว่า “การควบคุมคุณภาพ”
การประกั น คุ ณ ภาพ (Quality Assurance) คื อ การ
กระท�ำที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและเป็นไปอย่างมีระบบ
ซึ่ง จ� ำเป็ นที่ จะต้องมี เพื่อให้ ความมั่ นใจว่ าผลิ ตภั ณฑ์ห รือ
บริการจะสามารถตอบสนองความต้องการด้านคุณภาพได้
ตามที่ได้ตกลงกัน การประกันคุณภาพเป็นการสร้างความ
มั่นใจกับลูกค้าว่าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดย
การประกันคุณภาพเป็นการด�ำเนินการที่เป็นไปในลักษณะ
เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่กระบวนการผลิตหรือกระบวนการ
ในการบริการ โดยมิได้มุ่งกระท�ำแต่ตัวชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการเท่านั้น หากแต่มุ่งที่จะสร้างความมั่นใจตั้งแต่ก่อนจะ
ลงมือด�ำเนินการผลิตหรือบริการว่าผลของการผลิตหรือบริการ
นั้นๆ จะบรรลุข้อก�ำหนดทางด้านคุณภาพได้อย่างแน่นอน
เราเรียกการด�ำเนินการในลักษณะนี้ว่า “การประกันคุณภาพ”

คุณภาพของการก�ำกับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี[2]

ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจ
ในการก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งมี
อ�ำนาจในทางการปกครอง สั่งการการด�ำเนินงานของบุคคล
ใดๆ หรือการตรวจสอบติดตามการด�ำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิต ครอบครอง น�ำเข้า-ส่งออก หรือใช้พลังงานปรมาณู
จากสารกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู
ดังนัน้ คุณภาพของงาน คือ ความมัน่ ใจในกระบวนการอนุญาต
ดังกล่าวว่าจะไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน สิง่ แวดล้อม
และผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายคือความปลอดภัยของ
ประชาชน
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ผู้ก�ำกับดูแลความปลอดภัยฯ โดยมีการปฏิบัติหน้าที่
ภายใต้การอนุญาตประกอบด้วย การออกใบอนุญาต
การตรวจสอบ การประเมินความปลอดภัย การเตรียม
การรองรับในภาวะฉุกเฉิน งานวิจัยในการสนับสนุนการ
ก�ำกับดูแลความปลอดภัยฯ เป็นต้น ในกระบวนคิดด้าน
การประกันคุณภาพนั้น ก�ำหนดให้ประชาชนคือผลลัพธ์

ในกระบวนการอนุญาตประกอบด้วยการออกกฎ ระเบียบ
ก�ำหนดมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ การตรวจตรา
ควบคุม การบังคับใช้ เป็นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในฐานะ

ดังนั้นในกระบวนการอนุญาต หากขาดคุณภาพอาจส่ง
ผลกระทบในวงกว้างมาก ดังนั้นการแสวงหาคุณภาพ
ตามที่ประชาชนคาดหวังไม่สามารถจัดท�ำเพียงความ
คาดหวังเดียวได้จ�ำเป็นต้องแจกแจงประชาชนออกเป็น
กลุ ่ ม ๆ และก� ำ หนดความคาดหวั ง ของแต่ ล ะกลุ ่ ม ได้
ซึ่งสามารถแจกแจงได้ดังนี้

กลุ่มประชาชน		
ความคาดหวัง
สื่อสารมวลชน และประชาชนผู้สนใจ
• คุณภาพของข้อมูล
		
• วัตถุประสงค์ของการก�ำกับดูแล
		
• ความโปร่งใสของการก�ำกับดูแล
		
• การตรวจสอบระบบการก�ำกับดูแล
		
• ความน่าเชื่อถือของการก�ำกับดูแล
กระทรวงที่ก�ำกับดูแล หรือกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
• สมรรถนะบุคลากรในการก�ำกับดูแล
		
• ประสิทธิภาพของการก�ำกับดูแล
		
• ความน่าเชื่อถือของการก�ำกับดูแล
		
• การไม่เลือกปฏิบัติในกระบวนการก�ำกับดูแล
ผู้ขอรับใบอนุญาต (ผู้รับบริการ)
• สมรรถนะบุคลากรในกระบวนการอนุญาต
		
• ความสอดคล้องกันทั้งกระบวนการ
		
• การไม่เลือกปฏิบัติในกระบวนการก�ำกับดูแล
		
• การตอบสนองที่มีประสิทธิภาพ
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จากความหมายของการประกันคุณภาพที่กล่าวมาแล้ว
พอจะสรุปได้ว่า “คุณภาพ” มีความแตกต่างกันไปตาม
ลั ก ษณะหรื อ รายละเอี ย ดของสิ น ค้ า หรื อ การบริ ก าร
ค�ำว่า “คุณภาพ” มิได้มคี วามหมายจ�ำกัดว่า “ไม่มขี องเสีย”
แต่ต้องรวมความไปถึง “ของดี” และความคาดหวังของ
ผู้รับบริการด้วย การก�ำหนดคุณภาพต้องมีการแจกแจง
ประเภทผู้รับบริการก่อน
ดั ง นั้ น การก� ำ หนดคุ ณ ภาพของการก� ำ กั บ ดู แ ลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อให้ประชาชนเกิด
ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ กระบวนการก� ำ กั บ ดู แ ลโดยมุ ่ ง สร้ าง
ความมั่นใจตั้งแต่ก่อนจะลงมือด�ำเนินการบริการว่าผล
ของการบริการจะบรรลุข้อก�ำหนดทางด้านคุณภาพได้
อย่างโดยมีการระบุถงึ ข้อก�ำหนดส�ำหรับการสร้าง การน�ำ
ไปปฏิบัติ การประเมิน หรือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับระบบการจัดการที่รวมองค์ประกอบด้านความ
ปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ระบบความปลอดภัย
คุณภาพ และเศรษฐกิจเพื่อให้แน่ใจว่าความปลอดภัย
ถูกน�ำมาพิจารณาในกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรอย่าง
เหมาะสม ข้อก�ำหนดส�ำหรับระบบการจัดการคือต้อง
แน่ใจได้ว่าความปลอดภัยไม่ได้ถูกยินยอมให้ลดลง

