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แนวทางในการป้องกันอันตรายจากรังสี
สำาหรับผู้ปฏิบัติงานรังสีเพื่อการวินิจฉัยทางทันตกรรม 

แผ่น Smart Card ประหยัดพลังงาน 
มีความปลอดภัยในการใช้งานหรือไม่?

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ความเป็นมาและความเป็นไปในค่อนศตวรรษ P.4
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เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ราชกิจจานุเบกษาได้เผย
แพร่พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559  
(ให้ไว้ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559) นับเป็นภารกิจที่ส�าคัญและ 
ภาคภูมิใจอย่างยิ่งของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะหน่วยงาน 
ก�ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ  
ซึ่งเป็นการสร้างกฎเกณฑ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและ
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร ์และรังสี และพิทักษ์
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เพื่อคุ ้มครองประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม และให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ในทางสากล 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีมาตรการบังคับใช้กฎหมายท่ีเหมาะสม 
กับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทางนิวเคลียร ์และรังสี 
ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยทุกขั้นตอนของ
การผลักดันพระราชบัญญัติฉบับนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือ 
อันดีจากหน่วยงานในหลายภาคส่วนมาตลอดระยะเวลา 
อันยาวนานเกือบ 10 ปี และในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา  
ปส. ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเผยแพร่สาระส�าคัญต่างๆ  
ของพระราชบัญญัติใหม่ฉบับนี้ ให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง  
และประชาชนได้รับทราบ ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ในอีก 180 วัน  
นบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา โดย ปส. ได้จดัการเสวนา 
แนวทางการเตรียมความพร ้อมของสถานประกอบการ 
ก่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
พ.ศ. 2559 ให้แก่ผูป้ระกอบการและผูท้ีมี่ส่วนเกีย่วข้องทัง้ภาครฐั 
และเอกชนในทุกภูมิภาคของประเทศ ไปแล้ว 6 ครั้ง ซ่ึงได้รับ 
ความสนใจเป็นอย่างดจีากผูเ้ข้าร่วม และวารสารปรมาณเูพือ่สนัติ 
ฉบับนี้ ยังได้น�าเรื่อง “ท�าความรู้จักกับคณะกรรมการพลังงาน
นวิเคลยีร์เพือ่สนัติ” ภายใต้การบงัคับใช้ของพระราชบญัญตัใิหม่ 
มาน�าเสนอให้ทราบก่อนเป็นล�าดบัแรก และจะทยอยน�าเรือ่งอืน่ๆ  
ที่เกี่ยวข้องมาน�าเสนอในฉบับต่อๆ ไป

ส�าหรับเรื่องน�าของฉบับนี้ เป็นเรื่องของโรงไฟฟ้า 
นวิเคลยีร์ ความเป็นมาและความเป็นไปในค่อนศตวรรษ ซึง่น�าเสนอ 
ถึงการพัฒนาเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตั้งแต่ยุคแรก
จนมาถึงยุคปัจจุบันว่ามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 
ติดตามด้วยเรื่องของแนวทางในการป้องกันอันตรายจากรังสี
ส�าหรับผูป้ฏบิตังิานรังสเีพือ่การวนิิจฉัยทางทันตกรรม และมาหา 
ค�าตอบกับเร่ืองของแผ่น Smart Card ประหยัดพลังงาน  
มีความปลอดภัยในการใช้งานหรือไม่ ที่เคยเป็นประเด็นสงสัย
ของหลายๆ คน      
     บรรณาธิการ

เจ้าของ  ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ปรึกษา
       1.  นางสาวอัจฉรา  วงศ์แสงจันทร์
 เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
       2.  นายกิตติศักดิ์  ชินอุดมทรัพย์
 รองเลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
       3.  นางสาววิไลวรรณ  ตันจ้อย
 รองเลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

คณะทำางานพิจารณาจัดทำาเอกสารเผยแพร่
ของสำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (กองบรรณาธิการ)
       1.  นายสมบุญ  จิรชาญชัย
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางรังสี 
       2.  นางนิตยา  ศุภฤทธิ์
 ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการประเมินค่ากัมมันตภาพรังสี 
       3. นางสาวอัมพิกา  อภิชัยบุคคล  
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ
 ด้านพลังงานปรมาณู
       4.  นางวราภรณ์  วัชรสุรกุล
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
       5. นางสาวอุษา  กัลลประวิทย์
 รักษาการในต�าแหน่งท่ีปรึกษาด้านพลังงานปรมาณู
       6. นายนฤพนธ์  เพ็ญศิริ
 นักฟิสิกส์รังสีช�านาญการพิเศษ
       7. นางสาวตวงพร  เอ็งวงษ์ตระกูล  
 วิศวกรนิวเคลียร์ช�านาญการพิเศษ
       8. นางสาวธนวรรณ  แจ่มสุวรรณ  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ
       9. นายพิภัทร  พฤกษาโรจนกุล  
 วิศวกรนิวเคลียร์ช�านาญการพิเศษ
       10. นายกิตติศักดิ์  ชัยสรรค์  
 นักฟิสิกส์รังสีช�านาญการ
       11. นายไขยยศ  สุนทราภา  
 วิศวกรนิวเคลียร์ช�านาญการ
       12. นางสาวสุประวีณ์  ศิริบุญประภพ  
 นักนิวเคลียร์เคมีช�านาญการ
       13. นางสาวเดือนดารา  มาลาอินทร์  
 นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ
       14. นางสิริวรรณ  เรืองรอง  
 นักวิชาการเผยแพร่ช�านาญการพิเศษ
       15. นางสาวบุษบา  ยศวังใจ
 นักวิชาการเผยแพร่

ออกแบบและพิมพ์ที่  :  บริษัท มายด์ มีเดีย เซ็นเตอร์ จ�ากัด

Editor’s talk
ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 ประจำาปี 2559



วารสารปรมาณูเพื่อสันติ จัดทำาขึ้นเพื่อเผยแพร่ภารกิจและการดำาเนินงานของสำานักงาน รวมทั้งบทความวิชาการและข่าวสารที่

เกีย่วข้องกบันวิเคลยีร์และรงัส ีตลอดจนเป็นสือ่กลางในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะต่างๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสรมิ 

ความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้กว้างขว้างยิ่งขึ้น

บรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกและแก้ไขต้นฉบับทั้งเรื่องและภาพตามแต่จะเห็นสมควร โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบ 

จากเจ้าของเรื่อง และไม่ส่งต้นฉบับคืน **ข้อคิดเห็น หรือ บทความในเอกสารฉบับนี้ เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนซึ่งไม่มีข้อผูกพันกับ 

สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติแต่อย่างใด**

ผู้สนใจส่งข้อเขียน หรือ ข้อเสนอแนะ
สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0 2579 5230, 0 2596 7600 ต่อ 1123 - 4 โทรสาร 0 2579 2888 
E-mail : pratoms4peace@gmail.com
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โดย พงศ์พันธ์ นาคแก้ว • วิศวกรนิวเคลียร์ช�านาญการ
 และ พงศ์กฤษณ์ ศิริภิรมย์ • ผู้อ�านวยการส�านักก�ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ความเป็นมาและความเป็นไปในค่อนศตวรรษ

ในขณะทีส่งครามโลกครัง้ทีส่องกำาลงัดำาเนนิไปอย่างดเุดอืด ในวนัที ่2 สงิหาคม 1939 มจีดหมาย
ฉบับหนึ่งซึ่งลงนามโดย อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ส่งถึงประธานาดี แฟรงกลิน ดี โรสเวลต์ แห่งสหรัฐอเมริกา 
แจ้งให้ท่านประธานาธิบดีทราบว่า ไม่กี่เดือนมานี้ มีการค้นพบว่า หากมียูเรเนียมในปริมาณมากพอ  
อาจเป็นไปได้ที่จะทำาให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่เกิดขึ้นซึ่งจะปล่อยพลังงานมหาศาลออกมา หากนำาความรู้นี้
ไปพัฒนาทำาระเบิด ระเบิดชนิดนี้ลูกเดียว จะมีอานุภาพพอที่จะทำาลายท่าเรือที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำาคัญ
รวมถึงละแวกใกล้เคียงให้เป็นจุล

ภาพ ระเบิดปรมาณูซึ่งถูกทิ้งที่เมืองนะงะซะกิ
ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/
       สงครามโลกครั้งที่สอง

ท่านประธานาธิบดีได้ตระหนักในเนื้อความของจดหมายและตัดสินใจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการว่าด้วยยูเรเนียม (Advisory Committee on Uranium)  
คณะอนุกรรมการนี้  เป ็นจุดเริ่มต ้นของความพยายามของสหรัฐอเมริกาท่ี 
จะพัฒนาระเบิดปรมาณู กุญแจส�าคัญที่น�าไปสู่การชนะสงครามโลกครั้งที่สองในท่ีสุด  
เมื่อญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงคราม ในวันที่ 2 กันยายน 1945 หลังจากได้เรียนรู้พิษสง 
แห่งความหายนะของระเบิดชนิดนี้ที่เมืองฮิโระชิมะและเมืองนะงะซะกิ

ควันหลงจากสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นเหตุให้หลายชาติต่างแข่งกันพัฒนา
อาวุธนิวเคลียร์ เกือบสิบปีให้หลัง ในวันที่ 8 ธันวาคม 1953 ประธานาธิบดี ดไวต์ ดี. 
ไอเซนฮาวร์ แห่งสหรฐัอเมรกิา กล่าวสนุทรพจน์ต่อหน้าทีป่ระชมุสมชัชาสหประชาชาติ
สมัยสามัญ แสดงเจตนารมย์ท่ีจะให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้สร้างแทนท่ีจะเป็น 
ผู้ท�าลาย และอยากมีส่วนช่วยให้โลกมีความสันติ ปรองดอง รอดพ้นกลุ่มหมอกควัน
แห่งสงครามและจ�ากดัการแพร่ขยายอาวธุเนวิเคลยีร์ เหตกุารณ์นีเ้อง เป็นจดุเริม่ต้นของ
การพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพ่ือประโยชน์ของมวลมนุษย์ในเชิงสันติ ซึ่งหนึ่งในนั้น 
คือการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า อันน�าไปสู่ยุคแรกเริ่มของการสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในไม่กี่ปีต่อมาและมีพัฒนาการเรื่อยมาผ่านยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน
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ภาพ Wylfa Nuclear Power Station
ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Wylfa_Nuclear_Power_Station

ภาพ AP1000 Nuclear Power Plant    ที่มา http://www.westinghousenuclear.com/New-Plants/AP1000-PWR

Generation I หรือ ยุคที่ 1 ตรงกับช่วงก่อนปี 1950 
ถึงก่อนปี 1970 กลุ่มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในยุคแรกนี้ ถือว่าเป็น
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชิงเศรษฐกิจต้นแบบ เช่น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
Shippingport ท่ีรัฐเพนซิลเวเนีย (ใช้งานต้ังแต่ 1957 ถึง 1982) 
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Dresden-1 (ใช้งานตั้งแต่ 1960 ถึง 1978)  
รัฐอิลลินอยส์ และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Calder Hall-1 (ใช้งานตั้งแต่ 
1956 ถึง 2003) ที่สหราชอาณาจักร

ในสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในยุคแรกนี้ วัตถุประสงค์หลัก 
คอืการพสิจูน์ความเป็นไปได้ในเชงิพาณิชย์ ยงัไม่มุ่งทีผ่ลประกอบการ  
โรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ในยคุนีจ้งึมกี�าลงัต�า่ ตวัอย่างเช่น โรงไฟฟ้านวิเคลียร์  
Shippingport มีก�าลงัผลติกระแสไฟฟ้าเพยีง 60 MWe ในสหรฐัอเมรกิา  
การก�ากบัโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ในยุคนี ้เป็นการอนญุาตแบบสองขัน้ตอน  
คอืการเหน็ชอบการออกแบบก่อสร้าง และการอนุญาตให้เดินเครือ่งได้  
ตามระเบียบ 10 CFR Part 50 ปัจจุบันนี้ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
ยุกแรกนี้ต่างหยุดเดินเครื่องไปหมดแล้ว โรงสุดท้าย คือ Wylfa 
Nuclear Power Station ที่สหราชอาณาจักร ซึ่งเดินเครื่องถึง 
เดือนธันวาคม 2012 

Generation II หรอืยคุที ่2 ยคุนีเ้ริม่ตัง้แต่ช่วงปี 1970 
เป็นต้นมา ถึงก่อนปี 2000 การออกแบบ พัฒนา และก่อสร้าง 
โรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ในยคุนี ้มีจดุมุ่งหมายให้แข่งขนัในเชงิพาณชิย์
ได้และมีเสถียรภาพมากขึ้น ซึ่งแนวทางหนึ่ง คือการเพิ่มก�าลัง 
การผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นหลายร้อย MWe นอกจากนี้ยังได้
ออกแบบเพื่อให้ใช้งานได้นานถึง 40 ปี โดยอาศัยประสบการณ์
ที่ได้เรียนรู้จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในยุคแรก

จากการน�าแบบอย่างทีป่ระสบความส�าเรจ็ไปปรบัปรงุ
และก่อสร้างเพิ่มเติม โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในยุคนี้จึงแพร่หลาย  
มีจ�านวนมากขึน้ ในยคุนี ้เริม่มกีารจ�าแนกประเภทของโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ต่างๆ ที่รู้จักกันดีถึงปัจจุบัน ได้แก่ เครื่องปฏิกรณ์
นวิเคลยีร์แบบน�า้อัดความดัน (Pressurized Water Reactor หรอื 
PWR) และเครือ่งปฏิกรณ์นวิเคลยีร์แบบน�า้เดอืด (Boiling Water 
Reactor หรือ BWR) ปัจจุบันนี้มี PWR และ BWR ที่ยังใช้งาน
ทั่วโลกกว่า 400 โรง เรียกรวมๆ กันว่าเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
แบบน�้ามวลเบา (Light Water Reactor หรือ LWR)

ในด้านความปลอดภัย ระบบความปลอดภัยต่างๆ  
ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ได้รับการออกแบบให้ท�างานในสาม
ลกัษณะหลกัๆ ได้แก่ ควบคุมการเกดิปฏกิริยิา ระบายความร้อน 
และกักเก็บวัสดุกัมมันตรังสี ระบบความปลอดภัยของโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในยุคที่สองนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นระบบ active ท�างานได้
โดยอัตโนมัติหรือตามการควบคุมของผู้ควบคุมเครื่อง แต่ต้อง
อาศยัปัจจยัภายนอกในการท�างาน เช่นมมีอเตอร์ทีจ่ะท�างานได้  
ต้องใช้กระแสไฟฟ้า เหตุการณ์ภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิ  
แสดงให้เหน็ข้อเสยีของการต้องพึง่พาระบบความปลอดภยัแบบ 
active นี้ เพราะเมื่อคล่ืนสึนามิซัดจนเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า
ฉุกเฉินใช้การไม่ได้ ระบบระบายความร้อนของแกนปฏิกรณ ์
ซึ่งต้องใช้กระแสไฟฟ้าก็ไม่สามารถท�างานได้เต็มที่ต ่อไป  
ท�าให้ความร้อนขึ้นสูงถึงระดับที่ท�าให้แกนปฏิกรณ์เสียหาย  
กลุ่มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในยุคนี้ ในสหรัฐอเมริกาจะก�ากับตาม 
10 CFR Part 50 เช่นเดียวกันกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในยุคแรก
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Generation III หรือยุคที่สาม ตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในยุคท่ีสามนี้ แท้จริงแล้วคือโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในยุคท่ีสองที่ประสบความส�าเร็จแพร่หลายเป็นที่นิยม จึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ เช่น มีการปรับปรุง
วสัดุและลกัษณะทางกายภาพของเชือ้เพลงิ มกีารถ่ายเทความร้อนดขีึน้ ประสทิธภิาพการเปลีย่นความร้อนเป็นกระแสไฟฟ้าสงูข้ึน  
การออกแบบเป็นมาตรฐานมากขึ้น มีชิ้นส่วนส�าเร็จรูปที่ออกแบบและผลิตเสร็จจากโรงงานมากขึ้น นอกจากนี้ ในการออกแบบ
และก่อสร้าง เริ่มมีความมุ่งหมายให้ใช้งานได้ยาวนานกว่า 60 ปี 

ในด้านความปลอดภัย ระบบความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยุคนี้จะเป็นระบบ passive มากขึ้น นั่นคือท�างาน
ได้เองตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องอาศัยกระแสไฟฟ้าหรือสิ่งอื่นใดจากภายนอก มีการปรับปรุงคุณลักษณะให้ระบบความปลอดภัย
ท�างานได้เองมากขึ้น ลดความจ�าเป็นที่ผู้ควบคุมเครื่องปฏิกรณ์จะต้องส่ังการหรือกระท�าการใดๆ ด้วยเหตุนี้ เหตุการณ์ภายหลัง 
ท่ีประสบภยัคลืน่สนึาม ิท่ีเกดิขึน้กบัโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ฟกุชุมิะไดอชิซิึง่เป็นโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ในยคุทีส่อง จะไม่เกดิขึน้กบัโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในยุคที่สาม

ในประเทศสหรัฐอเมริกา กระบวนการอนุญาตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในยุคที่สามนี้ จะใช้การอนุญาตแบบรวมขั้นตอน  
(Combined License หรอื COL) ตาม 10 CFR Part 52 ตามกระบวนการอนญุาตนี ้หากเป็นโรงไฟฟ้านวิเคลียร์ท่ีได้รบัการรับรองแบบ  
(มี Design Certificate) ภายหลังจากการได้รับอนุญาตของสถานที่ตั้ง ผู้ด�าเนินโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สามารถขออนุญาต
ก่อสร้างและเริ่มเดินเครื่องปฏิกรณ์ได้ในคราวเดียว

ในปัจจุบัน มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลายชนิดที่ NRC ให้การรับรอง และมีการออก design certification แล้ว ตามปรากฏ
ในตารางที่ 1

แบบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ บริษัทผู้ผลิต

Advanced Boiling Water Reactor (ABWR) General Electric (GE) Nuclear Energy

ABWR Design Certification Rule (DCR) 
Amendment

South Texas Project Nuclear Operating 
Company

System 80+ Westinghouse Electric Company

Advanced Passive 600 (AP600) Westinghouse Electric Company

Advanced Passive 1000 (AP1000) Westinghouse Electric Company

Economic Simplified Boiling-Water Reactor 
(ESBWR)

GE-Hitachi Nuclear Energy

ตารางที่ 1  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานก�ากับดูแลของสหรัฐอเมริกา 

ภาพ  Construction of ABWR at Lungmen Nuclear Power Plant 
 in New Taipei City, Taiwan.
ที่มา  https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_boiling_water_reactor

แนวโน้มการพัฒนาในอนาคตอันใกล้น้ัน มุ ่งเน้น
ที่ความปลอดภัย โรงไฟฟ้านิวเคลียร ์ในยุคที่สามที่ได ้รับ 
ความนยิมยงัคงได้รบัการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง โรงไฟฟ้าทีไ่ด้รับ
การพฒันาในด้านความปลอดภยันี ้มกัจะเรยีกว่า Generation III+  
หรือ Advanced Reactor คือเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มี 
ความก้าวหน้าไปอีกขั้น มีการใช้ระบบความปลอดภับแบบ 
passive มากขึ้น มีการพัฒนาไปถึงขั้นที่ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ 
เครื่องจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เองในสองสามวันแรก 
โดยไม่ต้องมีผู้ปฏิบัติงานเข้ามาแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า 
ท�าให้การรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างราบรื่นกว่า 
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ภาพ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ CPR-1000
ที่มา  http://www.powermag.com/chinas-nuke-power-boom/

Generation IV หรือยุคที่สี่ ยุคนี้คาดว่าจะเริ่มใน 10 - 20 ปี ข้างหน้า มีหลายโครงการซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและ
พัฒนา โดยมวีตัถปุระสงค์และทศิทางการพฒันาเครือ่งปฏกิรณ์แตกต่างกนัไป วตัปุระสงค์ประการแรกคอืการเพิม่ประสทิธภิาพ 
เช่น การใช้วัสดุหล่อเย็นชนิดอื่นแทนน�้า ใช้วัสดุที่เหมาะสมมากขึ้น สามารถท�างานที่อุณหภูมิสูงขึ้นได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้า วัตถุประสงค์ประการต่อมาคือใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่นได้ด้วย เช่น ใช้ยูเรเนียม 238 หรือ
พลูโทเนียม แทนที่จะเป็นยูเรเนียม 235 เป็นหลักเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์ส�าคัญอีกประการ คือการลด
กากกัมมันตรังสี โดยการพัฒนาปฏิกรณ์ที่มีวัฏจักรเชื้อเพลิงแบบปิด นั่นคือสามารถหมุนเวียนน�าเชื้อเพลิงใช้แล้วมาใช้ใหม่ได้
มากขึ้น จึงช่วยลดภาระการจัดการเชื้อเพลิงใช้แล้วและกากกัมมันตรังสี

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้ ยังไม่เห็นแน่ชัดว่าเทคโนโลยีในยุคที่สี่ เทคโนโลยีใดที่จะประสบความส�าเร็จ เป็นที่ยอมรับ
แพร่หลาย และได้รับความนิยมแทนเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยุคที่สองและยุคที่สามในปัจจุบัน

แวดวงนิวเคลียร์โลก

การติดตามเทคโนโลยนีวิเคลยีร์นัน้ จะตดิตามเฉพาะ
ในด้านเทคโนโลยีอย่างเดียวนั้นไม่พอ ลองนึกถึงเวลาเรา 
จะซื้อรถสักคันหนึ่ง นอกจากความชอบพอชอบใจในรูปลักษณ์
ตัวรถสมรรถนะ เรายังต้องค�านึงถึงความคงทน ความประหยัด 
เท่านั้นยังไม่พอ เราต้องดูว่ามีศูนย์บริการรองรับหรือไม่ และ
ส�าหรบัคนท่ัวไปแล้ว ต้องดูด้วยว่ารถรุน่นัน้ๆ ประสบความส�าเรจ็
ในด้านการตลาด เป็นที่นิยมหรือไม่ เพราะหากล้มเหลวในด้าน
การตลาดแล้ว บริษัทผู้ผลิตอาจไม่มีความมั่นคง สุดท้ายแล้ว 
เมื่อผู้ซื้อประสบปัญหา จะไม่มีใครดูแลได้

ในการศึกษาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็เช่นกัน ควรศึกษา
ท�าความรูจั้กถงึเครอืข่ายผูผ้ลติและผูด้�าเนนิโครงการ ในอดตีนัน้  
สหรฐัอเมรกิา ญ่ีปุ่น และฝรัง่เศส เป็นประเทศท่ีมคีวามก้าวหน้า
ในด้านนี้ แต่ในช่วงสิบกว่าปีมานี้ การขยายตัวของโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในประเทศเหล่านี้ชะลอตัว กลับกลายเป็นจีน รัสเซีย 
เกาหลีใต้ และอินเดียที่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใหม่ทยอยเกิดขึ้น
หลายโครงการประเทศเหล่านี้ อดีตเคยเป็นผู้ซื้อเทคโนโลยี  
แต่จากประสบการณ์ในการด�าเนินโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  
ได้สั่งสมประสบการณ์ จนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในด้าน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ และก�าลังมองหาโอกาสในการส่งออก
เทคโนโลยใีนอนาคต เนือ่งจากความต้องการในประเทศเริม่อ่ิมตวั

จากความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะจาก
เกาหลีใต้ รัสเซีย และจีน ท�าให้บริษัทผู้ก่อสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาต้องปรับตัว บริษัท Hitachi 
จากญี่ปุ่นได้เข้าควบรวมกิจการนิวเคลียร์ของ GE ซึ่งเป็นบริษัท
ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกา เป็น GE Hitachi Nuclear Energy 
หรือ GEH ขณะเดียวกัน บริษัท Toshiba ก็เข้าถือหุ้นในกิจการ
ของบริษัท Westinghouse Electric Company ซึ่งเป็นบริษัท
ก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อีกบริษัทหนึ่งของสหรัฐอเมริกาท่ี
ก�าลังประสบปัญหา

การที่บริษัทของสหรัฐอเมริกาประสบปัญหาใน
การแข่งขั้นในเวทีโลกได้น้ัน ส่วนหน่ึงเป็นปัจจัยในแง่ของ
ประสิทธิภาพภายในไม่เอื้อที่จะแข่งขันราคา แต่อีกส่วนหนึ่งนั้น  

บริษัท GE ของสหรัฐอเมริกามองว่ามีความไม่เป็นธรรม 
ในการแข่งขัน เนื่องจากในประเทศอ่ืนๆ บริษัทผู ้ก่อสร้าง 
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

ตัวอย่างเช่น ในฝรั่งเศส รัฐบาลฝรั่งเศสถือหุ้นของ
บริษัท AREVA อยู่ถึง 91% และยังถือหุ้นของบริษัท EDF อีก  
85% ในเกาหลีใต้ก็เช่นกัน บริษัท KHNP ซึ่งเป็นเจ้าของ
เทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ OPR-1000 ก็ถือเป็นกิจการ 
ของรัฐที่มีรัฐบาลสนับสนุน

ในประเทศจีน China National Nuclear Corporation  
หรือ CNNC ซึ่งออกแบบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  CPR-1000 และ 
State Nuclear Power Technology Corporation หรือ SNPTC 
ซึ่งมีสิทธิ์ในการก่อสร้าง AP-1000 และ AP-1400 ต่างม ี
ความเชื่อมโยงกับรัฐบาล

ในญีปุ่น่กเ็ช่นกนั รฐับาลมนีโยบายสนบัสนนุให้บริษทั 
Toshiba และ Hitachi ร่วมมือกันก่อสร้าง ABWR โดยเฉพาะ 
ในกรณทีีม่กีารก่อสร้างในประเทศอืน่ มกีลไกการสนบัสนนุผ่าน
ทาง Japan Bank of International Cooperation เพื่อสนับสนุน
ทุนบางส่วน

รัสเซียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งท่ีแข่งขันจริงจัง โดยมี 
การสนับสนุนด้านการเงิน หากเป็นการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์เทคโนโลยีรัสเซีย เช่น VVER ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา
หรือก่อสร้างในหลายประเทศ เช่น อินเดีย ตุรกี และเวียดนาม
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อ้างอิง
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Einstein%E2%80%93Szil%C3%A1rd_letter
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Atoms_for_Peace
3. http://www.nrc.gov/reactors/new-reactors/design-cert.html

มองไปข้างหน้า แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี
นิวเคลียร ์  มีป ัจจัยที่ผลักดันทั้ งในด ้านวิศวกรรม ด ้าน
เศรษฐศาสตร์ และการเมือง การพัฒนาในด้านต่างๆ ที่ส�าคัญ 
ซึ่งพอจะจ�าแนกได้ดังนี้

1. ด้านความปลอดภัย จากประสบการณ์ทีผ่่านมา ทัง้ใน
การเดนิเครือ่งตามปกต ิและในเหตุการณ์ทีมี่อุบตัเิหตุ 
การออกแบบแก้ไข หรอืมอุีปกรณ์เพิม่เตมิเพือ่รองรบั
เหตุ ไม่ให้มีเหตุร้ายแบบเดิมเกิดขึ้นซ�า้สอง 

2. ด้านความมั่นคง เนื่องจากเป็นไปได้ที่ผู้ไม่ประสงค์ด ี
อาจก่อการต่างๆ เช่น ลกัลอบโจรกรรมวสัดกุมัมนัตรงัสี 
เพื่อน�าไปผลิตเป็นอาวุธ การออกแบบโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์จึงต้องค�านึงประเด็นนี้ และมีมาตรการ
ป้องกัน

3. ด้านความเหมาะสมกับโครงข่ายไฟฟ้า เนื่องจาก
แต่ละประเทศมโีครงข่ายไฟฟ้าเลก็ใหญ่ต่างกนั ขนาด
ของโรงไฟฟ้าทีเ่หมาะสมจงึต่างกนัไป จงึมกีารพัฒนา
โรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ในขนาดทีต่่างๆ กนัไป ตัง้แต่ขนาด
ไม่ถึง 100 MWe ถึงกว่า 1000 MWe

4. ด้านการจัดการวัฏจักรเช้ือเพลิง เนื่องจากประเด็น
นี้ยังเป็นปัญหาหลายๆ ฝ่ายต้องขบคิด การพัฒนา
เทคโนโลยีโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ท่ีเหมาะสมจึงต้องค�านงึ
ถงึการบรหิารจดัการวสักุมัมนัตรงัส ีตัง้แต่ต้นทาง คอื
การท�าเหมืองยูเรเนียม ถึงปลายทาง คือการจัดการ
เชื้อเพลิงใช้แล้ว

5. ด้านการบรหิารจัดการโครงการเชงิพาณิชย์ เนือ่งจาก
ข้ันตอนการออกแบบและก่อสร้างโรงฟ้านิวเคลียร์
ปกติแล้ว ใช้เวลากว่า 10 ปี การพัฒนาอย่างหนึ่งคือ 
การบริหารจัดการเพื่อให้การก่อสร้างมีมาตรฐาน  
ร่นระยะเวลาในการก่อสร้าง ลดเวลาและข้ันตอน 
การขออนุญาตก่อสร้าง

แนวโน้มการพัฒนา บทสรุป

ในปัจจุบันท่ัวโลกมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กว่าสี่ร้อยโรง 
เทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีการพัฒนามาโดยล�าดับอย่าง
ค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป เน่ืองจากต้องค�านึงถึงความปลอดภัย
อย่างรัดกุมเสมอ มีการปรับปรุงระบบความปลอดภัยโดย
อาศัยประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ท่ัวโลกมาเป็นระยะเวลาค่อนศตวรรษ โดยทั่วไปแล้ว  
ขั้นตอนการออกแบบก่อสร้างจึงมักใช้เวลานานเกินสิบปี ท�าให้
เป็นเรื่องยากในการควบคุมราคาและบริหารจัดการโครงการ

ในปัจจุบันมีการพัฒนากระบวนการก่อสร้างให้เป็น
ระบบ มมีาตรฐานมากขึน้ ร่นระยะเวลาการก่อสร้างลง ผูร้บัเหมา 
บางรายอ้างว่าสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จได้ภายใน 5 - 6 ปี  
อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาดังกล่าว ไม่นับรวมเวลาส�าหรับ
กระบวนการอนุญาตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่ีซับซ้อน แตกต่างไป 
ในแต่ละประเทศ และมักใช้เวลาหลายๆ ปี การพัฒนา
กระบวนการขออนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร ์จึงม ี
ความส�าคัญควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์

ในสหรัฐอเมริกา เดิมทีมีกระบวนการอนุญาต
แบบสองขั้นตอนตาม 10 CFR Part 50 แต่เพื่อลดระยะเวลา
กระบวนการ มีแนวคิดที่อนุญาตแบบรวมขั้นตอนตาม 10 
CFR Part 52 ส�าหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ชนิดที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานจาก NRC ซึ่งเป็นหน่วยงานก�ากับดูแล

ส�าหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่สร้างในต่างประเทศ เป็น
เรือ่งปกตท่ีิหน่วยงานก�ากบัดแูลของประเทศปลายทางมกัจะไม่มี
ความคุ้นเคยกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ชนิดนั้นๆ เท่ากับหน่วยงาน 
ก�ากบัดแูลของประเทศต้นทาง การถ่ายทอดเทคโนโลยใีนฝ่ังของ
หน่วยงานก�ากับดูแลจึงส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เมื่อเทียบ
กับฝ่ายบริหารจัดการโครงการ ในด้านนโยบาย หากหน่วยงาน
ก�ากบัดูแลแสดงจุดยืนการก่อสร้างโรงไฟฟ้านวิเคลียร์โรงแรกของ
ประเทศควรได้รบัการรับรองในต่างประเทศ ก็อาจชว่ยลดความ
ซับซ้อนและความล่าช้าในการพิจารณาอนุญาตในด้านเทคนิค

อย่างไรก็ตาม เป็นธรรมดาของโครงการขนาดใหญ่ท่ีมี
ผูเ้กีย่วข้องมากหน้าหลายฝ่าย ประกอบกบัเทคโนโลยทีีซั่บซ้อน  
ย่อมมอีปุสรรคนานับประการ การติดตามเทคโนโลยีและการเตรยีม 
ความพร้อมจึงไม่ใช่เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างจะสะดวกลุล่วง
ไปด้วยดีจะไม่ประสบปัญหาใดเลย แต่การเตรียมความพร้อม
คือการฉลาด รู้เท่าทันปัญหาที่จะต้องประสบในวันหน้า และ
พัฒนาตนเองและองค์กรให้มีสมรรถนะและทรัพยากรพร้อมใน
สถานการณ์ที่ต้องเผชิญอุปสรรค ภาพ  UK regulators to assess Hitachi ABWR nuclear reactor design

ที่มา  http://www.hazardexonthenet.net/global/showimage.ashx? 
 Type=Article&ID=48745
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โดย เกศรินทร์ สายตา • นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ 
 และ ชุติมา เติมสุข • นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ

