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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

ปีที่ 28 ฉบับที่ 4
ตุลาคม - ธันวาคม 2558

ในห้วงเวลำหนึ่งปีที่ผ่ำนมำ วงกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีกำรเร่งรัดพัฒนำ

ทุกๆ ด้ำน รวมท้ังงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ด้วย ได้มีควำม

พยำยำมเร่งให้มกีำรออกกฎหมำยนิวเคลียร์ฉบบัใหม่ให้สำมำรถก�ำกับดแูลกิจกรรม

ด้ำนนิวเคลียร์และรังสีให้มีควำมก้ำวหน้ำและมีควำมปลอดภัยต่อผู้ใช้และประชำชนมำกย่ิงขึ้น  

ซึง่คณะบรรณำธิกำรได้ประมวลเรือ่งรำว “สาระส�าคัญ ร่าง พ.ร.บ.พลงังานนิวเคลยีร์ พ.ศ........” 

มำเล่ำสู่กันฟัง ในจดหมำยข่ำวฉบับนี้

ส�ำหรับเรื่องน�ำของจดหมำยข่ำวฉบับน้ี ขอแนะน�ำนักวิชำกำรของไทยท่ีไปร่วมงำนในระดับ

นำนำชำติ ติดตำมควำมเป็นไปของ “ป่าเชอร์โนบิล” พ้ืนที่ป่ำกว้ำงใหญ่ของประเทศยูเครน  

ที่ถูกปิดกั้นบริเวณไว้หลังจำกกำรเกิดอุบัติภัยนิวเคลียร์ ณ โรงไฟฟ้ำเชอร์โนบิล เมื่อสำมสิบสองปี

มำแล้ว ในเรื่อง แดนสวรรค์ในผืนป่าเชอร์โนบิล ของคุณภำคภูมิ อรำมรุญ

ติดตำมด้วยเรื่องรำวกำรตรวจวัดระดับรังสีตำมมำตรกำรใหม่ของทบวงกำรพลังงำนปรมำณู

ระหว่ำงประเทศ เป็นบทควำมควำมรู ้สองเรือ่งด้วยกัน คอืเรือ่งกำรตรวจวัดนิวไคลด์กัมมนัตรงัสทีี่

เข้ำสูร่่ำงกำย ของคณุวรวุฒ ิ ศรรีตันชชัวำลย์ และเรือ่งมำตรฐำนใหม่ในกำรรบัรงัส ีตำมข้อก�ำหนด

ของทบวงกำรพลงังำนปรมำณูระหว่ำงประเทศ ของคุณสนุนัทำ ภูงำมนลิและคณุนพรตัน์ แก้วใหม่

ส�าหรบัคอลมัน์ประจ�าก็ยังคงมีครบถ้วนตามมาตรฐานของจดหมายข่าวปรมาณเูพือ่สนัต ิ

บรรณาธิการ

บก.เปิดเล่ม

\
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จดหมำยข่ำวปรมำณูเพ่ือสันติ เป็นจดหมำยข่ำวรำยสำมเดือน เพ่ือเผยแพร่ภำรกิจและกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนฯ รวมท้ังบทควำมวิชำกำรและข่ำวสำร 
ที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์และรังสี ตลอดจนเป็นสื่อกลำงในกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่ำง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้กว้ำงขว้ำงยิ่งขึ้น 
        
บรรณำธิกำรขอสงวนสิทธ์ิในกำรคดัเลอืกและแก้ไขต้นฉบับทัง้เรือ่งและภำพตำมแต่จะเห็นสมควร 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

แดนสวรรค์ในผืนป่า
เชอร์โนบิล 4
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การตรวจวัดนิวไคลด์
กัมมันตรังสีที่เข้าสู่ร่างกาย 

“AEC” กับ “มุมมองด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย”ี 

สาระส�าคัญร่าง พ.ร.บ. 
พลังงานนิวเคลียร์ 
พ.ศ.....

รอบรั้วปรมาณู

ย้อนร�าลึก
อุบัติภัยนิวเคลียร์

มาตรฐานใหม่ในการรับรังสี 
ตามข้อก�าหนดของ
ทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ (IAEA) 
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เรียบเรียงโดย ภำคภูมิ อรำมรุญ
 ส�ำนักก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงรังสี

แดนสวรรค์ในผืนป่า
เชอร์โนบิล

บทความ

เกริ่น
วันที่ 26 เมษำยน 2529 ได้เกิดอุบัติภัยนิวเคลียร์ครั้งร้ำยแรง

ท่ีสุด ณ สถำนีโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์เชอร์โนบิล ประเทศยูเครน 

(เดิมเป็นรฐัหน่ึงในอดีตประเทศสหภำพโซเวยีตรสัเซยี) โดยเกิดเหตแุกนเครือ่ง 

ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของโรงไฟฟ้ำหน่วยท่ี 4 หลอมละลำย มีกำรรั่วไหลของ 

สำรกัมมนัตรงัสจีำกแท่งเชือ้เพลงิและเตำปฏิกรณ์  ออกสูส่ิง่แวดล้อมใกล้เคยีง

จ�ำนวนมำก ผลกระทบต่ำงๆ จำกอุบัติเหตุท�ำให้ทำงกำรสหภำพรัสเซียต้องมี

กำรด�ำเนินกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ในระยะสัน้และระยะยำวจำกสำรกัมมนัตรงัสี

ท่ีแพร่กระจำยไปยังพ้ืนท่ีต่ำงๆ และสะสมบริเวณพ้ืนดินรวมถึงแหล่งน�้ำใน

พ้ืนท่ีโดยรอบ หลังจำกเกิดอุบัติเหตุโดยมีกำรก�ำหนดพ้ืนท่ีจ�ำกัดกำรเข้ำออก

หรือ Chernobyl Exclusion Zone (CEZ) ซึ่งมีรัศมี 30 กิโลเมตรโดยประมำณ

จำกโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์เชอร์โนบิลครอบคลุมพื้นที่กว่ำ 2,000 ตำรำงกิโลเมตร 

โดยพื้นที่ดังกล่ำวยังก�ำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมกำรเข้ำออกมำจนถึงปัจจุบัน
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ชมุชนเมอืงขนำดใหญ่ทีไ่ด้รบัผลกระทบคอื เมอืงพรพิยัท (Pripyat) ซึง่อยู่ห่ำงจำกโรงไฟฟ้ำนวิเคลยีร์ประมำณ  

3 กิโลเมตร และยังมีชุมชนในเขตชนบทท่ีอยู่ในรัศมี 10 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้ำท่ีได้รับผลกระทบเช่นกัน  

ทำงกำรฯ ได้สั่งให้อพยพประชำชนกว่ำ 50,000 คน ออกจำกพ้ืนท่ีหลังเกิดอุบัติภัยครั้งนั้นเพ่ือป้องกัน 

ผลกระทบทีอ่ำจเกิดข้ึนจำกกำรแพร่กระจำยของสำรกัมมนัตรงัสไีปทัว่บรเิวณ และยังไม่อนุญำตให้ประชำชน 

กลับเข้ำมำอำศัยตำมมำตรกำรควำมปลอดภัยแม้ในขณะปัจจุบันน้ี เวลำท่ีผ่ำนไปสำมสิบปีแล้วสภำพ 

พ้ืนทีด่งักล่ำว จงึกลำยเป็นป่ำทบึปกคลมุด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยและมสีภำพเป็นผนืป่ำสมบรูณ์ท่ีมขีนำดใหญ่ทีส่ดุ

ในทวีปยุโรป และมีสัตว์ป่ำน้อยใหญ่แพร่พันธ์ุเจริญเติบโตอย่ำงอิสระเสรี

เขตชมุชนเมืองกลายเป็นพืน้ท่ีรกร้างจากการอพยพประชาชนออกนอก
พื้นที่เหลือไว้แต่สภาพตึกและอุปกรณ์ต่างๆ

อุปกรณ์คลมุเครือ่งปฏกิรณ์ (ด้านขวา) อยู่ในระหว่างการก่อสร้างซึง่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ในปี พ.ศ. 2560 และจะคลมุโครงสร้างของอาคาร
เครือ่งปฏกิรณ์ปรมาณูหน่วยท่ี 4 ท้ังหมด (ด้านซ้าย)

พื้นท่ีในเขตชนบทซึ่งถูกปกคลุมด้วยต้นไม้นานาชนิดและ
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์หลากหลายชนิด

สถานการณ์ปัจจุบัน
รัฐบำลยูเครนได้รับควำมช่วยเหลือจำกนำนำประเทศในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึ้นต่อ

โครงสร้ำงของโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ในอนำคต โดยด�ำเนินกำรก่อสร้ำงอุปกรณ์ขนำดใหญ่ (Chernobyl Safe 

Confinement) เพ่ือป้องกันโครงสร้ำงหลักของโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ ซึ่งคำดว่ำจะแล้วเสร็จในปลำยปี 2560 

โดยอุปกรณ์ดังกล่ำวครอบคลุมอำคำรคลุมเครื่องปฏิกรณ์ไฟฟ้ำนิวเคลียร์หน่วยที่ 4 อีกชั้นหนึ่ง และจะท�ำให้