ท�ำไมต้องมีการ “ประกันคุณภาพ”

งานการก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสีเป็นงานที่ต้องการความเชื่อมั่นจากประชาชน ดังนั้น
การด�ำเนินการตั้งแต่การออกใบอนุญาต การตรวจสอบ
การประเมินความปลอดภัย การที่จะสร้างความเชื่อมั่น
ดังกล่าว หน่วยงานก�ำกับดูแลความปลอดภัยจ�ำเป็นต้อง
• มี ก ารก� ำ หนดวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจนท� ำ ให้ ส ามารถ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานลงได้
• มีการวัด วิเคราะห์และปรับปรุง ท�ำให้มีการประเมิน
ผลงานอย่างสม�่ำเสมอ
• มีการบริหารทรัพยากร ท�ำให้การปฏิบัติงานเกิดความ
คุ ้ ม ค่ า มี ก ารรั บ ข้ อ ก� ำ หนดและสามารถตอบสนอง
ความต้องการจากผู้รับบริการ มีช่องทางการรับทราบ
ความคาดหวังของประชาชนได้
การทีจ่ ะทราบว่างานบริการมีคณ
ุ ภาพ มีขดี ความสามารถ
ในการใช้งานดีในระดับใดนั้น คงต้องมีการวัดและการ
ประเมินในสิ่งนั้นๆ อย่างมีกระบวนการที่ถูกต้องเป็น
สากล การก�ำกับดูแลความปลอดภัยก็เช่นเดียวกันต้อง

มีการน�ำเสนอให้ทราบว่ามีคุณภาพอย่างไร อะไรคือตัวชี้วัด
วัดได้อย่างไร วัดได้แค่ไหน ใครเป็นคนท�ำ ใครเป็นคนวัด
มีการน�ำเสนอโดยวิธีการอย่างไร เมื่อใด เพื่อให้ผู้รับบริการมี
ความมั่นใจว่าได้รับการบริการตรงตามความต้องการ อันจะ
เป็นผลน�ำไปสูค่ วามเชือ่ มัน่ ของหน่วยงานได้ ดังนัน้ การประกัน
คุณภาพของการก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสีจึงมีความส�ำคัญที่จะ
1. ท� ำ ให้ ป ระชาชนได้ รั บ ข้ อ มู ล การก� ำ กั บ ดู แ ลที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้
เกิดความเชื่อมั่น
2. ป้องกันการบริหารจัดการก�ำกับดูแลที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งจะ
เป็นการคุ้มครองผู้บริโภค
3. ท�ำให้ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการก�ำกับดูแลมุ่งบริหาร
จัดสู่คุณภาพและมาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
4. สามารถตอบสนองการบริการได้ตาม
ความคาดหวังของประชาชน

สรุป

ในขณะนีส้ าธารณชนก�ำลังถกเถียงเรื่องมูลค่าราคาที่เหมาะสม
ของพลังงานรูปแบบต่างๆ ในท้องตลาด และในเวลาอีกไม่นานนัก
คงต้องได้ถกเถียงถึงแหล่งพลังงานที่จะใช้ภายในประเทศ
ซึ่งอาจต้องรวมถึงพลังงานนิวเคลียร์ด้วย ดังนั้นหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลของรัฐฯ จะต้องสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการ
ก� ำ กั บ ดู แ ลความปลอดภั ย โดยในเบื้ อ งต้ น การน� ำ ระบบ
ประกันคุณภาพมาเป็นหลักในการพัฒนา การสร้าง การน�ำไป
ปฏิบัติ การประเมิน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็น
การค่อยๆ สร้างความยอมรับ ความเชื่อมั่นและก้าวไปจนถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการก�ำกับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี เพราะเมือ่ ถึงเวลาทีป่ ระเทศไทย
จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ พ ลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ ม าผลิ ต กระแสไฟฟ้ า
ย่อมเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้ประชาชนมีความเชือ่ มัน่ ต่อความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์ได้
ในอนาคตประเทศไทยจะมีทางเลือกใช้แหล่งก�ำเนิดพลังงาน
เพิ่มมากขึ้น ท�ำให้รอดพ้นจากการขาดแคลนแหล่งพลังงาน
ดังนั้น การเลือกในวันนี้นอกจากจะท�ำให้เรารอดในวันหน้า
แล้วยังเป็นการคืนความสุขให้คนในชาติอย่างยัง่ ยืนในอนาคต
อีกด้วย
เอกสารอ้างอิง
1. www.arit.chandra.ac.th/sar/meaning.pdf
2. เอกสารการอบรม เรื่อง Management System and Safety
Management Principles in the Performance of the Regulatory
Function, April, 28-30, 2014, Brussels, BELGIUM.
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บทความ
เรียบเรียงโดย ดร.วีรชน ตรีนุสนธ์
ส�ำนักก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์

การพั ฒ นาการวัดอัตราการไหลของของไหล
ในท่อโค้งโดยใช้เครื่องวัดรูปแบบการไหลของ
ของไหลด้วยคลื่นอัลตราโซนิค