แนวทางในการป้องกันอันตรายจากรังสี 
สำ หรับผู้ปฏิบัติงานรังสีเพื่อการวินิจฉัยทางทันตกรรม

ปัจจุบันโรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรมในประเทศไทย 
ได้นำาเครื่องกำาเนิดรังสีเอกซ์ในงานทันตกรรมมาใช้กันอย่างแพร่หลาย 
ได้แก่ เครื่องเอกซเรย์ภายในช่องปาก (intra oral dental radiography)  
เครื่องเอกซเรย์ฟันแบบทั้งปากและแบบด้านข้างศีรษะ (Panoramic 
and Cephalometric dental radiography) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  
(Dental Computed Tomography, Dental CT) และเครื่องกำาเนิดรังสี
ทางทันตกรรมแบบพกพา (handheld portable Dental X-ray machine) 
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรังสีมีความเข้าใจการทำางานกับเครื่องกำาเนิดรังสีใน
งานทันตกรรมและตระหนักในการป้องกันอันตรายจากรังสีท้ังแก่ตนเอง
และผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น จึงมีแนวทางในป้องกันอันตรายจากรังสีดังนี้

ปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานรังสีจะได้รับ 
จากการใช้งานเครื่องก�าเนิดรังสีเอกซ์ในงานทันตกรรม

ขณะท�าการถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม เจ้าหน้าท่ีผู ้ควบคุม 
เครื่องก�าเนิดรังสีจะได้รับรังสีจากท้ังรังสีกระเจิง (scattered radiation)  
จากตัวผูป่้วย และรงัสีรัว่ (Leakage radiation) จากหลอดรงัสีเอกซ์ ซึง่อ้างองิตาม
รายงานของสหราชอาณาจักร (UK) ผู้ปฏิบัติงานรังสีที่มีการป้องกันอันตราย
จากรงัสอีย่างเหมาะสมได้รบัปริมาณรงัสเีฉลีย่น้อยกว่า 100 ไมโครซเีวร์ิตต่อปี  

[NRPB 263] และในประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับเฉล่ีย  
200 ไมโครซเีวร์ิตต่อปี [NCRP 107] ส�าหรบัประเทศไทย 
มีการเก็บข้อมูลการวัดปริมาณรังสีกระเจิงบริเวณ 
ห้องควบคุม ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่ ได ้รับการออกแบบให้
สามารถป้องกันรังสีได้อย่างเหมาะสม อาทิ ต�าแหน่ง
ควบคุมเครื่องท่ีอยู่ภายนอกห้องปฏิบัติการรังสี หรือ
ต�าแหน่งหลังฉากตะกั่วก�าบังรังสี จ�านวน 100 ตัวอย่าง 
พบว่าได้รับปริมาณรังสีเฉลี่ย 30 ไมโครซีเวิร์ตต่อปี  
(ตามกฎกระทรวง ก�าหนดเงือ่นไข วิธกีารขอรบัใบอนญุาต 
และด�าเนนิการเกีย่วกับวสัดนุวิเคลยีร์พเิศษ วสัดตุ้นก�าลัง  
วสัดพุลอยได้ หรอืพลงังานปรมาณ ูพ.ศ.๒๕๕๐ ผูป้ฏบิตัิ
งานรงัสต้ีองได้รบัปรมิาณรงัสไีม่เกนิ 20 มลิลซิเีวร์ิตต่อปี 
หรือ 20,000 ไมโครซีเวิร์ตต่อปี)

1

ภาพการจัดต�าแหน่งในการถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม 
และทิศทางของล�ารังสีปฐมภูมิ
ที่มา https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/136.pdf
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อุปกรณ์วัดรังสีประจ�าบุคคล OSL 
(Optically stimulated luminescence)

เพือ่ให้เกดิความปลอดภยัแก่ผูป้ฏิบตังิานรงัสทีีค่วบคมุเครือ่งก�าเนดิรงัสจี�าเป็นต้องมกีารป้องกนัอนัตรายจาก
รังสี ตามหลักการ ALARA ( As Low As Reasonably Achievable  Principles ) ได้แก่ 

(1) การใช้เวลาน้อยที่เหมาะสมเพื่อลดการได้รับรังสี
เพือ่ให้ได้ภาพถ่ายทางรงัสท่ีีมีคุณภาพ โดยผูร้บับรกิารได้รบัรงัสีเท่าท่ีจ�าเป็น ควรค�านงึถึงการตัง้เวลาท่ีเหมาะสม 

กบัซีฟั่นทีต้่องการถ่ายภาพเอกซเรย์ การจดัวางฟิล์มให้ตรงกบัต�าแหน่งซีฟั่นทีต้่องการถ่ายภาพรงัส ีการควบคมุคณุภาพ
ของระบบล้างฟิล์ม ซึ่งเป็นแนวทางที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานรังสีและผู้รับบริการได้รับรังสีเท่าที่จ�าเป็น

(2) การเพิ่มระยะทางเพื่อลดการได้รับรังสี
ผู้ปฏิบัติงานรังสีที่ท�าหน้าที่ควบคุมเครื่องก�าเนิดรังสีทางทันตกรรมควรยืนอยู่ในต�าแหน่งท่ีปลอดภัยจากรังสี 

ภายใต้การออกแบบของห้องปฏิบัติการรังสีหรือวัสดุก�าบังรังสีอย่างเหมาะสม สามารถกันรังสีได้ หรือสามารถลดการ
ได้รับรังสีโดยการเพิ่มระยะทางให้ห่างจากหลอดเอกซเรย์ อย่างน้อย 2-3 เมตร และไม่อยู่ในทิศทางของรังสีปฐมภูมิ 
(primary beam)

(3) การใช้อุปกรณ์ป้องกันรังสีเพื่อลดการได้รับรังสี 
การปฏบิตังิานในพืน้ทีแ่คบมีโอกาสได้รบัรงัสกีระเจงิสงูกว่าห้องกว้าง หากเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานรงัสต้ีองอยู่ใน

ห้องเดียวกับผู้รับบริการที่ระยะใกล้กว่า 2 เมตร ผู้ปฏิบัติงานรังสีควรยืนหลังฉากตะกั่ว หรือสวมเสื้อตะกั่ว (Lead Apron) 
และแผ่นยางผสมตะกั่วส�าหรับป้องกันไทรอยด์ (Thyroid Shield) เพื่อลดการได้รับรังสีขณะปฏิบัติงาน 

ความจ�าเป็นของเครื่องวัดรังสีประจ�าบุคคล

กฎกระทรวง ก�าหนดเงื่อนไข วีธีขอรับใบอนุญาต และด�าเนินการ
เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นก�าลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู 
พ.ศ. 2550 ตาม พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504 และกฎกระทรวง 
ก�าหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการด้านความปลอดภยัอาชวีอนามยั
และสภาพแวดล้อมในการท�างานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. 2547 ตาม 
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ผู้ขออนุญาตครอบครองเครื่องก�าเนิดรังสี 
หรือนายจ้างจะต้องจัดหาเครื่องวัดรังสีให้ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง
และประเมนิความเสีย่งไม่ให้ผูป้ฏบิตังิานรงัสีได้รบัปรมิาณรงัสเีกนิกว่ากฎหมาย
ก�าหนด 

ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานรังสีต้องติดเคร่ืองวัดรังสีประจ�าบุคคล อย่างถูกวิธี
ตลอดเวลาทีป่ฏบิตังิานกบัเครือ่งก�าเนดิรงัส ีและต้องมกีารประเมนิผลการได้รบั
รังสีของผู้ปฏิบัติงานรังสี จากรายงานผลการประเมินปริมาณรังสีประจ�าบุคคล
เพื่อยืนยันว่าผู้ปฏิบัติงานรังสี ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย

การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการรังสีทางทันตกรรมของ 
หญิงต้ังครรภ์

ตามกฎกระทรวง ก�าหนดเงือ่นไข วธีขีอรบัใบอนญุาต และด�าเนนิการ
เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นก�าลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู 
ปี 2550 

ผู้รับใบอนุญาตต้องระมัดระวังมิให้หญิงมีครรภ์ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
รังสี ได้รับรังสีตลอดระยะเวลาที่ตั้งครรภ์เกิน 1 มิลลิซีเวิร์ต และต้องเฉลี่ยไม่เกิน 
0.1 มิลลิซีเวิร์ตต่อเดือน 

เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและลดความกังวลแก่ผู ้ปฏิบัติงานรังสี 
ที่ตั้งครรภ์ นายจ้างต้องปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานเพ่ือลดความเส่ียงในการรับ
รังสีเกินตามกฎหมายก�าหนด หรืออาจเปลี่ยนหน้าท่ีเป็นปฏิบัติงานท่ัวไปแทน
ตลอดระยะเวลาตั้งครรภ์

2
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ภาพตัวอย่างอุปกรณ์ช่วยยึดจับฟิล์ม
ที่มา http://imgarcade.com/1/dental-x-ray-film-holders/

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบล�ารังสีทรงกรวยส�าหรับงานทันตกรรม
ที่มา http://www.nectec.or.th/research/statichtml/images/besru-cti/05.jpg

ภาพตัวอย่างอุปกรณ์ช่วยยึดจับฟิล์ม
ที่มา http://www.dentaltix.com/

การจับฟิล์มขณะถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม

ผู้ปฏบัิตงิานรงัสท่ีีท�าหน้าทีถ่่ายภาพรงัสทีางทันตกรรมไม่ควรจับฟิล์ม
ส�าหรบัถ่ายภาพทางรงัสใีห้ผูร้บับรกิาร เน่ืองจากเป็นการเพิม่ความเส่ียงในการรบั
รังสีมากขึ้นจากการท�างานปกติ หากมีความจ�าเป็นควรปฏิบัติดังนี้

4.1 กรณีที่ผู้รับบริการสามารถจับฟิล์มเองได้ ให้เป็นผู้จับฟิล์มเอง 
4.2 หากผู้รับบริการเป็นเด็ก หรือเป็นผู้ไม่สามารถจับฟิล์มเองได้  

        ให้ญาติเป็นผู้จับฟิล์ม 
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ภาพตัวอย่างการใช้อุปกรณ์ช่วยยึดจับฟิล์ม
ที่มา www.endotreatment.com

ห้องปฏิบัติการรังสีทางทันตกรรมต้องได้รับการออกแบบให้ป้องกันอันตรายจากรังสีได้

หลักการออกแบบห้องปฏิบัติการรังสี คือ ต้องมั่นใจว่าสามารถป้องกันรังสีได้ เมื่อพิจารณาตามปริมาณงาน 
ขนาดของห้อง ช่วงเวลาที่ผู้อื่นท�างานอยู่บริเวณรอบห้อง ต้องได้รับปริมาณรังสีไม่เกินขีดจ�ากัดที่ก�าหนดไว้ตามระเบียบ 
คณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพือ่สนัต ิว่าด้วยวธิกีารตดิตัง้เครือ่งก�าเนดิรงัส ีพ.ศ. 2554 (ข้อ 4) เครือ่งก�าเนดิรงัสต้ีองตดิตัง้ 
อยู่ในห้องที่สามารถลดอัตราการแผ่รังสีให้อยู่ในระดับปลอดภัยยกเว้นเครื่องก�าเนิดรังสีชนิดเคลื่อนที่ได้ โดยก�าหนดให้มี
ปริมาณรังสีดังนี้