สำมำรถป้องกันอันตรำยมิให้โครงสร้ำงของอำคำรดังกล่ำวพังทลำยได้เป็นระยะเวลำ 100 ปี
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แม้ว่ำโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์เชอร์โนบิลได้หยุดด�ำเนินกำรเดินเครื่องปฏิกรณ์ในทุกหน่วยแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 

(โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์หน่วยท่ี 1 - 3 มิได้เกิดควำมเสียหำย ท�ำให้ทำงกำรฯยังคงเดินเครื่องโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร ์

ต่อมำนับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2529 จนสิน้สดุอำยุกำรใช้งำนในปี พ.ศ. 2543) แต่ในปัจจบุนัยังมเีจ้ำหน้ำทีป่ฏบิตังิำน 

ในด้ำนควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์ ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรระงับเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และ

รงัส ีด้ำนกำรเฝ้ำระวังในกำรแพร่กระจำยของรงัสใีนสิง่แวดล้อม และด้ำนอืน่ๆ ยังคงเข้ำไปปฏบิตังิำนในพ้ืนที่

เขตโรงไฟฟ้ำเชอร์โนบิลต่อเนื่องตลอดเวลำ เพื่อให้แน่ใจว่ำภำยในโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์และพื้นที่โดยรอบได้รับ 

กำรพิทักษ์ให้มีควำมปลอดภัย ไม่เกิดสถำนกำรณ์กำรรั่วไหลของสำรกัมมันตรังสีต่ำงๆ เพิ่มขึ้นอีก โดยมี 

เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในพื้นที่กว่ำ 6,000 คน

ศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินทางรังสีซึ่งตั้งอยู่ชั้น 
ใต้ดนิ ภายในเขตโรงไฟ้ฟ้านิวเคลยีร์เชอร์โนบลิ 
มีเครื่องตรวจวัดปริมาณรังสี ห้องควบคุมและ
สั่งการ รวมถึงพื้นท่ีจัดเตรียมไว้ส�าหรับอพยพ
ประชาชนได้ถึง 1500 คน

ระดบัปรมิาณรงัส ี(ไมโครซเีวร์ิตต่อชัว่โมง) ในพืน้ทีต่่างๆ 
รอบโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์เชอร์โนบลิ 

ระดับปริมาณรังสีในพื้นที่
ระดับปริมำณรังสีในพ้ืนที่มีควำมแตกต่ำงกันตำมลักษณะของพ้ืนท่ีและลักษณะของฝุ่นกัมมันตรังสีท่ีแพร่

กระจำยตำมทศิทำงลมหลงัจำกเกิดอบุติัเหตุ ท�ำให้เกิดกำรสะสมบนพ้ืนดินหรอืแหล่งน�ำ้ในพ้ืนท่ี ส�ำหรบัพ้ืนทีท่ี่

มีระดับปริมำณรังสีสูงคือพื้นที่เขตป่ำรังสีสูง (The red forest) ที่อยู่ทำงทิศตะวันตกของโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์วัด

ระดบัปรมิำณรงัสไีด้สงูสดุ 250 ไมโครซเีวิร์ตต่อชัว่โมง เน่ืองจำกอยู่ในทิศทำงท่ีฝุ่นกัมมนัตรงัสฟุ้ีงกระจำยและ

สะสมในพ้ืนท่ีดงักล่ำว ส่วนพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้ำนวิเคลยีร์ระยะห่ำงออกมำประมำณ 100 เมตร มรีะดบัรงัสวัีดได้

สูงสุด 6 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง ซึ่งต�่ำกว่ำขีดจ�ำกัดกำรได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสี (10 ไมโครซีเวิร์ตต่อ 

ชัว่โมง) ส่วนพ้ืนทีใ่นเขตเมอืงพรพิยัท (Pripyat) รวมถึงพ้ืนท่ีทีม่กีำรอพยพประชำชนมรีะดบัสงูสดู 3 ไมโครซเีวร์ิต 

ต่อชั่วโมง อย่ำงไรก็ตำมระดับรังสีในพ้ืนท่ีควบคุมในช่วงรัศมีระหว่ำง 10 กิโลเมตร ถึง 30 กิโลเมตร 

รอบโรงไฟฟ้ำอยู่ในระดบัท่ีต�ำ่มำกเทียบเท่ำระดบัรงัสแีบกกรำวด์ (background radiation) ในพ้ืนทีป่กตทิัว่ไป
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แหล่งอ้างอิงและสนับสนุนข้อมูล
1. โครงกำร Transfer – Exposure – Effect (TREE) ภำยใต้แผนงำน The radioactivity and the environment (RATE) ประเทศสหรำชอำณำจักร
2. Professor Nick Beresford, Centre for Ecology and Hydrology, the United Kingdom
3. Dr.Mike Wood, University of Salford, the United Kingdom

สัตว์ป่านานาชนิดถูกบันทึกภาพจากกล้องทีมวิจัยได้ติดตั้งไว้ในพื้นท่ีต่างๆ  
รอบโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์เชอร์โนบลิ

ส่วนหน่ึงของทีมวิจัยในโครงการ Transfer-Expo-
sure-Effect (TREE) ในการประเมินผลกระทบของ
รงัสต่ีอสิง่มีชวิีต (สตัว์ป่า) และระบบนิเวศวิทยา

พื้นที่ป่าอันตรายจากรังสีหรือพงไพรสวรรค์ของสรรพสัตว์
ในปัจจบุนัผนืป่ำเป้ือนรงัสโีดยรอบโรงไฟฟ้ำเชอร์โนบลิดังกล่ำวกลำยเป็นป่ำไม้สมบรูณ์และเป็นแหล่งท่ีอยู่อำศยั 

ของสัตว์ป่ำนำนำชนิด เน่ืองจำกไม่มีประชำชนอยู่อำศัยจึงท�ำให้มีสัตว์ป่ำในพ้ืนท่ีเพ่ิมขึ้นเป็นจ�ำนวนมำก  

และท�ำให้นักวิทยำศำสตร์มีควำมสนใจว่ำปริมำณรังสีท่ีสะสมตกค้ำงในป่ำเชอร์โนบิล จะส่งผลกระทบต่อ

สตัว์ป่ำท่ีอำศยัอยู่ภำยในพ้ืนทีห่รอืไม่ ซึง่รวมถงึควำมเสีย่งต่ำงๆ ท่ีอำจจะเกิดข้ึนต่อสัตว์ป่ำเหล่ำน้ันและระบบ

นเิวศวทิยำของมนั รฐับำลองักฤษจงึได้จดัตัง้โครงกำร Transfer – Exposure – Effect (TREE) ขึน้โดยมวัีตถุประสงค์

ทีจ่ะศกึษำถึงผลกระทบทำงรงัสท่ีีเกิดขึน้ต่อระบบนิเวศวทิยำ สตัว์ป่ำ รวมถึงเส้นทำงต่ำงๆ ท่ีอำจส่งผลกระทบ

ทำงรังสีต่อมนุษย์ ในพื้นที่ป่ำรอบโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์เชอร์โนบิล โดยมีกำรระดมผู้เชี่ยวชำญ นักวิทยำศำสตร์ 

นกัศกึษำปรญิญำเอก จำกสถำบนักำรศกึษำและหน่วยงำนกำรวิจยัด้ำนนิเวศวิทยำทำงรงัส ี(Radioecology) 

ของประเทศองักฤษเข้ำร่วมงำนวจิยัครัง้น้ีอย่ำงกว้ำงขวำง และในโครงกำรน้ี ผู้เขียน ซึง่เป็นนักวิทยำศำสตร์ของ

ส�ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ ได้รับทุนรัฐบำลไปศึกษำต่อในระดับปริญญำเอกได้รับเชิญให้เข้ำร่วมในทีมวิจัย 

ในโครงกำรดังกล่ำวด้วย

งำนวิจยัทีส่�ำคญัมำกเรือ่งหน่ึงคอื กำรศึกษำชนิดของสัตว์ป่ำท่ีอำศัยอยูใ่นพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้ำนิวเคลยีร์ รวมถึง

ควำมหนำแน่นของสัตว์ปำ่ในแต่ละชนิด คณะวิจัยได้ท�ำกำรติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ือบันทึกภำพของสัตว์ป่ำ

รวมถึงพฤติกรรมต่ำงๆ รอบพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้ำจ�ำนวน 84 จุด จำกข้อมูลในปัจจุบันท�ำให้ทรำบว่ำมีสัตว์เล้ียงลูก

ด้วยนมขนำดใหญ่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่เป็นจ�ำนวนมำก เช่น หมีสีน�้ำตำล (ซึ่งไม่เคยมีก่อนหน้ำน้ี) สุนัขป่ำสีเทำ 

หมูป่ำ กวำงหลำกหลำยชนิด และม้ำ Przewalski เป็นต้น นอกจำกนี้คณะวิจัยยังมีแผนที่จะท�ำกำรประเมิน

ปรมิำณรงัสทีีส่ตัว์ป่ำเหล่ำนีไ้ด้รบัโดยตดิอปุกรณ์วดัปรมิำณรงัสร่ีวมกับเครือ่ง GPS เพ่ือสำมำรถทรำบปรมิำณ

รงัสคีวบคูกั่บกำรตรวจวเิครำะห์สำรกัมมนัตรงัสปีนเป้ือนในพ้ืนทีท่ีส่ตัว์ป่ำอำศยัอยู่ เพ่ือสำมำรถประเมนิควำม

เสี่ยงต่ำงๆ ของสัตว์ป่ำต่อระบบนิเวศน์ในระยะยำวในผืนป่ำรอบโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์เชอร์โนบิลในอนำคต 
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คณะกรรมกำรระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี ได้ก�ำหนดค่ำ

ปริมำณรังสีพื้นฐำนส�ำหรับผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสีรับได้ ตำมสมกำรดังนี้

  E = ∑WTHT ≤ Hwb ≤ 50 mSv/yr และ HT = SEE x C x Trans. (mSv/yr)          (1)

เมื่อ E = Effective Dose (mSv), WT = Tissue Weighting Factor, HT = Equivalent 

Dose for Tissue or Organ T (mSv). 