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

\

เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งร้ายแรง
ที่สุดทางภาคตะวันออกของ
ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม
พ.ศ. 2554 ท�ำให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ทั้งสี่หน่วย ในเมืองฟุกุชิมาเกิด
ความเสียหายจนเดินเครื่องต่อไม่ได้
เป็นเหตุให้ก�ำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า
ในประเทศญี่ปุ่นไม่เพียงพอกับ
ความต้องการในประเทศได้
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ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องเพิม่ ก�ำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ที่เดินเครื่อง แต่ด้วยข้อจ�ำกัดด้านความปลอดภัย
จึงท�ำให้เป็นการยากทีจ่ ะเพิม่ ก�ำลังการผลิต โดยหนึง่ ในข้อจ�ำกัด
ด้านความปลอดภัยที่ส�ำคัญมาก คือค่าความไม่แน่นอนของระบบจ่ายน�้ำ
(Uncertainties of Feed Water System) หรือความเชื่อมั่นในการเดินเครื่อง
ปฏิกรณ์ฯ ซึ่งหากสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นรวมของระบบได้ก็จะสามารถเพิ่ม
ก�ำลังการเดินเครื่องปฏิกรณ์ฯ (Core Thermal Power) ได้ [2] และค่าความ
เชื่อมั่นรวมนั้น ประกอบด้วยค่าความเชื่อมั่นย่อยๆ จากทั้งระบบ ซึ่งรวมทั้ง
อุปกรณ์ย่อยๆ ต่างๆ ภายในเครื่องปฏิกรณ์ฯ ทั้งนี้ระบบจ่ายน�้ำ (Feed Water
System) ซึ่งท�ำหน้าที่จ่ายน�้ำเข้าเครื่องปฏิกรณ์ฯ เป็นระบบหนึ่งที่มีค่าเชื่อมั่น
ที่ต�่ำกว่าระบบอื่นๆ และเครื่องมือที่ท�ำให้ค่าความเชื่อมั่นของระบบจ่ายน�้ำ
คือเครื่องวัดอัตราการไหล (Flow meter) ระบบวัดอัตราการไหลอัลตราโซนิค
ที่เป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายคืออัลตราโซนิคชนิด Doppler flowmeter
ซึ่งสามารถวัดอัตราการไหลในบริเวณที่เป็นการไหลแบบปั่นป่วนได้
ผูเ้ ขียน (ดร.วีรชน ตรีนสุ นธ์) ได้รบั เชิญจาก, Tokyo Institute of Technology
ไปร่ ว มงานวิ จั ยและพั ฒ นาการวั ดอั ตราการไหลของของไหลในท่อ โค้ง ฯ
ณ ศูนย์วิจัยดังกล่าว และปรากฏผลการศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้

รูปแบบการไหลของของไหล (Velocity Profile) ถูกเรียกได้หลายชือ่
เช่น รูปแบบความเร็วของของไหลโปรไฟล์ของไหล หรืออื่นๆ
ซึ่งมีความหมายเดียวกันคือ ชุดข้อมูลความเร็วของของไหล
บนเส้นแกนการวัดหนึ่งเส้น โดยจะมีแกนการวัด หรือเส้น
ทางการวัด (Measurement Line) ทีม่ ที ศิ ทางตัดผ่านทิศทางการ
ไหลของของไหล (Flow Direction) ในระบบการไหลแบบปิด เช่น
ในท่อ (Pipe Line) หรือร่องน�้ำ ในระบบเปิด (Open Channel)
ซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล ที่ บ ่ ง บอกถึ ง ปริ ม าณความเร็ ว ของของไหล
และสามารถน�ำไปใช้ในการค�ำนวณอัตราการไหลได้จากการ
อินทิเกรต หรือใช้สูตรการหาค่าอัตราการไหลทั่วไป (Q = VA
โดย Q คือ อัตราการไหล (ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที), V คือ
ความเร็วเฉลี่ย (เมตรต่อวินาที) และ A คือ พื้นที่หน้าตัด
ของการไหลในท่อ (ตารางเมตร)) การวัดรูปแบบการไหลของ
ของไหลนั้น ท�ำได้ด้วยเครื่องมือหลายชนิด เช่น การวัดด้วย
ล�ำแสงเลเซอร์ กล้องถ่ายภาพความเร็วสูง ซึ่งล้วนต้องการ
คุณสมบัตกิ ารโปร่งแสงของวัสดุทอ่ ในการตรวจวัด การตรวจวัด
รูปแบบการไหลของของไหลด้วยคลืน่ อัลตราโซนิค (Ultrasonic
Velocity Profile (UVP)) คือ เครื่องมือวัดที่สามารถตรวจวัด
รูปแบบการไหลของของไหล (Velocity Profile) ได้เพียงการ
ติดตั้งเครื่องส่งคลื่นเสียง ท่อตรงที่มีความยาว เพียงพอให้เกิด
การไหลแบบคงตัว Fully Developed Flow) ซึ่งมีค่าความ

ผิดพลาดในการวัดอัตราการไหลเพียง 1.2 เปอร์เซนต์ [1]
อย่างไรก็ตามการวัดอัตราการไหลในต�ำแหน่งที่รูปแบบการ
ไหลของของไหลมี ลั ก ษณะแบบปั ่ น ป่ ว นและไม่ ส มมาตร
เช่น การไหลผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ปั๊มน�้ำ วาล์ว ท่อโค้งเดี่ยว
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไหลหลังท่อโค้งคู่ (Double Bent
Pipe) ด้ ว ยความเร็ ว สู ง ซึ่ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด การไหลแบบปั ่ น ป่ ว น
(Turbulence Flow) ซึ่ ง ในการศึ ก ษานี้ ค ่ า เรยโนลด์
(Reynolds’s number: Re) เท่ากับ 40,000 ซึ่งเป็นการไหล

• วิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง

• เข้าร่วมและเสนอผลงานการวิจัยในงานประชุมวิชาการ ปี 2014
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• หลักการท�ำงานของเครื่องมือวัดอัตราการไหลด้วยคลื่น
อัลตร้าโซนิก

แบบปั ่ น ป่ ว นอย่ า งสมบู ร ณ์ แ ละด้ ว ยปั จ จั ย เหล่ า นี้
ท�ำให้การวัดอัตราการไหลท�ำได้ยากกว่าปกติและค่า
ความผิ ด พลาดในการวั ด อั ต ราการไหลอาจเพิ่ ม ขึ้ น
ดั ง นั้ น การเพิ่ ม จ� ำ นวนหั ว วั ด หรื อ เส้ น ทางการวั ด
รู ป แบบการไหลของของไหลที่ ใ ช้ ค� ำ นวณหาอั ต รา
การไหลด้ ว ยการอิ น ทิ เ กรท จึ ง มี ค วามส� ำ คั ญ และ
สามารถเพิ่ ม ความแม่ น ย� ำ ของการค� ำ นวนอั ต รา
การไหลของของเหลวไหลได้ แ ละอี ก ปั จ จั ย หนึ่ ง
คื อ ต� ำ แหน่ ง การวั ด ซึ่ ง จากการทดลองครั้ ง นี้ ไ ด้ จั ด
ต� ำ แหน่ ง วั ด มี ร ะยะห่ า งจากทางออกของท่ อ โค้ ง คู ่
ตั้ ง แต่ ร ะยะ 4 เท่ า ของเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางของท่ อ
จนถึ ง ระยะ 20 เท่ า ของเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางของท่ อ
(4D – 20D, D คือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ)
และจากผลการทดลองพบว่า การใช้หัววัด จ�ำนวน
3 หัววัด ที่ระยะ 5D มีค่าเปอร์เซนต์ความผิดพลาด
(Percentage of Error) เท่ากับ 3.63%