(1) บริเวณที่มีผลกระทบถึงประชาชนต้องมี
ปริมาณรังสีไม่เกินสัปดาห์ละ 20 ไมโครซีเวิร์ต

(2) บริเวณปฏิบัติงานทางรังสีต้องมีปริมาณรังสี 
ไม่เกินสัปดาห์ละ 400 ไมโครซีเวิร์ต

เพื่อความปลอดภัยและเป็นการลดความเสี่ยง 
ในการได้รบัปรมิาณรังสีเกนิกว่ากฎหมายก�าหนดของผูป้ฏบัิติ
งานรังสีและประชาชนทั่วไป ดังนั้นการออกแบบห้องปฏิบัติ
การรังสีทางทันกรรม หรือการใช้ฉากตะกั่วก�าบังรังสีจึงมี
ความจ�าเป็นและส�าคัญมาก

ข้อพึงระวัง 
1. ในการจับฟิล์มต้องใช้อุปกรณ์ช่วยจับยึด ต้องไม่ให้นิ้วมือ  

และทุกส่วนของร่างกายอยู่ในทิศทางของรังสีปฐมภูมิ 
2. ผู้รับบริการและผู้จับฟิล์ม ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันรังสีอย่าง

เหมาะสม
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ต�าแหน่งที่เหมาะสม หากจ�าเป็นต้องยืนจับฟิล์มให้ผู้ป่วย

ขณะถ่ายภาพทางรังสีไม่ควรมีใครอยู ่
ในห้องปฏิบัติการรังสีนอกจากตัวผู ้รับบริการ
เท่านั้น ยกเว้นในกรณีมีความจ�าเป็นท่ีผู้ปฏิบัติ
งานรงัสต้ีองอยู่ภายในห้อง ต้องยนืหลงัฉากก�าบงั
รังสีและมองผู ้ป่วยผ่านทางกระจกตะกั่วหรือ 
สวมเสื้อตะกั่ว หรือยืนห่างจากศีรษะผู ้ป ่วย 
อย่างน้อย 2 เมตร และต้องไม่ยืนในทิศทาง 
ของล�ารังสีปฐมภูมิควรยืนในต�าแหน่ง 45 องศา
(ต�าแหน่งดาวสีแดง) จากทศิทางของล�ารงัสปีฐมภูมิ 
ที่ออกจากศีรษะผู้ป่วย
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ภาพแสดงต�าแหน่งทีเ่หมาะสมในการยนืจบัฟิล์มให้ผูป่้วยและความเข้มของรงัสโีดยรอบผูป่้วย
ที่มา NCRP 145 Radiation Protection in Dentistry

ภาพตัวอย่างการใช้ก�าเนิดรังสีทางทันตกรรมแบบพกพาที่
อุปกรณ์ช่วยก�าบังรังสีกระเจิง และการสวมเสื้อตะกั่วป้องกันรังสี
แก่ผู้ปฏิบัติงานรังสีและผู้ช่วย
ที่มา http://www.fortmorgantimes.com/ci_19189038

ภาพเครื่องก�าเนิดรังสีทางทันตกรรมแบบพกพา มีปลายกระบอกยาว 
และอุปกรณ์ช่วยก�าบังรังสีกระเจิง (backscatter shield)

http://www.medicalexpo.com/prod/denterprise/product-100956-661737.html

การใช้เครื่องก�าเนิดรังสีทางทันตกรรมแบบพกพา 
(handheld portable Dental X-ray machine) 
ให้เกิดความปลอดภัย

โดยทั่วไปแล้วเครื่องก�าเนิดรังสีทางทันตกรรมจะถูก
ติดต้ังในห้องที่ถูกออกแบบไว้ส�าหรับป้องกันอันตรายจากรังสี
โดยเฉพาะ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานรังสีและบุคคล
ทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้อง 

ส�าหรบัเครือ่งก�าเนดิรงัสทีางทนัตกรรมแบบพกพานัน้ 
ออกแบบมาให้มขีนาดเลก็ น�า้หนกัเบา ใช้พลงังานจากแบตเตอรี่ 
จึงเหมาะแก่งานทีต้่องออกนอกพืน้ที ่เช่น การให้บรกิารทางการ
แพทย์ในพื้นที่ห่างไกล หรือแพทย์สนาม งานนิติเวชวิทยา 
ปัจจุบันมหีลายหน่วยงานใช้งานเครือ่งก�าเนดิรงัสทีางทนัตกรรม
แบบพกพาน้ี โดยมีความเข้าใจว่าให้ปริมาณรังสีน้อย ผู้ปฏิบัต ิ
งานรงัสจีงึถอืเคร่ืองก�าเนดิรังสใีนลกัษณะเหมือนถือกล้องถ่ายรูป 
ขณะกดถ่ายภาพรงัส ีในความเป็นจรงิแล้วปรมิาณรงัสทีีอ่อกมา 
ค่อนข้างสูงมากท�าให้เกิดรังสีกระเจิงในปริมาณค่อนข้างสูง 
และรังสีรั่วจากตัวเครื่อง (Leakage radiation) ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติ 
งานรังสีมีความเสี่ยงได้รับรังสีสูง

ดงันัน้หน่วยงานทนัตกรรมของโรงพยาบาล หรอืคลนิกิ
ทันตกรรมควรใช้เครื่องก�าเนิดรังสีทางทันตกรรมแบบติดตั้ง 
อยู่ในห้องปฏิบัติการรังสีที่ได้รับการออกแบบให้ป้องกันรังสี
ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือช่วยลดการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงาน  
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แต่หากมีความจ�าเป็น ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องก�าเนิด
รังสีทางทันตกรรมแบบพกพาได้ ควรเลือกซื้อเครื่องก�าเนิดรังสี
ทางทันตกรรมแบบพกพาที่มีอุปกรณ์ช่วยก�าบังรังสีกระเจิง มี
เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15.2 เซนติเมตร มีสมมูลตะกั่ว 
0.25 มิลลิเมตร ติดตั้งที่ปลายสุดของกระบอกควบคุมล�ารังสี 
และเลือกเครื่องที่มีปลายกระบอกยาว ควรมีระยะห่างจาก 
จุดโฟกัสถึงปลายกระบอกต้องไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร 
หรือหากมีพื้นท่ีอาจซื้อขาตั้งเครื่อง และสายต่อพร้อมสวิตช์  
เพื่อเพิ่มระยะทางระหว่างเครื่องก�าเนิดรังสีทางทันตกรรมกับ 
ผู้ปฏิบัติงานรังสี โดยขณะถ่ายภาพรังสี ผู้ปฏิบัติงานรังสีและ 
ผู้ช่วยต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันรังสี อาทิ เสื้อตะกั่ว แผ่นยางผสม
ตะกั่วป้องกันไทรอยด์ (Thyroid shield) 

ภาพเครื่องก�าเนิดรังสีทางทันตกรรมแบบพกพาพร้อมขาตั้งเครื่อง 
และสายต่อพร้อมสวิตช์
ที่มา http://www.xrayclub.com/eq/eq2.htm

ที่มา http://file.siam2web.com/ismiledentalclinic/files[images]/2013610_57870.jpg

8 การขออนุญาต ผลิต หรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องก�าเนิดรังสี 
ในโรงพยาบาลหรือคลินิกทันตกรรม

ตามกฎกระทรวง ก�าหนดเง่ือนไข วิธีขอรบัใบอนญุาต และการด�าเนนิการเกีย่วกบัวสัดนุวิเคลยีร์พเิศษ วสัดตุ้นก�าลงั 
วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ.2550 ข้อ 5 ผู้ใดจะผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอยได้ หรือพลังงาน
ปรมาณูจากเครื่องก�าเนิดรังสี ให้ยื่นค�าขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

ดังนั้นโรงพยาบาลหรือคลินิกทันตกรรมท่ีมี
การใช้งานเครือ่งเอกซเรย์ทางทนัตกรรมทกุชนดิต้องยืน่
ขออนญุาตฯ ตามแบบ ป.ส.1 ค สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 
www.oap.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1511 



โดย เฉลิมสิน เพิ่มเติมสิน • นักฟิสิกส์รังสีชำานาญการ

ในอดีตมนุษย์พยายามคิดค้นหาแสงสว่างท่ีจะใช้ในยามค�่าคืนเมื่ออาทิตย์ลาลับขอบฟ้า กว่าร้อยปีแล้ว 
ที ่"ตะเกยีงเจ้าพาย"ุ เริม่เข้ามามีบทบาทในการให้แสงสว่างในยามค�า่คนืแทนแสงจากดวงอาทติย์และดวงจนัทร์ และ
ด้วยความสกุสว่างจ้าของตะเกยีงจงึนยิมใช้กนัในครวัเรอืน ท�าเป็นโคมไฟตามถนน งานวดั โรงงิว้ ค่ายทหาร เหมอืงแร่  
และประภาคาร เป็นต้น

จุดเริ่มต้นของการประดิษฐ์ไส้ตะเกียงเริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2424 
โดยนักเคมีชื่อ แคลแมนด์ บาสเก็ต (Clamond basket) โดยเริ่มแรก
ไส้ตะเกียงท�ามาจากส่วนผสมของแมกนีเซียมไฮเดรต แมกนีเซียม 
อะซิเตท และน�้า แล้วขึ้นรูปเป็นตะกร้า ต่อมาในปี 2427 นักเคมี 
ชาวออสเตรียชื่อ คาร์ลเลอร์ ลาวเวอร์ วันส์ เวลส์บาค (Carl Auer 
von Welsbach) ได้พัฒนาไส้ตะเกียงโดยใช้ แมกนีเซียมออกไซด์ 60% 
แลนทานัมออกไซด์ 20% และอิตเทรียมออกไซด์ 20% ซึ่งแสงที่ได้ 
จะเป็นสีเขียว ต่อมาเขาพบว่าทอเรียมมีคุณสมบัติดีกว่าแมกนีเซียม
และในปี 2434 จึงได้พัฒนาและพบว่าส่วนผสมของ ทอเรียม  
ไดออกไซด์ 99% และ ซีเรียมไดออกไซด์ 1 % จะให้แสงสีขาวและ 
มีความสว่างจ้ามากกว่าเดิม หลังจากการประสบความส�าเร็จในครั้งนี้  
ไส้ตะเกียงชนิดนี้ก็ได้รับความนิยมแพร่หลายในทวีปยุโรป และ 
ทวีปอื่นๆ ทั่วโลก 

ไส้ตะเกยีงท�ามาจากไหมหรือฝ้ายทีม่ส่ีวนผสมของทอเรยีมและซเีรยีม เม่ือทอเรียมถูกเผาจะท�าให้เกดิแสง 
สีขาวสว่างจ้า ส่วนซีเรียมจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาท�าให้เกิดการเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์และมีส่วนช่วยให้แสงไฟสว่าง 
มากขึน้ นอกจากน้ีอาจมีการเตมิเบรลิเลยีมเพือ่เพิม่ความแขง็แรงของไส้ตะเกยีง เป็นต้น เม่ือไส้ตะเกยีงถูกเผาด้ายของ
ไส้ตะเกียงก็จะไหม้จนหมด เหลือแต่เถ้าสีขาวยังคงรูปโครงสร้างทรงกระเปาะ  ซึ่งเป็นสารประกอบประเภทออกไซด์ 
และเกิดเปลวไฟสกุสว่างจ้า เปลวไฟนีจ้ะสกุสว่างกว่าเปลวไฟท่ีได้จากตะเกยีงน�า้มนัทีไ่ส้ตะเกยีงไม่ได้ชบุด้วยทอเรยีม
และซีเรียมหลายเท่า !!! และนี่คือความลี้ลับอันไม่ลับอีกต่อไปว่าทำาไมไส้ตะเกียงเจ้าพายุจึงมีวัสดุกัมมันตรังสี
เป็นส่วนประกอบ ก็ด้วยประการฉะนี้ !!!