SEE = Specific Effective Energy 

(MeV/Gram/Trans.), C= Constant  

to change units (mSv/MeV/Gram.), 

Trans.  = Number of  nuclear  

transformations in a year (Trans./yr) 

และ Hwb = Stochastic dose-equivalent 

limit for uniform irradiation of the 

whole body.
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เรียบเรียงโดย  วรวุฒิ ศรีรัตน์ชัชวำลย์
 ที่ปรึกษำด้ำนพลังงำนปรมำณู

บทความ

การตรวจวัดนิวไคลด์
กัมมันตรังสีที่เข้าสู่ร่างกาย

\

(The Control of Intakes of Radionuclides into The Body)

 K-40 Solution  Volumes Actives doses
 in phantom (l) (Bq)
Head  40.0 3,211.6
Neck  0.5 403.3
Chest  51.6 41,440.0
Stomach 7.2 5,783.1
Hips  10.7 8,391.4
Thighs 41,440.0 8.5 6,826.5
Legs  6.0 4,817.4
Arms  2.5 2,009.1

ตารางที่ 1. ปริมาตรและสารละลายรังสี
มาตรฐาน K-40 ใน Phantom
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ในกำรตรวจวัดนิวไคลด์กัมมันตรังสี ที่เข้ำสู ่ร ่ำงกำย

และไปสะสมอยู่ตำมอวัยวะต่ำงๆ ของร่ำงกำย ส�ำหรับ 

ผูป้ฏิบตังิำนท่ีเก่ียวข้องกับต้นก�ำเนิดรงัส ีชนดิทีไ่ม่ปิดผนกึ  

(Unseal Sources) ได้โดยตรง ด้วยวิธีกำรวัดและ

วิเครำะห์หำค่ำปริมำณรังสีตำมอวัยวะส่วนต่ำงๆ ของ

ร่ำงกำยแบบ In vivo counting โดยกำรใช้ water box 

phantom เป็นแบบจ�ำลองส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำย ท่ีบรรจุ

สำรละลำยรังสีมำตรฐำน (K-40) คือ ศีรษะ คอ หน้ำอก 

ท้อง ตะโพก ต้นขำ ขำ และ แขน (รูปที่ 1) และใช้หัว

วัดรังสีแบบ NaI(Tl) ในกำรตรวจวัดในห้องวัดรังสี Low 

Background (รูปที่ 2) ซึ่งค่ำมำตรฐำนสำรละลำยรังสีที่

อยู่ใน phantom มีค่ำดังแสดงในตำรำงที่ 1.

  

ค่ำปริมำณรังสีที่วัดและประมวลผลได้ตำมส่วนต่ำงๆ

ของร่ำงกำย เมื่อน�ำไปวิเครำะห์ตำมสมกำรที่ (1) จะได้

ค่ำปริมำณรังสีที่สะสมอยู่ตำมอวัยวะส่วนต่ำงๆ (targets 

tissue) ของร่ำงกำย ตัวอย่ำงดังแสดงในตำรำงที่ 2. ซึ่ง

เทคนิควิธีกำรวัดแบบ in vivo นี้ มีควำมถูกต้อง แม่นย�ำ 

และรวดเร็ว ครอบคลุมอวัยวะทุกส่วนของร่ำงกำย  

เหมำะส�ำหรับน�ำมำใช้กับผู้ท่ีปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องกับ

รังสี 

Targets Tissue Specific Effective Energy Constant to Tissue Annual
 (MeV/Gran/ Change Units Weighting Effective
 Transformation) (mSv/MeV/Gram) Factor Dose Equivalent

ตารางที่ 2. ค่าปริมาณรังสีที่สะสมอยู่ตามอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายตัวอย่างคนทั่วไป

รูปที่ 1. Calibration methods for in vivo counting.

รูปที่ 2. Whole-body counter.

8.5 x 10-6 
8.2 x 10-6

8.2 x 10-6

8.1 x 10-6

8.1 x 10-6

8.1 x 10-6

8.1 x 10-6

8.4 x 10-6

8.4 x 10-6

9.0 x 10-6

-

1.60 x 10-7 
1.60 x 10-7

1.60 x 10-7

1.60 x 10-7

1.60 x 10-7

1.60 x 10-7

1.60 x 10-7

1.60 x 10-7

1.60 x 10-7

1.60 x 10-7

1.60 x 10-7

0.25
0.15
0.12
0.12
0.03
0.03

0.03/5
0.03/5
0.03/5
0.03/5
0.03/5

0.044
0.025
0.020
0.02

0.003
0.005
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

Gonads
Breast
B Marrow
Lungs
Thyroid
Bone Surf
ST wall
SI Wall
 LLI Wall
Thymus
Adrenal

Annual effective dose equipment = 0.165 mSv/Year

Total - - - 0.165
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บทความ
เรียบเรียงโดย  สุนันทา ภูงามนิล และนพรัตน์ แก้วใหม่
 ส�านักก�ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี

พลงังำนนวิเคลยีร์ได้ถูกน�ำมำใช้ประโยชน์ทำงด้ำนกำรแพทย์ อตุสำหกรรม และกำรศึกษำ

วิจัย กำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยทำงรังสีนั้น ต้องค�ำนึงถึงมำตรกำร

กำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี ตำมที่คณะกรรมำธิกำรระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรป้องกัน

อันตรำยจำกรังสี (International Commission on Radiological Protection, ICRP) เสนอแนะไว้ว่ำ 

กำรได้รับรังสีทุกรูปแบบเป็นควำมเสี่ยง (Risk) ดังนั้นเพ่ือป้องกันผู้ปฏิบัติงำนและสิ่งแวดล้อมไม่ให้

ได้รับผลกระทบท่ีเป็นอันตรำยจำกรังสี หน่วยงำนผู้ใช้ประโยชน์จำกสำรรังสีจะต้องมีกำรประเมินและ

ควบคุมไม่ให้ผู้ปฏิบัติงำนและประชำชนทั่วไปได้รับรังสีเกินขีดจ�ำกัดของกำรได้รับรังสี ตำมมำตรฐำนที่ 

ทบวงกำรพลังงำนปรมำณูระหว่ำงประเทศ (IAEA) ก�ำหนดไว้ (International Basic Safety Standards 

for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources, (Safety Series 

No.115) ตีพิมพ์ปี ค.ศ.1996

ต่อมำ IAEA ได้ทบทวนข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง Safety Series No.115 (BSS) ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรได้

รบัรงัส ี(Radiation Exposure) เป็น 3 แบบ ได้แก่ “สถำนกำรณ์ท่ีมกีำรได้รบัรงัสตีำมแผนกำร” (Planned 

exposure situations) “สถำนกำรณ์ที่มีกำรได้รับรังสีแบบฉุกเฉิน” (Emergency exposure situations) 

และ “สถำนกำรณ์ที่มีกำรได้รับรังสีที่มีอยู่แล้วในที่นั้นๆ” (Existing exposure situations) ซึ่งภำพรวม

มาตรฐานใหม่ในการรับรังสี
ตามข้อก�าหนดของ

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA)

\
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ของกำรได้รับรังสีแต่ละแบบจะครอบคลุมกำรได้รับรังสี