• การติดตั้งหัววัดบนท่อทดลอง

โดยสรุปแล้วการศึกษาเพื่อเพิ่มความแม่นย�ำของระบบวัด
อัตราการไหลของของไหลได้ทดลองในบริเวณใกล้ท่อโค้ง
แบบ Double Bent Pipe โดยใช้เครื่องมือวัด UVP ด้วยเทคนิค
หัววัดเดีย่ ว และแบบหลายหัววัด ในระบบไหลแบบ ซึง่ จุดตรวจ
วัดที่ท�ำการ ทดลองครั้งนี้ได้แก่ 4 D, 5 D, 12 D และ 20 D
(D: เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ 50 มิลลิเมตร) และจากผลสรุปได้วา่
การค�ำนวณ อัตราการไหลจะมีความผิดพลาดน้อยลงเมือ่ ระยะ
ทางจากท่อโค้งมากขึน้ อีกประการหนึง่ คือเมือ่ ใช้จำ� นวนรูปแบบ
การไหล ของของไหลมากขึ้นในการค�ำนวณหาอัตราการไหล
จะมีคา่ ความแม่นย�ำเพิม่ ขึน้ ซึง่ สรุปได้วา่ การวัด UVP ทีต่ ำ� แหน่ง
5 D (0.25 เมตร) โดยการวัดอัตราการไหลแบบ Multiline
Measurementแบบ 3 หัววัด

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)
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รายงานพิเศษ
โดย อัมพิกา อภิชัยบุคคล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู

ศูนย์พัฒนาบุคลากร
ด้านนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ

\

ความท้ า ทายที่ ส� ำ นั ก งานปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ ไ ด้ เ ผชิ ญ
ในอดีตจนมาถึงปัจจุบันที่ส�ำคัญประเด็นหนึ่ง คือ การ
พั ฒ นาสมรรถนะบุ ค ลากรด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลความ
ปลอดภัยการใช้ประโยชน์ด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย
ดังนั้น ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในฐานะองค์กรก�ำกับดูแลความ
ปลอดภัย ได้ตระหนักถึงความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้เกิดความรู้ ทักษะ ด้านการก�ำกับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์
และรังสี จึงได้จดั ตัง้ โครงการศูนย์พฒ
ั นาบุคลากรด้านความปลอดภัย
นิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ ถือได้ว่าเป็นโครงการส�ำคัญในระดับ
ยุทธศาสตร์ของส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ระยะเวลาด�ำเนินการ
โครงการ 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560)

เป้ า หมายที่ ส� ำ คั ญ ของโครงการศู น ย์
พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นความปลอดภั ย
นิ ว เคลี ย ร์ แ ละรั ง สี แ ห่ ง ชาติ คื อ การ
พั ฒ นาศั ก ยภาพและเสริ ม สมรรถถะ
ของผู้ปฏิบัติงานด้านนิวเคลียร์และรังสี
ครอบคลุมทัง้ บุคลากรภายในและบุคลากร
หน่วยงานภายนอกให้เกิดความรู้ ทักษะ
ด้านนิวเคลียร์ และรังสีได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และเกิ ด ความปลอดภั ย ใน
ระดับสากล โดยการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
ตัวอย่าง เช่น
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หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมบุ ค ลากรด้ า น
นิ ว เคลี ย ร์ แ ละรั ง สี ทั้ ง บุ ค ลากรภายใน
และบุคคลภายนอก เช่น หลักสูตรความ
ปลอดภัยการใช้รงั สี (การน�ำไปใช้ประโยชน์
ด้านด้านการแพทย์, อุตสาหกรรม และ
ด้านอื่นๆ)
หลักสูตรการให้ความรู้การจัดการกาก
กั ม มั น ตรั ง สี และการก� ำ กั บ ดู แ ลความ
ปลอดภัยอย่างถูกต้อง หลักสูตรการเสริม
สมรรถนะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รั ง สี ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการ
ข้อมูลอ้างอิง
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ด้านรังสี หรือ RSO (Radiation Safety officer) และ หลักสูตรการประเมิน
สมรรถนะของการก�ำกับดูแลความปลอดภัยของสถานปฏิบัติการ
นิวเคลียร์ เป็นต้น
ความคาดหวังของโครงการศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย
นิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติที่จะท�ำให้เกิดการสร้างต้นแบบสมรรถนะ
(Competency Model) ของการพัฒนาศักยภาพและเสริมสมรรถนะ
ของผู้ปฏิบัติงานด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศต่อไป
1. พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 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

ห่วงใย.....ใส่ใจ.....แบ่งปัน
โดย...อภิสรา เจริญศรี
ส�ำนักสนับสนุนการก�ำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู

ภัยเงียบใกล้ตัว!!...

