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ปรมาณู 

ปรมาณู อะตอม = 

สารกัมมนัตรังส ี

พลังงานปรมาณู 

แอลฟา 

บีตา 

แกมมา 

นิวตรอน 

เอกซ 

พลังงานนิวเคลียร 

เครื่องกําเนิดรงัสี 



ความรอน กับ รังสี 

ถาน 

ปริมาณ [=] กรัม หรือ กิโลกรัม  

ความรอน 

ปริมาณ [=] แคลอรี่ หรือ จูล  

การแผความรอน การแผรังส ีหรือ กัมมันตภาพรงัสี 

สารกัมมันตรังสี (สารรังส)ี 

ปริมาณ [=] กรัม หรือ กิโลกรัม  

คากัมมันตภาพรังสี [=] คูรี หรือ เบ็กเคอเรล    

รังสี 

ความแรงรังสี [=] คูรี หรือ เบ็กเคอเรล 

ปริมาณรังสี [=] เรม หรือ ซีเวิรต     
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การใชไอโอดีน-131 ตรวจ/รักษาตอมไทรอยด 
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TNT2 = Thermonuclear Technology 

เอ็นเทนนิสบางรุนผานการฉายรังสีแกมมา เพ่ือใหทนทานและมีความยืดหยุนเหมาะสม 





 รังสี กับ ขาว 

Presenter
Presentation Notes
ปี 2557 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี ความร่วมมือระหว่างทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) กับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ซึ่งการประกวดในครั้งนี้มีหลายองค์กรทั่วโลกเข้าร่วมประกวด โดยมีผลงานผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลเพียง 12 ประเทศเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่นิยมปลูกในประเทศไทย มาฉายรังสีแกมมาที่ระดับความเข้มต่างๆ ทำให้เกิดการชักนำการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม หรือเร่งการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมให้เกิดเร็วขึ้น ��เกิดเป็นข้าวได้สายพันธุ์ใหม่ 2 สายพันธุ์ คือ ข้าวเหนียว กข 6 ที่ได้จากการอาบรังสีแกมมาที่ปริมาณ 20 กิโลเรินต์เกน (KR) ทำให้ได้ข้าวเหนียวที่มีลักษณะเด่นคือเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอม ให้ผลผลิตดี และต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล ที่ได้รับการรับรองพันธุ์เมื่อปี 2522 และได้รับความนิยมปลูกอย่างมากคิดเป็น 16% ของปริมาณข้าวในประเทศ สร้างมูลค่าส่งออกโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอย่าง ประเทศลาวและเวียดนาม กว่า 2 แสนตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และข้าวเจ้าสายพันธ์ กข 15 ที่ได้จากการอาบรังสีแกมมาปริมาณ 15 กิโลเรินต์เกน (KR) ทำให้ได้ข้าวเจ้าที่มีความนุ่มและหอม จำหน่ายได้ราคาสูงเทียบเท่ากับข้าวขาวดอกมะลิ 105 สร้างมูลค่าส่งออกกว่า 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ



ลิ้นจี่ 

ลําไย 

เงาะ 

มังคุด 

สับปะรด 

มะมวง 







พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 

• การกํากับดูแลทางนิวเคลียรครอบคลุมเพียงเรื่อง การเดินเครื่องปฏิกรณ 

• เครื่องกําเนิดรังสี ขาดการควบคุมนําเขา สงออก 

• อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ มีเพียงการตรวจสอบเทาน้ัน และขาดในกรณีเหตุ

ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 

• การพิจารณาออกใบอนุญาตเปนอํานาจของคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

• ไมมีบทบัญญัติที่จะรองรบัการเขาเปนภาคี หรือปฏิบัติตามสนธิสัญญาระหวางประเทศ 

• ไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกากกัมมันตรังสี และเช้ือเพลิงนิวเคลียรใชแลว 

• บทกําหนดโทษไมสอดคลองกับปจจุบัน 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสนัติ พ.ศ. 2559 
 

มีผลบังคับใช 1 กุมภาพันธ 2560 
 
 
 
 





เหตุฉุกเฉินทางรังสี 
แจง 

กลุมประสานงานกรณฉีกุเฉนิทางนิวเคลียรและรังสี 

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

แฟกซ: 02 562 0086       อีเมล: rad_emer@oaep.go.th  
โทร 089 200 6243  ตลอดเวลา  24 ชม. 



ดร. พิภัทร พฤกษาโรจนกุล 

รักษาการผูเชี่ยวชาญ | วิศวกรนิวเคลียรชํานาญการพิเศษ  
 

phiphat.p@oap.go.th 

ขอบคุณครบั 
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