ของผู้ปฏิบัติงำน ประชำชนทั่วไป รวมทั้งกำรได้รับรังสี

ในทำงกำรแพทย์ด้วย จนกระทั่งในเดือนเมษำยน 2554  

ICRP ได้รับข้อมูลจำกผลกำรวิจัยเก่ียวกับปฏิกิริยำของ

ผลกระทบของรังสีต่อเน้ือเยื่อและได้มีข้อเสนอให้ลด 

ขีดจ�ำกัดกำรได้รับรังสี (ปริมำณรังสีสมมูล) ส�ำหรับ 

เลนส์ตำลง ซึ่งต่อมำคณะกรรมกำรมำตรฐำนควำม

ปลอดภัย (Commission Safety Standards, CSS) ของ

ทบวงกำรพลังงำนปรมำณูระหว่ำงประเทศได้มีข้อสรุป

เมื่อเดือนพฤษภำคม 2554 หลังจำกกำรปรึกษำหำรือ

ของประเทศสมำชกิ ให้ปรบัลดค่ำขดีจ�ำกัดกำรได้รบัรงัสีท่ี

เลนส์ตำ ในตำรำงท่ี III ของ BSS  ประเทศสมำชกิให้ควำม

เหน็เกีย่วกบักำรปรบัค่ำในตำรำงที ่III ในเดอืนกรกฎำคม 

2554 และน�ำมำเผยแพร่เมือ่เดอืนพฤศจกิำยน 2556 เป็น 

IAEA Safety Standards, Radiation Protection and 

Safety of Radiation Sources: International Basic 

Safety Standards INTERIM EDITION (General Safety  

Requirements Part 3 No. GSR Part 3) 

          

ในปัจจุบันหลำยประเทศได้น�ำเอำมำตรฐำนใหม่ของ 

IAEA ดังกล่ำวมำใช้โดยออกเป็นกฎระเบียบแล้วให้

สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และสร้ำงควำมมั่นใจ มีควำม

ปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งกำรจัดท�ำมำตรฐำน 

ยังสำมำรถท�ำร่วมกันได้ระหว่ำงหน่วยงำนก�ำกับดูแล

ควำมปลอดภัยกับผู้ประกอบกำร และขณะนี้ส�ำนักงำน

ปรมำณูเพื่อสันติจะได้น�ำมำพิจำรณำ ทบทวน กฎหมำย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับมำตรฐำนของทบวงกำรพลังงำน

ปรมำณูระหว่ำงประเทศเช่นกัน

เกณฑ์มาตรฐานการได้รับรังสีเดิมก�าหนด 
ดังนี้
 1. ปริมำณรังสียังผล (Effective dose) ไม่เกิน 20  

มลิลซิเีวิร์ตต่อปี โดยเฉลีย่ในช่วงห้ำปีตดิต่อกันแต่ละปีรบั

รังสีได้ไม่เกิน 50 มิลลิซีเวิร์ตและตลอดในช่วงห้ำปี 

ติดต่อกันนั้นต้องได้รับรังสีไม่เกิน 100 มิลลิซีเวิร์ต

 

2. ปรมิำณรงัสสีมมลู (Equivalent dose) ของเลนส์ตำ  

ไม่เกิน  150 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 

 

3. ปริมำณรังสีสมมูล (Equivalent dose) ของส่วน 

ที่เป็นผิวหนัง (มือ และเท้ำ) ไม่เกิน 500 มิลลิซีเวิร์ต

ต่อปี

เกณฑ์มาตรฐานการได้รับรังสใีหม่ ดังนี้
1. ปริมำณรังสียังผล (Effective dose) ต้องไม่เกิน  

20 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี โดยเฉลี่ยในช่วงห้ำปีติดต่อกัน

โดยแต่ละปีต้องไม่ได้รับรังสีเกิน 50 มิลลิซีเวิร์ตและ

ตลอดในช่วงห้ำปีติดต่อกันน้ันต้องไม่ได้รับรังสีเกิน 

100 มิลลิซีเวิร์ต

2. ปรมิำณรงัสสีมมลู (Equivalent dose) ของเลนส์ตำ  

ต้องไม่เกิน  20 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี โดยเฉล่ียในช่วง 

ห้ำปีติดต่อกันโดยแต่ละปีต้องไม่ได้รับรังสีเกิน 50 

มิลลิซีเวิร์ตและตลอดในช่วงห้ำปีติดต่อกันน้ันต้อง

ไม่ได้รับรังสีเกิน 100 มิลลิซีเวิร์ต

3. ปรมิำณรงัสสีมมลู (Equivalent dose) ของส่วนที่

เป็นผวิหนงั(มอื และเท้ำ) ไม่เกิน 500 มลิลซิเีวิร์ตต่อปี

 

จะเห็นว่ำ มีกำรปรับปรุงขีดจ�ำกัดของปริมำณรังสี

สมมลูของเลนส์ตำ ลดลงจำกเดิม คือ 150 มลิลิซเีวิร์ต 

ต่อปี ลดลงเหลือ 20 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี เนื่องด้วย 

มีงำนวิจัยสนับสนุนว่ำกำรได้รับปริมำณรังสี 150 

มิลลิซีเวิร์ตน้ี อำจส่งผลให้เกิดต้อกระจกท่ีเลนส์ตำ  

จงึเห็นควรให้ลดขีดจ�ำกัดลงเหลือ 20 มลิลิซเีวิร์ตต่อปี  

เพื่อป้องกันกำรเกิดต้อกระจกของผู้ปฏิบัติงำน 

เอกสารอ้างอิง
1. International Atomic Energy Agency (IAEA). Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards INTERIM 
EDITION : General Safety Requirements part 3 No. GSR Part 3 (Interim).Vienna, 2011.
2. International Atomic Energy Agency (IAEA).Safety Series: International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the 
Safety of Radiation Sources. Vienna,1996.
3. Miroslav Pinak. ICRP 2013: 2nd International Symposium on the System of Radiological Protection.RSM/NSRW.IAEA
4. Marisa Marco. European nuclear safety training & tutoring institute (enstti) Lucture1.2 International standards for RP and Safety of Radiation Sources. 
Structure of the legal framework. UE legislation,19 May 2014. 
5. Sylvie Derreumaux IRSN. European nuclear safety training & tutoring institute (enstti) Lecture: Staff Radiation Protection, 21 May 2014. 
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รำยงำนข่ำวจำกท�ำเนียบรัฐบำลแจ้งว่ำ คณะรัฐมนตรีมีมติในครำวกำรประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหำคม 2558 เห็นชอบร่ำง พ.ร.บ.  

พลังงำนนิวเคลียร์ พ.ศ. ... ตำมที่กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเสนอ และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

ตรวจพิจำรณำแล้ว โดยร่ำงกฎหมำยฉบับนี้เป็นกำรยกร่ำงขึ้นมำใหม่แทน พ.ร.บ.พลังงำนปรมำณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และ  

พ.ร.บ. พลงังำนปรมำณูเพ่ือสนัต ิ(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2508 เนือ่งจำกกฎหมำยท้ังสองฉบบัล้ำสมยัไปแล้ว และจะให้ส่งคณะกรรมกำรประสำนงำน 

สภำนิติบัญญัติแห่งชำติพิจำรณำ ก่อนเสนอสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (สนช.) ต่อไป 

ครม. เหน็ชอบเสนอร่าง พ.ร.บ. พลงังานนวิเคลยีร์ พ.ศ. ..... ทดแทนกฎหมายเดิม (พ.ร.บ.พลงังานปรมาณู 
เพื่อสันติ พ.ศ.2504 และ พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2508) 

\

สาระส�าคัญ
ร่าง พ.ร.บ. 
พลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. ....

ก�ำหนดให้ยกเลกิพระรำชบญัญัตพิลงังำนปรมำณูเพ่ือสนัต ิพ.ศ. 2504 และพระรำชบญัญัติ 

พลังงำนปรมำณูเพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508

ก�ำหนดให้ร่ำงพระรำชบัญญัติน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้บังคับแก่กำรด�ำเนินกำรเก่ียวกับ 

พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีในทำงสันติ และไม่ใช้บังคับแก่ยำนพำหนะทำงทหำรของ 

ต่ำงประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงำนนิวเคลียร์ซึ่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร

ก�ำหนดให้มีคณะกรรมกำรพลังงำนนิวเคลียร์ ประกอบด้วย นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำน 

กรรมกำร รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เป็นรองประธำนกรรมกำร 

กรรมกำรโดยต�ำแหน่งจ�ำนวนเก้ำคน กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวนไม่เกินหกคน และเลขำธิกำร

ส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร

สาระส�าคัญของ
ร่างพระราชบัญญัติ 
มีดังนี้

1

2

3
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ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรฯ มีอ�ำนำจหน้ำท่ีในกำรก�ำกับดูแล 

กำรใช้ประโยชน์จำกพลงังำนนวิเคลยีร์ ก�ำกับดแูลทำงนิวเคลยีร์ 

และรังสี ให้ค�ำแนะน�ำแก่รัฐมนตรีในกำรออกกฎกระทรวง วำงระเบียบ 

ควบคุมและด�ำเนินกิจกำรให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนด หรือเงื่อนไขใน 