ทา่นรูไ้หมวา่ไสต้ะเกียงเจา้พายทุีใ่ช้กนัมีสารรงัสี
เป็นส่วนประกอบ? และรู้ไหมว่าเหตุใดจึงต้องมีการเติม
วสัดกุมัมนัตรังสีเขา้ไปในไส้ตะเกยีง? เรามาไขความลีลั้บ
อันไม่ลับของเรื่องนี้กัน.....
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ไขความลับ
ท�าไมไส้ตะเกียงเจ้าพายุ
จึงมวีัสดุกัมมันตรังสี 

เป็นส่วนประกอบ 



ทอเรียมเป็นธาตุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ถูกค้น
พบในปี พ.ศ. 2371 โดยนักเคมีชาวสวีเดนชื่อ โยน ยอร์กคอป 
เบอร์ซีลิวอุส (Jons Jakob Berzelius) ทอเรียมมักพบในดิน 
หิน แร่ ซึ่งตามธรรมชาติจะพบทอเรียมมากว่าธาตุยูเรเนียม
ประมาณ 3 เท่า ลักษณะทางกายภาพของทอเรียมจะเป็น
ของแข็งมีสีเงินวาว สามารถติดไฟได้เอง เมื่อสัมผัสอากาศ 
สีจะคล�้าข้ึนจนถึงเป็นสีน�้าตาล เนื่องจากท�าปฏิกิริยากับ
อากาศเกิดออกไซด์แล้วเปลี่ยนเป็นทอเรียมออกไซด์ (ThO2)  
มจีดุเดอืดสงูกว่า 4,700 °C เมือ่ถกูไฟเผาจะเกดิแสงสขีาวสว่างจ้า  
ทอเรียมตามธรรมชาติพบไอโซโทปเดียวคือ ทอเรียม-232  
ซึ่งเป็นไอโซโทปรังสี สามารถแผ่รังสีแอลฟา มีค่าครึ่งชีวิต 
1.405 หมื่นล้านปี

ซีเรียมเป็นธาตุหายากถูกค้นพบในปี พ.ศ. 2344 
โดยนักเคมีชาวสวีเดน 2 คน คือ โยน ยอร์กคอป เบอร์ซีลิวอุส 
(Jons Jakob Berzelius) และ วเีฮล์ ฮซิงิโยว์ (Wilhelm Hisinger) 
และนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันนีซ่ึงพบในเวลาไล่เลี่ยกันคือ 
มาร์ทิน เฮนริช คลับโฮท์ (Martin Heinrich Klaproth) ธาตุนี้ 
พบในแร่ แอลลาไนต์ หรือ ออร์ไทต์ โมนาไซต์ บาสต์เนไซต์ 
ซีไรต์ และ ซามาร์สไกต์ ลักษณะทางกายภาพเป็นของแข็ง
แต่มีความอ่อนนุ ่มสามารถตีเป็นแผ่นได้ ในสภาพท่ีเป็น
โลหะบริสุทธิ์สามารถติดไฟได้เองถ้าตัดหรือขีดข่วนด้วยมีด  
มีจุดเดือดสูงกว่า 3,400 °C

ปัจจุบันตะเกียงเจ้าพายุได้ลดบทบาทลง และ
อาจมีใช้กันไม่มากเหมือนในอดีตเพราะมนุษย์หันไปพึ่งพา 
แสงสว่างจากหลอดไฟหรือหลอดแอลอีดีแทน ท�าให้ตะเกียง
เจ้าพายทุีเ่คยมใีช้อยูต่ามบ้านเรอืนถกูลดความส�าคญัลงอย่าง
รวดเร็ว เราอาจเห็นตะเกียงเจ้าพายุท่ีใช้เป็นของตกแต่งตาม
ร้านอาหาร บ้านเรือน ร้านค้าร้านขายของเก่า นักสะสม หรือ
แม้แต่ในพพิธิภณัฑ์ เป็นต้น ปัจจบุนัราคาของตะเกยีงเจ้าพายุ
ท่ีซื้อขายกันในท้องตลาดมีราคาตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่น 
ขึ้นอยู่กับอายุ รุ่น ประเทศที่ผลิต และสภาพของตะเกียง

แม้จะหมดช่วงเวลาของตะเกยีงเจ้าพาย ุแต่มนต์เสน่ห์ 
ของมันก็จะยังคงไม่ดับสูญ..ตราบใดท่ีแสงสว่างยังไม่หมดสิ้น
ไปจากโลก ตะเกียงเจ้าพายุก็ยังคงอยู่เพื่อเตือนความทรงจ�า
ว่าครั้งหนึ่งเคยรุ่งโรจน์มาก่อน..หากเปรียบเหมือนชีวิตคน... 
คนที่ท�าความดีต่อประเทศชาติบ้านเมือง แม้ร่างกายดับสูญ 
เป็นผงธลุ ีแต่คณุความดทีีไ่ด้สร้างสมไว้จะไม่ดับหรอืเสือ่มคลาย 
ไปตามกาลเวลา....ชีวิตท่ีเคยรุ่งโรจน์ฉันใด ไม่ว่าจะเกิดมา
สูงหรือต�่า สุดท้ายย่อมต้องมีความเส่ือมหรือดับไปเหมือน
ไส้ตะเกียงด้วยเช่นกัน....ชีวิตคนก็เป็นเช่นนี้แล....สวัสดี... 

อ้างอิง
1. http://news.voicetv.co.th/thailand/76928.html
2. http://www.powerhousemuseum.com/mob/collection/database/?irn=367477&search=15&images=&wloc=&c=1&s=0
3. http://www.world-nuclear.org/information-library/current-and-futuregeneration/ thorium. aspx
4. http://web.eng.nu.ac.th/eng2012/ceri/nanodatabase/info2.php?cat_id=4&p_id=23
5. http://www.livescience.com/37606-cerium.html
6. https://th.wikipedia.org/
7. http://www.icstoneshop.com/
8. http://www.nst.or.th/article/article494/article49409.htm
9. https://en.wikipedia.org/wiki/Isotopes_of_thorium
10. https://www.orau.org/ptp/collection/consumer%20products/mantle.htm
11. https://www.orau.org/ptp/collection/consumer%20products/mantle.htm
12. http://web.eng.nu.ac.th/eng2012/ceri/nanodatabase/info2.php?cat_id=4&p_id=146
13. http://www.thailandoutdoor.com/OutdoorGear/StoveAndLantern/Lantern/lantern.html
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นักเคมีชาวสวีเดนชื่อ โยน ยอร์กคอป เบอร์ซีลิวอุส 
(Jons Jakob Berzelius)
ที่มา: http://www.wikiwand.com/tl/J%C3%B6ns_Jakob_Berzeliu

ตัวอย่างตะเกียงเจ้าพายุแบบต่างๆ

ตัวอย่างไส้ตะเกียงเจ้าพายุ
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โดย ศันสนีย์ บริรักษ์  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ท�ำควำมรู้จัก
“คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ”

(ในอนาคต)

กว่า 50 ปี ที่ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) 
ก่อตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานราชการ เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ภายใต้อ�านาจหน้าท่ีของ  
“คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ” ที่ก�าหนดให้มี
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ผู้แทนหน่วยงาน   
ผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เป็นกรรมการ และเลขาธิการ
ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติเป ็นกรรมการและเลขานุการ   
ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504  และ 
ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2508 

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ด�าเนินการปรับปรุง
กฎหมายโดยการจัดประชุม ระดมความคิดเห็นจากเลขาธิการ
และผู ้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
อีกหลายภาคส่วน เพื่อให้ได้มาซึ่ง (ร่าง) พระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ..... ที่สอดคล้องกับแนวทาง
การด�าเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ  
(International Atomic Energy Agency : IAEA) และเหมาะสม 
กับสถานการณ์การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อประโยชน์ทาง
อุตสาหกรรม การแพทย์ และการศึกษาวิจัยที่มีเพิ่มขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยเป็นที่น่ายินดี เมื่อนายกรัฐมนตรี และคณะ
รัฐบาลชุดปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) มีนโยบายให้การสนับสนุนและ 
ผลกัดนัการปรบัปรงุและพฒันากฎหมายทีมี่ความล้าสมยัให้เกดิ
ประโยชน์ต่อประเทศ จึงท�าให้ (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพือ่สนัติ พ.ศ. ...  ได้รบัความเหน็ชอบจากการประชมุ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

พิจารณาเสร็จแล้ว ด้วยคะแนน 144 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง    
งดออกเสียง 5 เสียง เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 และได้
ประกาศใช้เป็นพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  
พ.ศ. 2559 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 67ก  
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 โดยจะมีผลบังคับใช้หลัง 180 วัน 
นับแต่วันประกาศ

เชื่อว่าหลายท่านอาจไม่เคยรู้จักกับ “คณะกรรมการ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ” และมีข้อสงสัยว่า พ.ร.บ. พลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 จะมีมาตราใดที่เก่ียวข้อง
กับคณะกรรมการ หน้าที่ของคณะกรรมการยังคงไว้เช่นเดิม 
หรือเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด และเพื่อเป็นการเผยแพร่
ข้อมูลวิชาการด้านกฎหมาย ผู ้เขียนจึงถือโอกาสนี้แนะน�า 
ให้ทุกท่านรูจั้กกบัหมวด 2 ของพระราชบญัญติัพลังงานนวิเคลยีร์  
พ.ศ. 2559 อนัประกอบด้วย มาตรา 9 คณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียร์ มาตรา 10 คุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
มาตรา 11 วาระการด�ารงต�าแหน่ง มาตรา 12 การพ้นจากต�าแหน่ง  
มาตรา 13 อ�านาจหน้าที ่ของคณะกรรมการ ตลอดจนถงึมาตรา 17  
ที่ก�าหนดให้ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
การก�ากบัดแูลทางนวิเคลยีร์และรงัส ี ซึง่เป็นเร่ืองทีน่่าสนใจอย่างยิง่  
อีกทั้งจะท�าให้ทุกท่านรู ้จักและเข ้าใจบทบาทหน้าท่ีของ 
คณะกรรมการซึ่งถือเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของส�านักงาน
ปรมาณเูพ่ือสันต ิโดยจะกล่าวถงึรายละเอยีดในมาตราทีเ่กีย่วข้อง 
ตามล�าดับต่อไป
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“คณะกรรมการ” ตามความหมายจากพจนานุกรม
แปลไทย-ไทย อ. เปลื้อง ณ นคร หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก
องค์กรใดองค์กรหนึ่ง และจากข้อมูลวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี 
กล่าวไว้ว่า “คณะกรรมการ” (Committee; commission; board 
of directors; administrative committee; administrative council) 
คือ การชุมนุม เพื่อปรึกษาหารือ (Deliberative assembly) ของ
กลุ่มบุคคล มีหน้าที่หลายด้านแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์
ของการก่อตั้ง อาทิ การก�ากับดูแล การประสานงาน การวิจัย
และการแนะน�า เป็นต้น 