“สภาวะโลกร้อน”
\

ในช่ ว งฮอตๆ!! เช่ น นี้ ท� ำ ให้ นึ ก ถึ ง
“ภัยเงียบที่เกิดจากคลื่นความร้อน”
ด้วยประเทศไทยมีภมู อิ ากาศแบบร้อนชืน้
เชื่อว่าหลาย ๆ คนก็คงจะรู้สึกชินกับสภาพอากาศ
ที่ร้อนเป็นปกติอยู่แล้ว แต่หากเราใส่ใจหรือสังเกตดู
จะพบว่า สภาพอากาศและอุณหภูมิของโลกเรานี้
ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับ
สมัยในยุคก่อน ผลปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญนั้นมาจากการ
เกิด “สภาวะโลกร้อน” ดังเช่น ประเทศปากีสถาน และ
อินเดียได้ประสบกับปัญหาสภาพอากาศที่ร้อนจัด
มีอณ
ุ หภูมสิ งู ถึง 45 องศาเซลเซียส ส่งผลให้คนล้มป่วย
และเสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมากเกินกว่า 2,000 ราย
ถึ ง แม้ น ว่ า ทุ ก ๆ ปี จะมี ค นยากจนหลายร้ อ ยคน
ในอินเดียเสียชีวิตในช่วงฤดูร้อน แต่ตัวเลขผู้เสียชีวิต
ในปี นี้ สู ง ที่ สุ ดเป็นล�ำดับ 2 ในประวัติศ าสตร์ข อง
อินเดีย รองจากเมื่อปี 1998 ที่มีผู้เสียชีวิตจากอากาศ
ร้อนถึง 2,541 ราย และเป็นล�ำดับที่ 5 ในประวัตศิ าสตร์
ฉะนัน้ ความรู้ ความเข้าใจ ในสถานการณ์ของปัญหา
จะเป็นหนทางหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เราสามารถรับมือกับภาวะ
โลกร้อนนี้ได้...

นับวันความแปรปรวนของภูมิอากาศและภัยพิบัติจะ
รุนแรงมากขึน้ ทุกขณะในทัว่ ภูมภิ าคของโลก... ดังเช่น
การเกิ ด ภาวะแห้ ง แล้ ง ยาวนานในแอฟริ ก าเหนื อ
การเกิดพายุเฮอร์ริเคนที่ท�ำลายเมืองนิวออร์ลีน ของ
สหรัฐอเมริกาอย่างย่อยยับไปทั้งเมือง เกิดฤดูกาล
ผิดปกติในหลายส่วนของโลก ฝนตกหนัก น�ำ้ ท่วมหนัก
แผ่ น ดิ น ไหวรุ น แรง หรื อ การเกิ ด คลื่ น ความร้ อ น
ในทวีปยุโรป อากาศที่ร้อนผิดปกติจนมีคนเสียชีวิต
รวมไปถึง โรคระบาดชนิดใหม่ๆ หรือโรคระบาดที่เคย
หายไปจากโลกนี้แล้วก็กลับมาให้เราได้เห็นใหม่ และ
พาหะน�ำโรคทีเ่ พิม่ จ�ำนวนมากขึน้ ...สัญญาณเตือนภัย
จากธรรมชาติได้ส่งมาถึงมนุษยชาติแล้ว!!
โลกที่เราอยู่ทุกวันนี้มีชั้นบรรยากาศห่อหุ้มโดยมีส่วน
ประกอบของก๊าซไนโตรเจน (78%) ก๊าซออกซิเจน
(20.9%) และก๊าซอาร์กอน (0.93%) ตามสัดส่วนของ
ปริมาตรของอากาศตามธรรมชาติ ซึง่ ก๊าซทัง้ สามชนิด
นี้จะมีปฏิกิริยากับพลังงงานแสงอาทิตย์และความ
ร้อนที่เกิดจากโลกน้อยมาก แต่มีก๊าซอยู่ประเภทหนึ่ง
ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4)
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ก๊าซไนตรัสออกไซด์(N2O) และก๊าซโอโซน (O3) ก๊าซกลุ่มนี้
มีคุณสมบัติในการกักเก็บและส่งผ่านรังสีความร้อนที่เกิดจาก
พลังงานแสงอาทิตย์และความร้อนทีเ่ กิดขึน้ จากโลกออกสูอ่ วกาศ
โดยก๊าซกลุม่ นีถ้ กู เรียกว่าก๊าซเรือนกระจกหรือ Greenhouse
gas (GHG) เนื่องจากมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับการที่กระจก
กักเก็บความร้อนจากแสงแดดไว้ ภายในอากาศ โดยทั่วไปใน
ชัน้ บรรยากาศทีห่ อ่ หุม้ โลกอยูน่ จี้ ะมีกา๊ ซเรือนกระจกในสัดส่วน
น้อยกว่า 0.1% ของปริมาตรของอากาศตามธรรมชาติ และจะ
ท�ำหน้าที่กักเก็บความร้อนส่วนหนึ่งไว้ ไม่ให้ผ่านออกสู่อวกาศ
ท�ำให้โลกมีอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สิ่งมีชีวิตจะอาศัยอยู่ได้
ในทศวรรษ 1890 มีนักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดนชื่อว่า Svante
Arrhenius ได้ศึกษาถึงผลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน
ชัน้ บรรยากาศทีม่ อี ทิ ธิพลต่ออุณหภูมเิ ฉลีย่ ของผิวโลก ในกรณี
ที่ ล ดความเข้ ม ข้ น ของก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ใ นชั้ น
บรรยากาศลงครึ่งหนึ่ง หลังจากค�ำนวณอย่างละเอียด
เป็นเวลาหลายปี เขาก็ได้ข้อสรุปว่า ปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศโลกที่
ลดลงครึ่งหนึ่งจะท�ำให้อณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่ พืน้ ผิว
โลกลดลงถึง 5 องศาเซลเซียส
แต่นาย Svante มีวสิ ยั ทัศน์มากกว่านัน้ ...เขาพิจารณา
ว่าโลกได้เข้าสูช่ ว่ งเริม่ ต้นของยุคอุตสาหกรรมแล้ว ในอนาคต
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศจะต้องเพิ่ม
ขึ้นไม่ใช่ลดลง เนื่องจากการเผาไหม้ของถ่านหินและเชื้อเพลิง
ต่างๆ และจะต้องมีผลท�ำให้อณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่ ของผิวโลกเพิม่ สูงขึน้
โดยเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก
(Greenhouse effect) นั่นเอง จากการค�ำนวณของเขาพบว่า
ถ้าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ
ในขณะนั้นเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจะท�ำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของผิว
โลกเพิ่มสูงขึ้น 6 องศาเซลเซียส โดยอ้างอิงจากอัตราการใช้
ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในขณะนั้น (ในยุคนั้น ยังไม่พบแหล่ง
น�้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ) ปรากฏการณ์ที่คาดคะเนนี้ต้อง
ใช้เวลาถึง 2,000 ปี
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ในช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรม ระดับความเข้มข้นของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศวัดได้ ประมาณ
280 ppmv ซึ่งเป็นระดับที่มีเสถียรภาพอยู่เป็นเวลานาน
หลายพันปี แต่เมื่อสิ้น ค.ศ. 2004 ระดับความเข้มข้น
ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยกาศได้เพิ่มขึ้น
เป็น 375 ppmv หรือเพิม่ ขึน้ ถึงหนึง่ ในสามของค่าก่อนยุค
อุตสาหกรรม และถ้าอัตราการเผาไหม้เชือ้ เพลิงต่าง ๆ ซึง่ ท�ำ
ให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยังเป็นไปตามการใช้งาน
ในปัจจุบนั ต่อจากนี้ ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในชัน้ บรรยากาศทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็นสองเท่า ตามทีน่ าย Svante
คาดการณ์ไว้จะเกิดขึน้ ภายในเวลา 200 ปีเท่านัน้ เร็วกว่า
เดิมถึง 10 เท่า!!
และถ้ า รวมปั จ จั ย จากการเร่ ง พั ฒ นาความเจริ ญ ของ
ประเทศต่าง ๆ โดยวัดจากอัตราการเติบโต ทางเศรษฐกิจ
หรือจีดพี แี ล้ว รวมถึงการเพิม่ ขึน้ ของประชากรเข้าไปด้วย
ก็จะท�ำให้ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน
ชั้นบรรยากาศโลกเพิ่มขึ้นถึง สามเท่าของค่าก่อนยุค
อุตสาหกรรมภายใน ค.ศ. 2100 หรือ ประมาณ 85 ปี
นับจากนี้ และถ้าปรากฏการณ์นเี้ กิดขึน้ จริง อุณหภูมเิ ฉลีย่
ของผิวโลกจะสูงขึ้นเป็นเท่าไร??