ใบอนุญำต ส่งเสริมและเผยแพร่ควำมรู ้เก่ียวกับควำมปลอดภัยจำก

พลังงำนนิวเคลียร์ ก�ำหนดมำตรฐำนต่ำง ๆ อันพึงใช้โดยเฉพำะเก่ียวกับ 

พลังงำนนิวเคลียร์ รวมท้ังก�ำหนดแผนเพ่ือรับมือกับเหตุฉุกเฉินทำง

นิวเคลียร์และรังสี

ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรควบคุมวัสดุกัมมันตรังสี

และเครือ่งก�ำเนิดรงัส ีวัสดุนวิเคลยีร์ สถำนประกอบกำรนิวเคลยีร์  

กำกกัมมันตรังสี และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้แล้ว

ก�ำหนดมำตรกำรควำมปลอดภัย ควำมมัน่คงปลอดภัย และกำร

พิทักษ์ควำมปลอดภัย

ก�ำหนดให้ผู ้ครอบครองวัสดุกัมมันตรังสี  วัสดุนิวเคลียร ์  

กำกกัมมันตรังสี เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้

แล้ว ซึ่งประสงค์ท�ำกำรขนส่งวัสดุดังกล่ำว มีหน้ำที่ต้องแจ้งต่อเลขำธิกำร

ตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด และผู้น้ันรวมถึงผู ้รับขนส่งต้องปฏิบัติตำม 

หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่ก�ำหนด

ก�ำหนดมำตรกำรกรณีมีเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี  

กรณีท่ีเกิดอันตรำยหรือควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรประกอบ 

กิจกำรตำมใบอนุญำต ให้ผู ้รับอนุญำตมีหน้ำที่ระงับเหตุในเบื้องต้น 

ตำมแผนป้องกันอันตรำยจำกรังสี และต้องบอกแจ้งเหตุน้ันให้พนักงำน 

เจ้ำหน้ำท่ีทรำบทันท ีส่วนกรณอีนัตรำยหรอืควำมเสียหำยท่ีมลีกัษณะหรอื

ขยำยขอบเขตเป็นควำมเสยีหำย สำธำรณะ รวมทัง้กรณีอนัตรำยหรอืควำม

เสยีหำยอนัเกิดจำกนวิเคลยีร์หรอืรงัสท่ีีเกิด ขึน้ในต่ำงประเทศซึง่ผลกระทบ 

ต่อประเทศไทย ให้เจ้ำหน้ำทีม่อี�ำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย มีอ�ำนำจเข้ำระงับเหตุแห่งควำมเสียหำยสำธำรณะ

นั้นได้ทันที

ก�ำหนดให้เลขำธิกำรมีอ�ำนำจสั่งให้ระงับกำร 

กระท�ำท่ีฝ่ำฝืน แก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัต ิ

ให้ถูกต้องเหมำะสมภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด รวมท้ัง 

มีอ�ำนำจสั่งพักใช ้ใบอนุญำตทั้งหมดหรือบำงส่วน 

ก็ได้ กรณีท่ีผู ้รับใบอนุญำตฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม 

พระรำชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงหรือประกำศหรือค�ำสั่งที่

ออกตำมพระรำชบัญญัตินี้

ก�ำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีมอี�ำนำจเข้ำไปใน

สถำนประกอบกำรยำนพำหนะ ยำนพำหนะที่

ขับเคล่ือนด้วยพลังงำนนิวเคลียร์ สถำนท่ีก่อสร้ำงสถำน

ประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ หรือสถำนที่ให้บริกำรกำก

กัมมันตรังสี เพ่ือตรวจสอบกำรทดสอบระบบเครื่องจักร

หรืออุปกรณ์ กำรบรรจุวัสดุนิวเคลียร์ และกำรเดินเครื่อง

ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ รวมทั้ง กำรตรวจ ค้น กัก ยึด อำยัด 

หรือน�ำไปเป็นตัวอย่ำงเพื่อตรวจสอบ เป็นต้น

ก�ำหนดให้ผูก้ระท�ำควำมผดิตำมพระรำชบญัญัติ 

นี้ต้องรับโทษอำญำ

ก�ำหนดบทเฉพำะกำลเก่ียวกับคณะกรรมกำร 

ประกอบด้วยประธำนกรรมกำร รองประธำน 

กรรมกำร และกรรมกำรโดยต�ำแหน่งตำมมำตรำ 9 (1)  

(2) และ (3) ปฏิบัติหน้ำที่ไปพลำงก่อน จนกว่ำจะมีกำร

แต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำมมำตรำ 9 (4) ซึ่งต้อง

ไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัติน้ี

ใช้บังคับ

 

คาดว่ากฎหมาย พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ.....   

จะผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

และประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป 

4 9

10

11

12

5

6

7

8
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โดย...อภิสรา  เจริญศรี 
ส�ำนักสนับสนุนกำรก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณู

ห่วงใย.....ใส่ใจ.....แบ่งปัน

“AEC” กับ
“มุมมองด้าน

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี”

ใกล้ย่างเข้าเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2558 (2015) ซึง่เป็นช่วงเวลาส�าคัญในประวตัศิาสตร์

ของสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ หรอื อาเซยีน (ASEAN) ในการ 

ก้าวไปสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community) อนัประกอบด้วย 3 เสาหลกั  

คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community: 

ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (ASEAN Economic Community: AEC)  และประชาคมสงัคม-

วฒันธรรมอาเซยีน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) โดยมีกฎบตัรอาเซยีน (ASEAN 

Charter) เป็นกรอบพืน้ฐานทางกฎหมายรองรบัท่ีจะสร้างกฎเกณฑ์ให้ประเทศสมาชกิปฏบิตัติาม 

ประเทศไทยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน ฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ

ภาคการศึกษา ได้เริ่มตื่นตัวต่อวิวัฒนาการดังกล่าว และได้ให้ความส�าคัญกับการเตรียมพร้อม

และปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น...

\
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ในบรรดำ 3 เสำหลกั ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน หรอื 

AEC จะได้รับควำมสนใจ และมีกำรด�ำเนินงำนอย่ำง

เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนท่ีสุด กล่ำวคือ กำรรวมตัวของชำติ

ในอำเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย พม่ำ ลำว เวียดนำม 

มำเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชำ และ

บรูไน ล้วนมีควำมคำดหวังในประโยชน์และโอกำสทำง

เศรษฐกิจร่วมกัน อนัเกิดจำกกำรเป็นตลำดและแหล่งผลติ 

เดียวกัน เสมือนปรำศจำกพรมแดนของประเทศ จะมี 

รูปแบบคล้ำยๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท�าให้มี 

ผลประโยชน์ อ�านาจต่อรองต่าง ๆ  กบักลุม่และประเทศ 

คู่ค้าได้มากขึน้ ควบคูไ่ปกับโอกาสในการขยายการค้า  

การลงทุนภายในประเทศอาเซียน และกำรน�ำเข้ำ  

ส่งออกของชำตใินอำเซียนก็จะเสร ียกเว้นสนิค้ำบำงชนิด

ที่แต่ละประเทศอำจจะขอไว้ไม่ลดภำษีน�ำเข้ำ (เรียกว่ำ

สินค้ำอ่อนไหว)

          

ในมมุมองด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีต่อกำรเตรยีม 

ควำมพร้อม ภำยใต้แนวคิดส�ำคัญที่ว ่ำ กำรพัฒนำ

เศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอยำ่งต่อเนื่องและ

มีเสถียรภำพจ�าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้และความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นกลไกส�าคัญในการ 

ขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างและสะสม

องค์ความรูใ้ห้ทันสมัยตลอดเวลา อนัจะช่วยให้ประเทศ 

มีภูมิคุ้มกัน สำมำรถปรับตัว และรับมือกับผลกระทบที่

เกิดขึ้นได้

          

การแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของไทยในอาเซียน…
จำกรำยงำน IMD World Competitiveness Yearbook 

2012 ของสถำบันพัฒนำกำรจัดกำรนำนำชำติ (The  

International Management Development: IMD) ท่ีได้ท�ำกำร

จัดอันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศต่ำง ๆ  

ท้ังส้ิน 59 ประเทศ โดยในอำเซียนมีประเทศท่ีเป็นสมำชิก

จ�ำนวน 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มำเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 

และไทย พบว่ำ ในปี ค.ศ. 2012 อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์  

มคีวำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงวิทยำศำสตร์ท่ีต�ำ่มำก โดยอยู่ 

ในอันดับ 55 และ 58 ตำมล�ำดับ จำก 59 ประเทศ ขณะท่ี 

ไทยมีความสามารถในการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์อยู ่

ในระดับกลางถึงต�่า โดยอยู่ในอันดับ 40 มำโดยตลอดในช่วง 

4 ปี (ค.ศ. 2009 – 2012) ที่ผ่ำนมำ 

          

ส่วนด้ำนควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเทคโนโลยี พบว่ำ  

ในปี ค.ศ. 2012 ไทย และอินโดนีเซีย มีความสามารถใน

การแข่งขันทางเทคโนโลยีอยู่ในอันดับค่อนข้างรั้งท้าย  

โดยอยู่ในอันดับ 50 และ 55 ตำมล�ำดับ จำก 59 ประเทศ  

ขณะที่ประเทศเพ่ือนบ้ำน เช่น มำเลเซีย กลับเป็นประเทศที่

มีอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเทคโนโลยีอยู่ใน 20 

อนัดบัแรก (อนัดบั 16) ซึง่สอดคล้องกับขดีควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันทำงวิทยำศำสตร์ท่ีมำเลเซยีมอีนัดับท่ีดีกว่ำ (อนัดับ 28)            