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ที่ได้รับการ 
แต่งตั้งตามมาตรา 5 พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ  
พ.ศ. 2504 และ พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2508 จะหมดวาระลงเมื่อกฎหมายประกาศใช้ และมีการ
พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการชุดใหม่ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. 
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 หมวด 2 มาตรา 9 ที่
ก�าหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการ
พลังงานนวิเคลยีร์เพ่ือสนัต”ิ โดยองค์ประกอบทัง้คณะ มจี�านวน 
21 คน ประกอบด้วย

(1)  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
(2) รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เป็นรองประธานกรรมการ
(3) กรรมการโดยต�าแหน่ง จ�านวน 10 คน ได้แก่  

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงกลาโหม 
เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ  
และเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
จากบุคคลซ่ึงมีความรู ้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ที่ เกี่ยวข ้องกับนิวเคลียร ์และรังสี ในสาขาวิทยาศาสตร ์ 
วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ 
จ�านวนไม่เกิน 6 คน เป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการและ
เลขาธกิาร จะแต่งตัง้ข้าราชการในส�านกังานจ�านวน ไม่เกิน 2 คน 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

"การประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ 1/2559 โดยมี รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นประธานกรรมการ"



18 วารสารปรมาณูเพื่อสันติ   ปีที่ 29  ฉบับที่ 2  ประจำ�ปี 2559

บทความพิเศษ “ท�าความรู้จักกับคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ” ในโอกาสหน้า 
จะกล่าวถึงบทบาทและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงข้อกฎหมายมาตราอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ซึ่งถือเป็นตัวแปรส�าคัญในการพิจารณาผลักดันกฎหมายการ
ก�ากบัดแูลด้านพลงังานนวิเคลยีร์และรงัส ีทัง้กฎหมายหลกั และกฎหมายล�าดบัรอง รวมถงึนโยบายต่างๆ 
ทีเ่กีย่วข้องกบัพลงังานนวิเคลยีร์และรงัสขีองประเทศให้กลายเป็นรปูธรรม  โดยหวงัว่าจะได้รบัความสนใจ
จากผู้อ่านวารสารทุกท่านในฉบับต่อไป  

อ้างอิง
1. พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2508
2. พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
3. คณะกรรมการ. (ออนไลน์). แหล่งที่มา :  https://th.wikipedia.org/wiki. 5 กรกฎาคม 2559
4. เปลื้อง  ณ นคร. พจนานุกรมไทย (ออนไลน์). แหล่งที่มา :  

 http://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-pleang. 5 กรกฎาคม 2559

องค์ประกอบของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ

กรรมการ
(โดยตำาแหน่ง)

รองประธาน
(รมว.วท.)

ประธานกรรมการ
(นายกรัฐมนตรี)

กรรมการ
และ

เลขานุการ
(ลปส.)

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

บุคคลซึ่งมีความรู้

ความเชี่ยวชาญ 

และประสบการณ์

ที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์

และรังสี

ในสาขาวิทยาศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์  

เกษตรศาสตร์ 

(จ�านวนไม่เกิน 6 คน)

ผู้ช่วยเลขานุการ 

(จ�านวนไม่เกิน 2 คน)

(1) ปกท. กต.

(2) ปกท. ทส.  

(3) ปกท. พน.

(4) ปกท. มท.

(5) ปทก. วท.

(6) ปกท. สธ. 

(7) ปกท. อก.

(8) ปกท. กห.

(9) เลขาธิการ ศสช. 

(10) เลขาธิการ สมช.

จากตัวบทกฎหมายดังกล่าว ผู้เขียนได้สรุปเป็นภาพองค์ประกอบของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจ�าและน�าไปใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน ดังนี้
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แผ่น	Smart Card 
ประหยัดพลังงาน

มีความปลอดภัยในการใช้งานหรือไม่?

หากเอ่ยถึงแผ่น Smart Card หลายคนคงเคย
ได้ยินกันมาบ้าง อีกทั้งยังมีความสงสัยและสับสนใน
ประสทิธภิาพการทำางานและความปลอดภัยในการใช้แผ่น 
Smart Card เหล่านี้

แผ่น Smart Card ถกูกล่าวอ้างว่าเป็นนวตักรรมจาก
ประเทศเยอรมนั และเป็นแผ่นประหยดัพลงังานท่ีประกอบด้วย 
แร่ธาตมุากมายหลายชนดิ แร่ธาตเุหล่านีส้ามารถให้ประจุไฟฟ้าได้  
โดยแยกเป็นขั้วบวกและขั้วลบ และเม่ือได้รับสิ่งกระตุ ้น  
ไม่ว่าจะเป็นความร้อน แรงลม หรือการสั่นสะเทือน แร่ธาตุ
จะค่อยๆ ปล่อยรังสีฟาร์อินฟราเรด (Far Infrared Ray) และ
ประจุลบหรืออนุภาคอิเล็กตรอนออกสู่บรรยากาศได้ เมื่อน�า
แผ่นดังกล่าวไปติดกบัฝาถงัน�า้มนัรถยนต์ จะท�างานร่วมกนักบั
ไอน�้ามันซึ่งเป็นประจุบวก ท�าให้ประสิทธิภาพการท�างานของ
เครื่องยนต์เพิ่มขึ้น เมื่อน�าไปติดกับสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้า  
หรอืแผงควบคมุไฟฟ้า จะช่วยลดพลงังานสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าลง  
ท�าให้ลดการสูญเสียของกระแสไฟฟ้าได้ จึงสามารถลดการใช้
พลังงานได้ถึง 10-30%

ต่อมาเมือ่วนัที ่19 กมุภาพนัธ์ 2558 ทีผ่่านมา รศ.นเรศร์  
จันทน์ขาว ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ได้แถลงข่าวต่อสือ่มวลชนว่า แผ่น Smart Card ดงักล่าว ไม่น่า 
จะสามารถช่วยประหยดัพลังงานได้แต่อย่างใด และมีองค์ประกอบ 
เป็นวสัดกุมัมนัตรงัสทีีม่แีร่ยเูรเนยีมและทอเรยีม หากมจี�านวนมาก 
และเก็บไว้ใกล้ตัว จะท�าให้ได้รับรังสีปริมาณสูง อาจก่อให้เกิด
อันตรายกับสุขภาพร่างกาย และได้แสดงถึงความเป็นห่วง 
ในการก�าจัดแผ่น Smart Card ที่ไม่ถูกขั้นตอนในการก�าจัด
ขยะมีพิษหรือลักลอบน�าไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ  
ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายกับตัวผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากมี 
วัสดุกัมมันตรังสี1

รูปที่ 1  แผ่น Smart Card ประหยัดพลังงานรูปแบบต่างๆ

ด้านหน้าของแผ่น ด้านหน้าของแผ่น

ด้านหลังของแผ่นด้านหลังของแผ่น

โดย ดร.เดือนดารา มาลาอินทร์ • นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ
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กลุ่มบริหารและมาตรฐานความปลอดภัยทางรังสี 
ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติในฐานะหน่วยงานก�ากับดูแล
ความปลอดภัยทางรังสี ได้ท�าการตรวจวัดระดับรังสี และค่า
กัมมันตภาพรังสีในแผ่นการ์ดตัวอย่าง จ�านวน 4 แผ่น ด้วย
เครือ่งส�ารวจปรมิาณรงัสโีดยมหีวัวดัภายนอกแบบ Pancake GM  
Detector รุ่น RadEye B20-ER พบว่า ระดับรังสีที่ระยะสัมผัส 
ด้านหน้าและด้านหลังของแผ่น ประมาณ 4.2-12.8 µSv/h และมี
ค่ากัมมันตภาพ ซึ่งแสดงอัตราการสลายตัวของนิวไคลด์กัมมันตรังสี
ต่อหน่วยเวลา ที่เครื่องมือสามารถนับวัดได้ประมาณ 1,500-4,000 
cpm (counts per minute) ในขณะที่ระดับรังสีพื้นหลังในสิ่งแวดล้อม มี
ค่าประมาณ 0.13 µSv/h หมายความว่า แผ่นการ์ดตัวอย่างมีค่าระดับรังสี
สูงกว่าระดับรังสีพื้นหลัง ประมาณ 30-100 เท่า และจากการตรวจสอบวสัดุ
กัมมันตรังสีที่เจือปนอยู่ในแผ่นการ์ดตัวอย่างด้วยเครื่องแกมมาสเปคโตรมิเตอร์  
พบว่า ในแผ่นการ์ดตวัอย่างประกอบด้วยนวิไคลด์กมัมันตรงัสใีนอนกุรมยเูรเนยีม-238 
(U-238) และทอเรียม-232 (Th-232) ซึ่งเป็นนิวไคลด์กัมมันตรังสีประเภทที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ (Naturally Occurring Radionuclides) มีค่าครึ่งชีวิตยาวนานถึง 1.41 x 1010 และ  
4.47 x 109 ปี2 ส�าหรับยูเรเนียม-238 (U-238) และทอเรียม-232 (Th-232) ตามล�าดับโดยให้รังสี
แอลฟา บีตา และแกมมาทีร่ะดบัพลงังานต่างๆ กนั นอกจากนี ้ยงัสลายตวัให้นวิไคลด์กมัมนัตรงัสลีกูต่อๆ มา 
จนกระท่ังเป็นธาตทุีม่คีวามเสถยีรไม่มกีารสลายตวัอกีต่อไป ได้แก่ ตะกัว่-206 (Pb-206) และ ตะก่ัว-208 (Pb-208)  ส�าหรบั
อนุกรมยูเรเนียม-238 (U-238) และทอเรียม-232 (Th-232) ตามล�าดับ ดังรูปที่ 2 นิวไคลด์กัมมันตรังสีเหล่านี้พบได้ในดิน หิน ทราย 
น�า้ อากาศ พชื และแร่ธาตตุ่างๆ ท่ีพบในธรรมชาต ิโดยทัว่ไปมกัจะมรีะดบัรงัสเีท่ากบัระดบัรงัสพีืน้หลงั อย่างไรกต็าม การน�าสสาร
เหล่านี้มาใช้โดยผ่านกระบวนการต่างๆ หรือการน�ามาเติมลงไปในผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาจท�าให้ระดับรังสีมีค่าสูงขึ้น

 การประเมินความปลอดภัยทางรังสีที่มีต่อประชาชนผู้ใช้งาน ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของผลิตภัณฑ์น้ันๆ หากมี 
การใช้ผลิตภัณฑ์ในปริมาณมาก อย่างใกล้ชิด และติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลให้ผู้ใช้ได้รับรังสีมากกว่า 1 mSv/y ซึ่ง

รูปที่ 2  การสลายตัวให้นิวไคลด์กัมมันตรังสีลูกของอนุกรมทอเรียม-232 (Th-232)  
          และยูเรเนียม-238 (U-238)3