เกิดอะไรขึ้นกับโลกของเราเมื่อโลกร้อนขึ้น??

ตัวอย่างของผลกระทบทางตรง (direct effect)…เมือ่ โลก
ร้อนขึ้นก็จะท�ำให้หลายส่วนของโลกเกิดภาวะแห้งแล้ง
เกิดไฟป่าขึ้น รวมถึงมนุษย์บุกรุกท�ำลายป่าเพื่อแสวงหา
ที่ท�ำกินเพิ่มขึ้นทดแทนพื้นที่ที่แห้งแล้งหรือขาดความ
อุ ดมสมบู ร ณ์ ท� ำ ให้ ป่ า ไม้ ที่เ คยเป็ นแหล่ ง ดูด ซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และเพิ่มออกซิเจนให้กับโลกหรือ

เป็นปอดของโลกลดลงอย่างรวดเร็ว ไฟป่าทีเ่ พิม่ ขึน้ ก็จะเผาผลาญป่าไม้ทำ� ให้
เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มสูงขึ้นในชั้นบรรยากาศของโลก เป็นวงจรที่
ไม่สิ้นสุด และยังท�ำให้พื้นดินบริเวณดังกล่าวแห้งแล้ง และอาจเปลี่ยนเป็น
ทะเลทรายได้อีกด้วย
ปกติแล้วน�้ำแข็งบนพื้นดินและในมหาสมุทรจะสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์
กลับสู่อวกาศได้ถึง 90% แต่เมื่อโลกร้อนขึ้น น�้ำแข็งก็จะละลายมากขึ้น และ
น�้ำแข็งที่เหลืออยู่ก็จะสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ได้น้อยลง เมื่อเป็นเช่นนี้
อุณหภูมขิ องโลกก็จะสูงขึน้ ไปอีก เกิดเป็นวัฏจักรทีน่ ำ�้ แข็งละลายเพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง
ตัวอย่างของผลกระทบทางอ้อม indirect effect...เมื่อน�้ำแข็งในบริเวณ
มหาสมุทรอาร์กติกและเกาะกรีนแลนด์ละลายมากขึน้ เนือ่ งจากภาวะโลกร้อน
ท�ำให้ความเค็มของน�ำ้ ทะเลลดลง ความเข้มข้นของน�ำ้ ทะเลมีการเปลีย่ นแปลง
น�ำ้ ทะเลเบาขึน้ และลอยนิง่ อยูท่ ผี่ วิ น�ำ้ ท�ำให้วฏั จักรของกระแสน�ำ้ อุน่ แอตแลนติก
ทีใ่ ห้ความอบอุน่ กับซีกโลกเหนืออาจจะหยุดไหลได้ และถ้าเหตุการณ์เช่นนีเ้ กิด
ขึ้นจริง ซีกโลกเหนือก็จะกลับสู่ยุคน�้ำแข็งอีกครั้ง!!
เมื่ อ โลกร้ อ นขึ้ น อั ต ราการระเหยของน�้ ำ บนดิ น และในมหาสมุ ท รเพิ่ ม ขึ้ น
ไอน�้ำในชั้นบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งไอน�้ำนี้เองก็มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
ก๊าซเรือนกระจก ก็ยิ่งท�ำให้เกิดภาวะโลกร้อนเพิ่มขึ้นอีก ทั้งหมดนี้มีผลต่อ
ความกดอากาศของโลก ท�ำให้ในบางพื้นที่ที่แห้งแล้งก็เกิดฝนตก บางพื้นที่
ที่ เ คยฝนตกก็ เ กิ ด ภาวะแห้ ง แล้ ง แม่ น�้ ำ ล� ำ น�้ ำ แห้ ง ผาก เปลี่ ย นทิ ศ ทาง
เกิดฤดูกาลที่ผิดปกติไปทั่วโลก

การแก้ไขและการปรับตัว??