          

การวิจัยและพัฒนาของไทยในอาเซียน...
กำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีถูกน�ำมำ

สะท้อนถึงควำมก้ำวหน้ำและควำมเข้มแข็งด้ำนวิทยำศำสตร์

มำกที่สุด เน่ืองจำก การลงทุนวิจัยและพัฒนาเป็นการ

สร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ใหม่ท่ีน�ามาใช้ประโยชน์เชงิพาณชิย์

ท่ีท�าให้ได้รับผลตอบแทนในระยะยาวที่สูงมาก โดยปกติ

แล้วกำรเปรียบเทียบข้อมูลกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ

จะเปรยีบเทยีบเป็นสดัส่วนของกำรลงทุนด้ำนกำรวิจยัและพัฒนำ 

ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (Gross Expenditure 

on Research and Development per GDP : GERD/GDP)  
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ซึง่ข้อมลูจำก IMD พบว่ำโลกมค่ีำเฉลีย่กำรลงทนุด้ำนกำรวิจยัและพัฒนำประมำณ 1.32% ต่อ GDP  

ขณะท่ีประเทศในอำเซียนนั้น มีเพียงสิงคโปร์ประเทศเดียวที่มีกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำสูงกว่ำ

เกณฑ์เฉลี่ยของโลก คือสูงถึง 2.09% ต่อ GDP โดยคิดเป็นสัดส่วนกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำใน

ภำครัฐต่อภำคเอกชนประมำณร้อยละ 40 : 60 ขณะท่ีประเทศไทยกลับมีการลงทุนวิจัยและ

พัฒนาท่ีต�่ากว่าสิงคโปร์กว่า 8 เท่า และยังเป็นการลงทุนในภาครัฐมากกว่า โดยมีสัดส่วน 

ภำครัฐต่อภำคเอกชนประมำณร้อยละ 60 : 40

          

บุคลำกรวิจัยก็เป็นอีกหน่ึงปัจจัยท่ีมีควำมส�ำคัญอย่ำงมำกในกำรจัดอันดับควำมสำมำรถใน 

กำรแข่งขันของประเทศต่ำง ๆ ในระดับสำกล เน่ืองจำก บุคลากรวิจัยเป็นก�าลังส�าคัญในการ 

ขบัเคลือ่นประเทศให้ทันต่อกระแสความเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี โดยค่ำเฉลีย่ของโลกนัน้  

จะมีนักวิจัยประมำณ 33.8 คนต่อประชำกร 10,000 คน และส่วนใหญ่เป็นบุคลำกรวิจัยท่ี 

ปฏิบัติงำนในภำคเอกชน (เฉลี่ยประมำณ 56%) โดยในกลุ่มประเทศอำเซียน สิงคโปร์เป็นประเทศ 

ทีม่บีคุลำกรวจิยัมำกท่ีสดุถึง 73 คนต่อประชำกร 10,000 คน และส่วนมำกปฏิบตังิำนในภำคเอกชน 

(52%) ในขณะท่ีเกือบทกุประเทศของอำเซยีนจะมบีคุลำกรวิจยัในระดับต�ำ่กว่ำค่ำเฉลีย่ทัง้สิน้ และ

เป็นบุคลำกรวิจัยในภำครัฐมำกกว่ำภำคเอกชน ส�ำหรับประเทศไทย มีบุคลากรวิจัยเพียง 8.6 

คนต่อประชากร 10,000 คน (ข้อมูลจำก IMD, 2012)  

การจดทะเบียนสิทธิบัตร (Patent)…
สทิธิบตัรเป็นขมุทรพัย์ทำงปัญญำทีเ่กิดจำกกำรวิจยัและพัฒนำท่ีมค่ีำมำก ประเทศท่ีสามารถน�า

ความรูแ้ละเทคโนโลยีในสทิธบิตัรมาพฒันาและต่อยอดกลายเป็นสนิค้าออกสูต่ลาดได้มาก 

จะท�าให้ประเทศนั้นมีความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนในระยะ

ยาวทีย่ั่งยืน เช่น สงิคโปร์ เป็นประเทศทีม่กีำรย่ืนขอจดทะเบยีนสทิธิบตัรสงูถึง 4,054 รำยกำร ก็จะ

มกีำรลงทนุด้ำนกำรวิจยัและพัฒนำเกือบ 3% ต่อ GDP ขณะทีป่ระเทศไทยมกีำรยืน่ขอจดทะเบยีน

สิทธิบัตรเพียงไม่ถึง 2,000 รำยกำร เนื่องจำกมีกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำประมำณ 0.2% ต่อ GDP 

ซึ่งน้อยกว่ำสิงคโปร์ถึง 12-16 เท่ำ (ข้อมูลจำก WIPO, 2010)
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การส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง…
มูลค่าการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีสะท้อนให้เห็นถึงระดับความ

ก้าวหน้าด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศท่ีสามารถผลติสนิค้า ท่ีใช้เทคโนโลยี

ขั้นสูง (High-technology industries) โดยส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้ความรู้ 

การวิจัยและพัฒนาอย่างเข้มข้น (High R&D intensity) จนสำมำรถพัฒนำเป็นสินค้ำที่มีมูลค่ำ

เพ่ิมสูงและส่งออกไปตำ่งประเทศได้ ส�ำหรับประเทศไทยมีสัดส่วนกำรส่งออกสินค้ำเทคโนโลยีข้ัน

สูงเพียง 24.0% ของมูลค่ำกำรส่งออกของภำคอุตสำหกรรมทั้งหมด แต่ยังสูงกว่ำเกณฑ์เฉลี่ยของ

โลกที่มีกำรส่งออกสินค้ำเทคโนโลยีขั้นสูงประมำณ 17.5% เท่ำนั้น (ข้อมูลจำก World Data Bank, 

WDI & GDF, 2010) 

บทความตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี…
บทความตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ท่ีทันสมัยและ

สามารถใช้ในการอ้างอิงได้เป็นอย่างดี ซ่ึงเป็นผลท่ีเกิดจากการศึกษาค้นคว้า ท�าวิจัยและ

พัฒนา ท่ีสะท้อนถึงขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัยในประเทศน้ันๆ 

โดยในช่วงปี ค.ศ.2005-2009 อำเซียนมีบทควำมตีพิมพ์ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีรวม

ประมำณ 3,000-4,000 บทควำมต่อปี โดย สงิคโปร์ มปีระมำณ 1,000-2,000 บทควำมต่อปี ส�ำหรบั

ประเทศไทย มีประมำณ 200-250 บทควำมต่อปี ซึ่งคิดเป็นค่ำเฉลี่ยประมำณ 23% ของบทควำม

ตีพิมพ์ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในอำเซียนทั้งหมด (ข้อมูลจำก World Data Bank, WDI & 

GDF, 2005 - 2009) 

          

บทสรุป... ASEAN จะรวมตัวเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2558 ทุกประเทศจ�ำเป็นต้องมีกำรเตรียมพร้อมปรับตัวเพ่ือรองรับและใช้โอกำสจำก 

AEC ในกำรพัฒนำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ โดยน�ำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ำมำ

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ จะช่วยให้ประเทศนั้นๆ มีบทบำทและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

เหนือกว่ำประเทศอื่น

          

แน่นอนว่า...ประเทศไทยยังต้องการการปรบัปรงุโครงสร้างพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์อีกมาก 

ท้ังในด้านการลงทุนในการวจัิยท่ีน�ามาสูก่ารได้สทิธบิตัร การพฒันาบคุลากรวจัิย การส่งเสรมิ 

ให้มีการตีพิมพ์บทความทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือส�าคัญท่ีสนับสนุนให้ไทยม ี

ขีดความสามารถในการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่…

แหล่งที่มา : 1. http://www.เกร็ดควำมรู้.net/aec-คืออะไร
                   2. http://www.ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน.net/
               3. http://www.thai-aec.com : องค์ควำมรู้ “ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน”
              4. http://www.nstda.or.th/e-book/13696-aec-nstda : รู้จักกับ AEC ในมุมมองด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
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เหตกุารณ์อุบตัภิยันิวเคลยีร์ท่ีเกดิจากการใช้งานโรงงานนิวเคลยีร์ท่ี
มีความร้ายแรงที่สุดจัดล�าดับได้ดังนี้ครับ  

โดย : “โปรมีเธียม 147”

ปกิณกะปรมาณู

ย้อนร�าลึก
อุบัติภัยนิวเคลียร์
\

อุบัติภัยนิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้ำเชอร์โนบิล ประเทศสหภำพโซเวียตรัสเซีย เมื่อวันท่ี  

26 เมษำยน 2526 (ปัจจุบัน สถำนที่นี้อยู่ในเขตประเทศยูเครน หลังจำกมีกำร

เปลี่ยนแปลงทำงกำรปกครองในประเทศสหภำพโซเวียต เมื่อ พ.ศ 2534) อุบัติเหตุ

ครัง้นัน้ถูกจดัว่ำเป็นอบุตัภัิยนวิเคลยีร์ระดบัสงูสดุ เทียบเท่ากับระดบั 7 ตามมาตรา 