เป็นเกณฑ์ส�าหรบัประชาชนทัว่ไปทีก่�าหนดไว้ใน 
กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 25504 อย่างไรก็ตาม  
ตามหลักการ justification ของระบบการ
ป้องกันอันตรายจากรังสี (System of Radiation  
Protection) ประชาชนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จะต้องได้
รับประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงหรืออันตราย
ทางรังสีที่จะได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น  
กล่าวคือ จะต้องมีการเปรียบเทียบระหว่าง
ประโยชน์ทีจ่ะได้รบักบัความเสีย่งทีผู่ใ้ช้จะได้รบั
รังสีเพ่ิมขึ้นด้วย หากประโยชน์ของผลิตภัณฑ ์
ดังกล่าวยังไม่มีผลงานวิจัยที่น่าเชื่อถือได้มา 
รองรับ ประชาชนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ควรหลีกเลี่ยง
การใช้สินค้าเหล่านี้ เนื่องจากอาจไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ใดๆ และน�าไปสู่การได้รับรังสีโดย 
ไม่จ�าเป็น
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ตามแนวทางของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง 
ประเทศ (International Atomic Energy Agency, IAEA)  
การจัดการกับผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้หลังจากไม่มีการใช้งานแล้ว  
สามารถพิจารณาจากค่ากัมมันตภาพ หรือความเข้มข้น
กัมมันตภาพของผลิตภัณฑ์นั้น หากมีค ่าต�่ากว ่าเกณฑ์
ที่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศก�าหนดไว ้5  
จะสามารถจัดการขยะเหล่านี้ในลักษณะเดียวกับขยะสามัญ
ท่ัวไปได้ หากค่ากัมมันตภาพ หรือความเข้มข้นกัมมันตภาพ 
มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนด จะต้องมีการจัดการขยะเหล่านั้น 
ในลักษณะเป็นกากกัมมันตรังสี โดยบริษัทผู้ผลิต หรือผู้จัดหา 
ผลิตภัณฑ์จะต้องแนบเอกสารแสดงวิธีการในการจัดการ 
กับผลิตภัณฑ์เหล่านี้หลังเลิกใช้งานแล้วไปกับผลิตภัณฑ์ด้วย  
เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้บริโภค และท�าหน้าท่ีรวบรวมผลิตภัณฑ ์
ท่ีได้จ�าหน่ายออกไป เพ่ือน�ากลับมาด�าเนนิการจัดการกากกัมมนัตรงัสี 
อย่างถกูต้อง หากไม่สามารถจัดการกากกมัมนัตรงัสีเองได้ จะต้อง 
ส่งกากกัมมันตรังสีไปยังศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี สถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) เพ่ือท�าการจัดการกาก
กมัมนัตรงัสต่ีอไป ทัง้นีเ้พือ่ไม่ก่อให้เกดิอนัตรายต่อผู้ปฏิบัตงิาน 
ที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และสิ่งแวดล้อม และป้องกันการลักลอบ
น�ากากกัมมันตรังสีไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นโดยปราศจาก 
การควบคุม
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1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ‘นักวิชาการ จุฬาฯ ชี้อันตรายของ Smart Card การ์ดประหยัดพลังงาน’, [สืบค้น 25 ก.ค.2559] เข้าถึงได้ที่ 

http://www.chula.ac.th/th/archive/19439
2. D. Delacroix, J. P. Guerre, P. Leblanc and C. Hickman, Radionuclide and Radiation Protection Data Handbook, 2nd Edition, 2002
3. World Nuclear Association, ‘Naturally-Occurring Radioactive Materials (NORM)’, [สืบค้น 25 ก.ค.2559] เข้าถึงได้ที่  

http://www.world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/radiation-and-health/naturally-occurring-radioactive- 
materials-norm.aspx

4. ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ, กฎกระทรวง ก�าหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการด�าเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ  
วัสดุต้นก�าลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. 2550 

5. IAEA, Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards, General Safety  
Requirements Part 3 No. GSR Part 3, Vienna, 2014, pp. 111-128.

อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ที่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบเหล่าน้ี  
เม่ือมีการจ�าหน่ายสู่ประชาชนแล้ว มีแนวโน้มท่ีจะไม่สามารถควบคุมการจัดการขยะ 
ทีเ่กดิจากผลติภณัฑ์เหล่านีห้ลังเลิกใช้งานแล้วได้ ดังนั้น จ�าเป็นจะต้องท�าการประเมิน 
ปริมาณรงัสทีีป่ระชาชนผูเ้กีย่วข้องจะได้รบัจากการทิง้ขยะเหล่านี ้เช่น คนเกบ็ขยะ คนคดัแยกขยะ  
คนเผาขยะ รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง โดยค�านึงถึงจ�านวนผลิตภัณฑ์ที่
จ�าหน่ายไปในแต่ละปี จ�านวนบรเิวณทีท่ิง้ขยะ และจ�านวนผลติภณัฑ์ทีค่าดว่าจะหมดอายุ
การใช้งานในแต่ละปี เพือ่จ�ากดัปรมิาณของขยะทีจ่ะเกดิขึน้ และน�าไปสูก่ารจ�ากดัปรมิาณ 
รงัสทีีป่ระชาชนจะได้รบัให้อยูใ่นระดบัทีป่ลอดภยั ก่อนการตดัสนิใจพิจารณาอนญุาตให้มี
การจ�าหน่ายผลติภณัฑ์เหล่านีสู้ป่ระชาชนได้ ปัจจบุนั ส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัตใินฐานะ
หน่วยงานก�ากบัดแูลความปลอดภยัทางรังส ีได้มกีารควบคมุก�ากบัดแูลผลติภณัฑ์ลักษณะนี ้
บางประเภท เช่น เคร่ืองตรวจจบัควนัชนดิไอออนไนเซชนั สายล่อฟ้า เป็นต้น และ อยูร่ะหว่าง 
ร่างกฎระเบยีบและแนวทางในการก�ากบัดแูลวสัดุกมัมนัตรงัสทีีเ่ป็นส่วนประกอบในสนิค้า
อปุโภคเหล่านี ้เพือ่ให้มคีวามครอบคลมุ เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานสากลต่อไป 
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4 สิงหาคม 2559 

ปส. จดัโครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารพฒันาสมรรถนะองค์การเพ่ือการ
ปฏบิตัภิารกจิอย่างมปีระสทิธภิาพ “การตอบโต้เหตกุารณ์ฉุกเฉินทางนวิเคลียร์และ
รงัสเีชิงบรูณาการ” ระหว่างวนัที ่1 – 3 กรกฎาคม 2559 ณ วนอุทยานปราณบรุี  
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ให้แก่บคุลากรทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วข้องกบัการเผชญิเหต ุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี การออกตรวจสถานประกอบการทางนิวเคลียร ์
และรังสี รวมทั้งงานสนับสนุนด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ทางนวิเคลยีร์และรงัสี จ�านวนประมาณ 120 คน นอกจากนี ้ ยงัมกีารฝึกซ้อม
จ�าลองสถานการณ์ร่วมกบัหน่วยงานด้านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจังหวดั
ประจวบครีขีนัธ์ ทัง้นี ้ เพือ่มุง่หวงัให้เกดิการปฏบิตังิานแบบบรูณาการและเป็นไป 
ในทศิทางเดียวกนัหากเกดิเหตฉุกุเฉนิทางรงัสขีึน้ 

Mr. Yukiya Amano ผู้อ�านวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณู 
ระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA)  
พร้อมด้วยนายอรรถยทุธ์ ศรสีมทุร เอกอคัรราชทตูและผูแ้ทนถาวรไทย
ประจ�าสหประชาชาต ิณ กรงุเวยีนนา สาธารณรฐัออสเตรยี ดร.พรเทพ  
นิศามณีพงษ์ (ผสทน.) และคณะ ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมภารกิจของ
ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทย 
ด้านการก�ากบัดแูลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนวิเคลียร์และรงัส ี โดยมี 
ดร.อจัฉรา วงศ์แสงจนัทร์ (ลปส.) พร้อมด้วยผู้บรหิาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ี  
ให้การต้อนรบั ณ ห้องประชมุใหญ่ ส�านกังานปรมาณเูพ่ือสันต ิ เมือ่วนัที่ 
4 สิงหาคม 2559 
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30 สิงหาคม 2559 

สิงหาคม - กันยายน 2559

รศ.ดร. วรีะพงษ์ แพสวุรรณ ปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(กรรมการผูท้รงคณุวุฒ)ิ เป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการพลังงานปรมาณู
เพ่ือสนัติ ครัง้ที ่3/2559 โดยมคีณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพือ่สนัต ิและกรรมการ
ผูท้รงคณุวุฒใินสาขาทีเ่กีย่วข้อง พร้อมทัง้ผูบ้รหิาร ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี ปส.  
เข้าร่วมประชมุ ณ ห้องประชมุใหญ่ ส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัต ิ เมือ่วนัที ่ 30  
สงิหาคม 2559 

ปส. จดัการประชมุเชงิปฏิบติัการแนวทางการเตรยีมความพร้อมของสถานประกอบการก่อนการบงัคบัใช้พระราชบัญญตัิ
พลงังานนวิเคลยีร์เพือ่สันติ พ.ศ. 2559 เพ่ือสร้างความรูค้วามเข้าใจให้แก่ผูป้ระกอบการและผูท่ี้มส่ีวนเกีย่วข้องท้ังภาครฐัและเอกชน 
ในทกุภมูภิาคของประเทศ เก่ียวกับพระราชบญัญตัพิลงังานนวิเคลียร์เพ่ือสันต ิพ.ศ. 2559 ให้เกดิความเข้าใจในหลักสาระส�าคญั แนวทาง
ในการขอใบอนญุาต การจัดการกากกมัมนัตรงัส ีตลอดจนอัตราค่าธรรมเนยีม และบทลงโทษต่างๆ โดยด�าเนนิการจัดท้ังส้ิน 6 ครัง้ ดงันี้

วนัที ่9 สงิหาคม 2559  ณ ห้องประชมุใหญ่  ส�านกังานปรมาณเูพ่ือสันต ิกรงุเทพฯ
วนัที ่16 สงิหาคม 2559  ณ ห้องประชมุพณิทอง  โรงแรมเชยีงใหม่แกรนด์ววิ อ�าเภอเมอืง จังหวดัเชยีงใหม่
วนัที ่23 สงิหาคม 2559  ณ ห้องประชมุเกาะแก้ว  โรงแรมคลาสสิค คามโิอ อ�าเภอเมอืง จังหวดัระยอง
วนัที ่26 สงิหาคม 2559  ณ ห้องประชมุราชพฤกษ์  โรงแรมอวาน ีโฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน่เซน็เตอร์ จังหวดัขอนแก่น
วนัที ่30 สงิหาคม 2559  ณ ห้องประชมุแมคโนเลีย  โรงแรมบรุศีรภี ูบตูกิ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา
วนัที ่2 กนัยายน 2559  ณ ห้องประชมุอู่ทอง  โรงแรมคลาสสิค คามโิอ แอนด์เซอร์วิส จังหวดัพระนครศรอียธุยา 
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