แท้จริงแล้ว...มนุษย์โลกนีแ่ หละคือต้นเหตุของปัญหา และมนุษย์โลกนีแ่ หละค่ะ
ต้องเป็นผู้แก้ปัญหานี้เอง ในอนาคตคาดว่าผลกระทบของภาวะโลกร้อน
จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เราสามารถช่วยกันลดภาวะโลกร้อนได้ โดย “ลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ” คือ

1. ต้องใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และประหยัด เพราะว่า

พลังงานที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้กว่าจะมาถึงให้เราได้ใช้นั้น ต้องผ่าน
กระบวนการขั้นตอนในการผลิตมากมาย และแต่ละขั้นตอนก็จะท�ำให้เกิด
ก๊าซเรือนกระจกขึ้นมา เพราะฉะนั้นการลดใช้พลังงานก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่
จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ เช่น การปิดไฟเมือ่ ไม่ได้ใช้ การใช้นำ�้ อย่างประหยัด
การใช้จักรยานแทนรถยนต์ในการเดินทางใกล้ ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย
2. การปลูกต้นไม้ เสริมสร้างมาตรการ Carbon offsetting สร้างแหล่งดูดซับ
แหล่งที่มา : 1. http://www.oknation.net/blog/nongkanak
3. http://www.dol.go.th/sms/interesting.htm

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น การปลูกป่า
ลดการท�ำลายป่า อนุรักษ์ป่าเขตร้อน
3. ต้องใช้พลังงานทางเลือกที่ปล่อย
ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ต�่ ำ (Low
Carbon Energy) เช่น เซลล์แสงอาทิตย์
พลังงานลมโดยใช้กงั หันลม (wind turbine)
4. หลีกเลี่ยงหรือลดการใช้สิ่งของที่
ท�ำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก เช่น ตู้เย็น
เก่า ๆ ที่ยังใช้สารท�ำความเย็น CFCs อยู่
พวกสเปรย์ และยาฆ่ า แมลงที่ มี ส าร
พวกนี้ หรือลดการใช้วสั ดุประเภทพลาสติก
ทีย่ อ่ ยสลายยาก นอกจากนี้ ยังมีอกี หลาย
วิธีที่คุณก็ท�ำได้ มาช่วยกันเถอะค่ะ คนละ
นิดละหน่อย เพื่อลดภาวะโลกร้อน เพื่อ
โลกของเรานั่นเอง…

2. http://www.greentheearth.info
4. https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_ordinarycourse1/wiki/3a443/_6_.html
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ปกิณกะปรมาณู
โดย : “โปรมีเธียม 147”

โรงงานฉายรั
ง
สี
ต้นทางความปลอดภัยและปลอดเชื้อ
\

ผู้เขียนได้ไปเยี่ยมชมโรงงานฉายรังสีภาคเอกชนแห่งหนึ่ง และพบว่า กิจการของ
โรงงานฉายรังสีแห่งนั้น มีความเจริญก้าวหน้าด้วยดี จึงอยากน�ำความมาเล่า
สู่กันฟังครับ

โรงงานฉายรังสีในประเทศไทย (ขนาดใหญ่) มีอยู่หลายแห่งในภาคราชการ องค์การมหาชน และ
ในภาคเอกชน มีทงั้ โรงงานฉายรังสีแกมมา (gamma irradiation : Co-60) โรงงานฉายล�ำรังสีอเิ ล็กตรอน
(electron beam irradiation) และโรงงานฉายรังสีจ�ำเพาะทาง (specific irradiation facilities)
การฉายรังสีทเี่ ป็นทีย่ อมรับได้และมีตลาดรองรับ คือ การฉายรังสีฆา่ เชือ้ ในผลิตภัณฑ์อปุ กรณ์การแพทย์
ทีใ่ ช้ครัง้ เดียว (single used medical devices) การฉายรังสีฆา่ เชือ้ อุปกรณ์ผา่ ตัดและอุปกรณ์การแพทย์
ที่ต้องใช้ซ�้ำ (reusable medical and surgical equipment) การฉายรังสีฆ่าเชื้อในผลิตภัณฑ์ยาและ
สมุนไพร (pharmaceuticals) การฉายรังสีฆา่ เชือ้ ในผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ การฉายรังสีถนอมผลไม้และ
ผลิตภัณฑ์อาหาร การฉายรังสีเครื่องส�ำอางและผลิตภัณฑ์เครื่องหอม

การปลอดเชื้อผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

การปลอดเชือ้ มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ในทางการแพทย์ เพราะเป็นกระบวนการทีท่ ำ� ให้จลุ นิ ทรียอ์ าจปนเปือ้ น
อยู่ในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์นั้นตาย หรือไม่สามารถขยายพันธุ์ได้อีกต่อไป การปลอดเชื้อท�ำได้โดย
การใช้รงั สีแกมมาจากธาตุโคบอลต์-60 และรังสีจากเครือ่ งผลิตล�ำแสงอิเล็กตรอนพลังงานสูงเป็นตัวกลาง
ในขบวนการปลอดเชื้อ การปลอดเชื้อด้วยรังสีมีประสิทธิภาพสูง เพราะรังสีสามารถท�ำให้ผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์เกือบทุกชนิดปลอดเชือ้ ได้ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทมี่ รี ปู ร่างสลับซับซ้อน และทีอ่ ยูใ่ นภาชนะ
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บรรจุขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว โดยวิธีนี้จะช่วยป้องกันการปนเปื้อนที่
เกิดจากการบรรจุหบี ห่ออย่างได้ผล นอกจากนีผ้ ลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
ประเภทเนื้อเยื่อ ได้แก่ เนื้อเยื่อจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ใช้
ส�ำหรับรักษาบาดแผลที่เกิดจากความร้อน และการปลูกถ่ายอวัยวะ
ตัวอย่างเช่น กระดูก แผ่นเอ็นโคนขา เยื่อหุ้มสมอง กระดูกหูชั้นกลาง
ถุ ง น�้ ำ คร�่ ำ และผิ ว หนั ง เป็ น ต้ น ก็ ส ามารถน� ำ มาท� ำ การปลอดเชื้ อ
ด้วยรังสีได้

>> การท�ำให้เนื้อเยื่อปราศจากเชื้อ

การฆ่าเชือ้ ผลิตภัณฑ์เนือ้ เยือ่ มนุษย์ เนือ้ เยือ่ สัตว์ และเนือ้ เยือ่ สังเคราะห์
เป็นตลาดที่ก�ำลังขยายตัวและผลิตภัณฑ์มีลักษณะเฉพาะทางเป็น
อย่างมาก นับแต่อดีตจนกระทั่งไม่นานมานี้...
>> อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปลอดเชื้อ