ระหว่างประเทศว่าด้วยเหตกุารณ์ทางนวิเคลยีร์ (International Nuclear Event  

Scale : INES) โดยมีเหตุเกิดกำรหลอมละลำยของแกนเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ก่อให้

เกิดไฟลุกไหม้ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ชุดท่ี 3 ของสถำนีไฟฟ้ำนิวเคลียร์ดังกล่ำว   

มผีูเ้สยีชวิีตในกำรกู้ภัยนวิเคลยีร์ 39 คน และมกีำรแพร่กระจำยของสำรกัมมนัตรงัสี

ไปทำงอำกำศเป็นบริเวณกว้ำงครอบคลุมเกือบทั่วทวีปยุโรป

อันดับ 1

• ภาพถ่ายทางอากาศของเครื่องปฏิกรณ์หมายเลข 4  
ที่ถูกท�าลาย ณ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล หลังเกิด 
เหตุระเบิดไฟท่ีลุกไหม้และรังสีท่ีรั่วไหลไม่สามารถ 
ถูกควบคุมได้จนผ่านไปแล้ว 9 วัน
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อบุตัภัิยนวิเคลยีร์ท่ีสถำนีไฟฟ้ำฟูกุชมิะ ประเทศญ่ีปุน่ เมือ่วนัที ่11 มนีำคม 2554 ซึง่

มีสำเหตุเริ่มต้นจำกกำรเกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเล จนเกิดเหตุกำรณ์สึนำมิ คลื่นยักษ์ 

จำกท้องทะเลโหมกระหน�่ำชำยฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น และท�ำให้

สถำนีไฟฟ้ำหลักและไฟฟ้ำส�ำรองของโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ฟูกุชิมะเสียหำย แม้ตัว

โรงงำนไฟฟ้ำนิวเคลียร์ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจำกแผ่นดินไหว แต่ขำดก�ำลัง

ไฟฟ้ำส�ำรองท่ีจะระบำยควำมร้อนจำกแกนเครือ่งปฏิกรณ์เป็นเวลำนำน  แกนเครือ่ง

ปฏิกรณ์ของสถำนีไฟฟ้ำดังกล่ำวจ�ำนวน 3 ชุด เกิดกำรหลอมละลำย และส่งผล

กำรกระจำยสำรกัมมันตรังสีออกจำกกำรแกนเชื้อเพลิงและต่อมำจึงมีกำรระบำย

ออกสู่บรรยำกำศ และกระจำยออกสู่พ้ืนท่ีโดยรอบสถำนีไฟฟ้ำดังกล่ำว แม้ไม่ม ี

ผู้เสียชีวิตในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ แต่ก็นับได้ว่ำพ้ืนท่ีโดยรอบสถำนีไฟฟ้ำฟูกุชิมะ ได้รับ 

ผลกระทบจำกสำรกัมมันตรังสีเป็นบริเวณกว้ำง ต่อมำภำยหลังจึงมีกำรประเมิน

ควำมร้ำยแรงของอุบัติภัยครั้งนั้น เทียบเท่ากับระดับ 7 ตามมาตรา INES ขนำด

เดียวกับเหตุเกิดที่เชอร์โนบิล

อุบัติเหตุเกิดท่ีเมืองคีสติม (Kyshtym, Russia) ประเทศสหภำพโซเวียตรัสเซีย 

เมือ่วันที ่29 กันยำยน พ.ศ.2500 ณ โรงงำนผลติพลโูตเนยีม ส�ำหรบัระเบดินวิเคลยีร์  

โรงงำนผลิตพลูโตเนียมแห่งน้ีมีกำรจัดเก็บกำกกัมมันตรังสีซึ่งส่วนใหญ่เป็น 

ผลิตผลฟิชชัน (เช่นเดียวกับผลผลิตฟิชชันในแกนแท่งเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์) 

ซึ่งจะมีกำรสลำยตัวและเกิดมีควำมร้อนตลอดเวลำ และในวันท่ีเกิดเหตุ ระบบ

ระบำยควำมร้อนใน tank เก็บกำกขนำดใหญ่ ไม่สำมำรถระบำยควำมร้อนได้  

จึงท�ำให้สำรละลำยใน tank นั้นเกิดกำรระเหยเป็นไอ และกลำยเป็นกำกฯ แห้ง (ที่มี 

แอมโมเนียมไนเตรทและแอมโมเนียมอะซีเตรท เป็นองค์ประกอบส�ำคัญ) และเกิด 

ระเบิดขึ้นโดยมีแรงระเบิดเทียบเท่ำกับระเบิดทีเอ็นทีขนำด 70-100 ตัน ท�ำให้มีกำร 

กระจำยของสำรกัมมันตรังสีปริมำณมหำศำลออกสู่สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 20,000 

ตำรำงกิโลเมตรทเีดยีว กำรเกิดเหตคุรัง้นีไ้ม่มผีูเ้สยีชวีติจำกระเบดิและกำรกู้ภยั แต่ก็

เชื่อว่ำได้มีผู้ที่ได้รับรังสีมำก ๆ  ถึงแก่ควำมตำยประมำณ 200 รำย และมีกำรอพยพ 

ประชำชนกว่ำ 10,000 คนออกจำกพ้ืนท่ีอุบัติภัยครั้งน้ัน (เรื่องรำวกำรเกิดอุบัติภัย

ครั้งนั้นถูกเก็บเป็นควำมลับ และทำงกำรรัสเซียได้เปิดเผยข้อมูลเมื่อปี พ.ศ.2519  

ทีผ่่ำนมำ) อบุตัภิยัครัง้นัน้ได้รบักำรประเมนิว่ำมขีนำดเทียบเท่าระดบั 6 ตามมาตรา  

INES

อันดับ 2

อันดับ 3
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อุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ “Three Mile Island” ประเทศสหรัฐอเมริกำ ในวันที่ 28 มีนำคม 

2522 โดยพบว่ำ วำล์วปิดเปิดระบำยควำมร้อนชดุหน่ึงเกิดมคีวำมเสยีหำยไม่สำมำรถ

เปิด/ปิดระบำยควำมร้อนตำมปกติได้ เป็นเหตุให้น�้ำหล่อเย็นของเครื่องปฏิกรณ ์

ถูกระบำยออกไปจำกระบบ และมีเหตุต่อเนื่องคือบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนในขณะนั้น

ขำดควำมเชีย่วชำญในกำรแก้ปัญหำทีเ่กิดขึน้ ประกอบกับอปุกรณ์เตอืนภยัแสดงผล 

คลำดเคลือ่นจำกเหตกุำรณ์จรงิ จงึเกิดมกีำรหลอมละลำยของแกนเชือ้เพลงิบำงส่วน  

ในท่ีสุดเจ้ำหน้ำท่ีฉุกเฉินนิวเคลียร์ก็สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ แต่ก็พบว่ำ มีกำร 

ปลดปล่อยสำรกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมประมำณ 2.5 ล้ำนคูรี รวมถึง 15 คูรี 

ของไอโอดีน 131 ด้วย และถูกจัดควำมรุนแรงของอุบัติเหตุเทียบเท่ากับระดับ 5 

ตามมาตรา INES

อุบัติเหตุเกิดท่ี ลูเซนส์ (Lucens) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันท่ี 21 มกรำคม 

2512 เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับโรงงำนต้นแบบส�ำหรับผลิตกระแสไฟฟ้ำแบบใช้  

ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ เป็นตวัระบำยควำมร้อน ซึง่ตดิตัง้ในถ�ำ้ใต้ดนิ ทีเ่มอืงลเูซนส์ 

โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ขนำดเล็ก ๆ แห่งนี้ มีแกนปฏิกรณ์ที่ใช้น�้ำ-หนัก (heavy water)  

เป็นตัวหน่วงนิวตรอน และใช้เชื้อเพลิงยูเรเนียมเสริมสมรรถนะเป็นเชื้อเพลิง  

มีก�ำลังผลิตควำมร้อน 30 เมกำวัตต์ (สำมำรถผลิตกระแสไฟฟ้ำได้ 8 เมกำวัตต์)  

ในวนัท่ีเกิดเหต ุเครือ่งปฏิกรณ์ฯ เกิดมปัีญหำจำกกำรผกุร่อนของอปุกรณ์ท่อระบำย

ควำมร้อนท�ำให้ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์รั่วไหลออกไป เป็นเหตุให้ระบบระบำย

ควำมร้อนล้มเหลว ท�ำให้แกนปฏิกรณ์หลอมละลำย และเกิดกำรเปรอะเปื้อนของ

กัมมันตรังสีเต็มท่ัวไปในถ�้ำใต้ดินแห่งน้ัน แต่ไม่มีผู้ได้รับรังสีโดยตรงและกำรระงับ

เหตุฉุกเฉินสำมำรถกระท�ำได้ทันท่วงที โดยกำรปิดถ�้ำใต้ดินและยกเลิกกำรใช้งำน

เครื่องปฏิกรณ์น้ัน ระดับควำมรุนแรงของอุบัติเหตุครั้งน้ันเทียบเท่ากับระดับ 5 

ตามมาตรา INES เช่นเดียวกับกรณีของ Three Miles Island

การเกิดอุบตัเิหตนิุวเคลยีร์ท่ีมีการบนัทึกไว้ยังมีอีกหลาย ๆ  ครัง้  อาทิ การเกิดอบุตัเิหตรุะดบั 4 ท่ีศนูย์วจัิย Tokaimura ประเทศญ่ีปุน่  

ปี พ.ศ. 2542  การเกิดอุบัติเหตุระดับ 4 ที่โรงไฟฟ้า กรุงบูโนสอัยเรส ประเทศอาร์เจนติน่า เมื่อปี พ.ศ. 2526 และการเกิดอุบัติเหตุ

ระดับ 4 ที่โรงไฟฟ้าเมือง เซนต์ ลอว์เรนซ์ ประเทศฝรั่งเศส พ.ศ. 2512 เป็นต้น

   

อุบัติเหตุนิวเคลียร์ มีผลกระทบทั้งในวงกว้างและในวงจ�ากัด ประเทศผู้ใช้งานด้านนิวเคลียร์จึงมักมีมาตรการเข้มงวดเพื่อรับมือ

กับสถานการณ์อุบัติภัยนิวเคลียร์ท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งในประเทศไทยเองก็จ�าเป็นต้องมีการตระเตรียมรับเหตุทางรังสีและนิวเคลียร ์

ที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดเวลาเช่นกัน โดยส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติได้เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้อยู่แล้วครับ 

อันดับ 4

อันดับ 5

• ป้ายประกาศในปี 1999 ในเมืองมิดเดิลทาวน์ 
รัฐเพนซิลเวเนียท่ีอยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้า ท่ีอธิบายถึงการ
เกิดอุบัติเหตุและการอพยพของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่

• ถ�้าที่ติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ลูเซนส์
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ที่มำ : เอกสำรชุด “อะตอม...เพื่ออนำคต” ส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ  พ.ศ.2550

ทบวงกำรพลงังำนปรมำณูระหว่ำงประเทศ (IAEA :  

International Atomic Energy Agency) ได้

ก�ำหนดเกณฑ์ส�ำหรับใช้รำยงำนอุบัติเหตุทำง

นวิเคลยีร์และรงัสข้ึีนเมือ่ปี พ.ศ. 2533 โดยใช้ชือ่ว่ำ 

มาตรวัด (ระหว่างประเทศ) ว่าด้วยเหตุการณ์

ทางนิวเคลียร์ (INES: International Nuclear  

Event Scale) เรยีกสัน้ ๆ  ว่ำมำตรำอนิเนสมขีนำด

ควำมรุนแรงตั้งแต่ระดับ 0 ถึง 7 ดังนี้

ระดับที่ 0 เหตุการณ์ปกติ (deviation) มีเหตุ

บกพร่องเกิดข้ึนแต่ไม ่มีผลกระทบต่อควำม

ปลอดภัยเลย

ระดบัท่ี 1 เหตผิุดปกต ิ(anomaly)  มเีหตผุดิพลัง้ 

จำกกำรท�ำงำน แต่ไม่มีผลกระทบด้ำนควำม

ปลอดภัย (safety) ของผู้ปฏิบัติงำนและอุปกรณ์

ระดบัท่ี 2 เหตขุดัข้อง (incident) มอีบุตัเิหตเุกิด

ขึน้ในพ้ืนทีก่ำรท�ำงำนโดยไม่เจตนำและก่อให้เกิด

ควำมเสยีหำยในวงจ�ำกัดภำยในสถำนปฏิบตักิำร

และสำมำรถควบคุมได้โดยผู้ปฏิบัติงำนเอง

ระดับท่ี 3 เหตุขัดข้องรุนแรง (serious incident) มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นใน

สถำนปฏิบัติกำร แต่ระบบป้องกันภัยในห้องปฏิบัติกำรน้ัน สำมำรถควบคุม

สถำนกำรณ์ได้ อำจมีกำรปลดปลอ่ยสำรกมัมนัตรังสรีัว่ไหลออกสูส่ิง่แวดลอ้ม

บ้ำง ในระดับที่่ไม่ก่ออันตรำย 

ระดบัท่ี 4 อุบตัเิหตท่ีุมผีลกระทบต่อสถานปฏบิตังิานนวิเคลยีร์ (accident 

without significant off-site risk) ก่อควำมช�ำรุดต่ออุปกรณ์ปฏิบัติงำนและ 

มีอันตรำยต่อผู้ปฏิบัติงำน และไม่มีกระทบผลต่อสิ่งแวดล้อม

ระดบัที ่5 อบุตัเิหตท่ีุมีผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมภายนอก (accident with 

off-site risk) อุบัติเหตุที่ก่อควำมเสียหำยต่อสถำนปฏิบัติงำนนิวเคลียร์และ 

มีกำรแพร่ของสำรกัมมันตรังสีออกสู่ส่ิงแวดล้อมมีผลกระทบต่อสำธำรณะชน

ในละแวกเดียวกับสถำนปฏิบัติงำนนั้น

ระดับที่ 6 อุบัติเหตุรุนแรง (serious accident) อุบัติเหตุที่ก่อควำมเสียหำย 

ต่อสถำนปฏบิตังิำนนิวเคลยีร์และมกีำรแพร่ของสำรกัมมนัตรงัสอีอกสูส่ิง่แวดล้อม 

ในระดับที่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อสำธำรณะชนในวงกว้ำง

ระดบัท่ี 7 อุบตัภิยันิวเคลยีร์ (major accident) อบุตัเิหตท่ีุก่อควำมเสยีหำยต่อ 

สถำนปฏบิตังิำนนิวเคลยีร์และมกีำรแพร่ของสำรกัมมนัตรงัสอีอกสูส่ิง่แวดล้อม

ในปริมำณมำก ก่อให้เกิดอันตรำยต่อประชำชนในอำณำบริเวณกว้ำงมำก

ระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี
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26 ตุลาคม 2558
ปส. ได้จัดงานแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี โดยมีนำยกิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย์  

รองเลขำธิกำรส�ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ เป็นประธำนในกำรแถลงข่ำวและร่วมพูดคุยกันถึงภำรกิจหลักของส�ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ  

อกีทัง้มกีำรแสดงควำมพร้อมกรณีเหตฉุกุเฉนิทำงนิวเคลียร์และรงัสี โดยได้น�ำหุ่นยนต์เก็บกู้วัสดุกัมมนัตรงัสี และเครือ่งบนิบงัคบัมำจดัแสดง 

ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (วิภำวดีรังสิต)

รอบรั้วปรมาณู 

18 – 19 พฤศจิกายน 2558
ปส. จัดสัมมนำ “โครงการตรวจวัดและเก็บข้อมูลปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพทางรังสีวินิจฉัย” ระหว่ำงวันที่ 18 - 19  

พฤศจิกำยน 2558 ณ โรงแรมเซ็นทำรำคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ให้แก่ผู้ประกอบกำร บุคลำกรทำงกำรแพทย์  

เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนท่ีเก่ียวข้องกว่ำ 10 จังหวัดภำคอีสำน เพ่ือเป็นกำรเตรียมกำรก่อนลงพ้ืนที่ตรวจวัดและเก็บข้อมูลปริมำณรังสีที่ผู้ป่วย 

ได้รับจำกกำรถ่ำยภำพทำงรังสีวินิจฉัย (เอกซเรย์) ในปี 2559 ต่อไป
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25 พฤศจิกายน 2558 
นำงสำววิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขำธิกำรส�ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรสัมมนำ “การวัดปริมาณรังส ี

ในกระบวนการฉายรังสี” ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของโรงงำนฉำยรังสีทั่วประเทศได้เข้ำใจในบทบำทและหน้ำที่ของห้องปฏิบัติกำรมำตรฐำนกำร

วัดปริมำณรังสีระดับสูงให้เกิดควำมปลอดภัยสูงสุด รวมท้ังผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรฉำยรังสีมีปริมำณรังสีที่ถูกต้องและเป็นไปตำมที่กฎหมำย

ก�ำหนด ณ ห้องประชุม 103 อำคำร 4 ปส.

14 – 15 ธันวาคม 2558
ปส. จัดสัมมนำ “คลินิกใบอนุญาต ครั้งที่ 1 ส�าหรับผู้รับใบอนุญาตในเขตภาคเหนือ” ระหว่ำงวันที่ 14 - 15 ธันวำคม 2558ณ โรงแรม

เบลล์ วิลล่ำ รีสอร์ท อ�ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญำตฯ ทั่วประเทศที่สนใจ เพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญำตมีควำมเข้ำใจ 

ทีถู่กต้องในกระบวนกำรพิจำรณำออกใบอนญุำตฯ และลดปัญหำกำรย่ืนค�ำขอรบัใบอนุญำตทีไ่ม่ครบถ้วนหรอืไม่ถูกต้อง รวมทัง้กำรพิจำรณำ

ออกใบอนุญำตของ ปส. มีประสิทธิภำพ รวดเร็ว และถูกต้อง
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