การฉายรังสีผลิตผลการเกษตร

ทีผ่ า่ นมาประเทศสหรัฐอเมริกาสัง่ ห้ามน�ำเข้าผลไม้สดจากประเทศไทย
เนื่องจากไม่มั่นใจในคุณภาพที่อาจมีการปนเปื้อนของแมลงศัตรูพืช
ทีต่ ดิ ไปกับ ผลไม้ ดังนัน้ รัฐบาลไทยจึงมีความพยายามในการปรับปรุง
ผลไม้สดให้ได้มาตรฐานปราศจาก แมลงศัตรูพืชต่าง ๆ โดยใช้วิธีการ
ฉายรังสีแกมมา เนื่องจากเป็นวิธีที่ทั่วโลกยอมรับสามารถควบคุม
คุณภาพได้ดังนั้น ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
พาณิชย์ ยอมรับผลไม้สด 6 ชนิด ได้แก่ มังคุด เงาะ ล�ำไย ลิ้นจี่ มะม่วง
และสับปะรด ทีผ่ า่ นการฉายรังสีผลไม้จะใช้รงั สีแกมมา จากต้นก�ำเนิด
โคบอลต์-60 ในปริมาณที่น้อย 0.2-0.7 กิโลเกรย์ ซึ่งเป็นปริมาณที่
ไม่กอ่ อันตรายต่อผูบ้ ริโภคและไม่กอ่ มะเร็ง แต่สามารถท�ำลายไข่แมลง
และควบคุมการเจริญแพร่พันธุ์ของแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอน ประโยชน์ของผลงาน รัฐบาล
สหรัฐอเมริกาได้ออกประกาศอนุญาตให้ประเทศไทยสามารถส่งออก
ผลไม้สด 6 ชนิดดังกล่าวไปยังสหรัฐอเมริกาได้

>> เทคโนโลยี ก ารปลอดเชื้ อ แบบประยุ ก ต์ (AST) ช่ ว ย
ตอบสนองต่อความต้องการด้านการควบคุมทางจุลชีววิทยา
ของอุตสาหกรรมเภสัชกรรม

หน่วยงานทีไ่ ด้รบั อนุญาตด�ำเนินการได้ คือโรงงานฉายรังสี
ของสถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
และโรงงานฉายรังสีของภาคเอกชนอีก 1 หน่วยงาน
คื อ โรงงานของบริ ษั ท ซิ น เนอร์ จี เฮลท์ ตั้ ง อยู ่ ที่ นิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี นับว่าเป็นสถาน
ปฏิบตั งิ านทางรังสีโรงงานหนึง่ ทีม่ คี วามก้าวหน้าในระดับ
สากล นอกจากนัน้ โรงงานฉายรังสีแห่งนีย้ งั ผ่านการตรวจ
รับรองความปลอดภัยทางรังสีจากส�ำนักงานปรมาณูเพือ่
สันติแล้วอีกด้วย
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รอบรั้วปรมาณู
โดย...กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

6 -10 กรกฎาคม 2558

ปส. ร่วมกับ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Regional Workshop to Identify
National Approaches to Integrate Safety Culture Concept into the Regulatory Framework” ระหว่างวันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องบอลรูม 3 ชั้น 7 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ เพื่อเสริมความรู้และความเข้าใจด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่บุคลากรที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก กว่า 10 ประเทศ อาทิ จอร์แดน อิรัก มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ปากีสถาน บังคลาเทศ กัมพูชา และพม่า รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์
กับผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA นอกจากนี้ยังเป็นการรวบรวมข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อสร้างกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความปลอดภัย รัดกุม และ
เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของ IAEA ต่อไป

7 สิงหาคม 2558

ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และนายสมพร จองค�ำ ผู้อ�ำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงนามความร่วมมือ “การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยเครื่องก�ำเนิดรังสีทางอุตสาหกรรม
การรักษาความปลอดภัย การศึกษาวิจัย” ณ ห้องประชุม สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เพื่อก�ำหนดความร่วมมือร่วมกัน ในการ
พัฒนาความรูค้ วามสามารถ ด้านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางรังสีของการใช้งานเครือ่ งก�ำเนิดรังสีทางอุตสาหกรรม การรักษา
ความปลอดภัย การศึกษาวิจัย ให้กับหน่วยงานที่มาขออนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องก�ำเนิดรังสี
ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและสร้างความมั่นใจให้แก่
ประชาชนว่าจะสามารถใช้ชีวิตประจ�ำวันได้อย่างปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
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19 สิงหาคม 2558

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมพระจอมเกล้า ชั้น ๔ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้าน
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระหว่าง ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์
ณ อยุธยา ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ เพือ่ พัฒนาระบบบริการแผนทีด่ าวเทียมรายละเอียดสูงบริหาร
จัดการและผลักดันส่งเสริมการใช้งานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการแหล่งที่ตั้งสถานประกอบการทางรังสี
ทั่วประเทศ และสามารถอ้างอิงเชิงพื้นที่ได้ หากเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี จะสามารถแสดงพิกัดการแพร่ขยายของรังสีได้ทันที

25 – 27 สิงหาคม 2558

ปส. จัดประชุมเชิงวิชาการเรื่อง “เครือข่ายการเฝ้าระวังภัยทางรังสีในสิ่งแวดล้อมของอาเซียน ครั้งที่ 2 (The 2nd Technical Meeting
in ASEAN Environmental Radiation Network)” ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดภูเก็ต ให้แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องใน
การก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี จ�ำนวน 10 ประเทศในอาเซียน เพือ่ ให้เกิดการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ในการเฝ้าระวัง
ติดตาม ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆ ในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง แม่นย�ำ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานดังกล่าวในอนาคต ภายใต้โครงการความร่วมมือ
ระหว่างอาเซียนกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) เพือ่ หลีกเลีย่ งความซ�ำ้ ซ้อนในการด�ำเนินงานดังกล่าวภายใต้โครงการ
ความร่วมมืออื่นๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
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สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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