เรี ยบเรี ยงโดย ผชช. นิตยา ศุภฤทธิ์
สังกัดส่ วนกลาง สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

บทนา
เมื่อผูเ้ ขียนได้มีโอกาสไปฝึ กอบรมในปี 2550 ณ สถาบันวิจยั และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
นิวเคลียร์ เมือง Tokai ภายใต้ Japan Atomic Energy Agency (JAEA) ซึ่งเป็ นหน่วยงานปฏิบตั ิ
การ (operator) มีนกั วิทยาศาสตร์ วิศวกรที่ทางานเกี่ยวกับ การวิจยั ด้านนิวเคลียร์ และเจ้าหน้าที่
ต่างๆอยูม่ ากกว่าหนึ่งพันคน สาหรับการบริ หารจัดการในด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสี ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานมาทาหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี เป็ น
2 หน่วยงาน เพื่อดูแลความปลอดภัยทางรังสี ในการเดินเครื่ องปฏิกรณ์ปรมาณูวจิ ยั ในสถาบัน ซึ่งมี
อยูป่ ระมาณ 3-4 เครื่ อง (ในที่น้ ีจะกล่าวถึงเฉพาะเครื่ องปฏิกรณ์ปรมาณูวจิ ยั JRR-3 และ JRR-4)
รวมทั้งงานวิจยั อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์และรังสี กล่าวคือ
1. Department of Radiation Protection ปฏิบตั ิหน้ าที่เกี่ยวกับการควบคุมปริ มาณรั งสี ใน
สิ่ งแวดล้ อม การควบคุมการได้ รับปริ มาณรั งสี ของผู้ปฏิบตั ิงานทางรั งสี และประชาชนทั่วไป
หน่ วยงานนีไ้ ด้ แบ่ งงานออกเป็ น 5 งาน กล่ าวคือ Dosimetry Management Section, Calibration
Standards and Measurement Section, Environmental Radiation Control Section, Facility
Radiation Control Section I และ Facility Radiation Control Section II
2. Department of Operational Safety Administration ปฏิบตั ิหน้ าที่เกี่ยวกับการควบคุม
ปริ มาณรั งสี ของสถานปฏิบตั ิการทางรั งสี ในสถาบัน จัดการระบบการป้ องกันทางกายภาพ
(Physical Protection) ของสารไอโซโทปรั งสี (radioisotope) และวัสดุนิวเคลียร์ (nuclear
materials) ตลอดจนการจัดการระบบป้ องกันอัคคีภยั
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มาทาความเข้ าใจหน้ าที่ของ Radiation Protection Supervisor หรือเจ้ าหน้ าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสีของญีป่ ุ่ นกันก่อน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (องค์กร JAEA เรี ยกว่า Radiation Protection Supervisor)
ในประเทศญี่ปุ่น ที่ผา่ นการสอบการเป็ นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับชาติแล้ว จะถูก
แต่งตั้งโดยผูข้ อใบอนุญาต ครอบครอง ใช้ ขาย เก็บรักษา ขนส่ ง หรื อ จัดการกากของสาร
ไอโซโทปรังสี (Radioisotopes) หรื อเครื่ องกาเนิดรังสี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เหล่านั้น
อาจเป็ นนักฟิ สิ กส์ เภสัชกร หรื อ ทันตแพทย์ และมีหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาด้านความปลอดภัยทางรังสี
ในสถานปฏิบตั ิการนั้นๆ และเป็ นผูน้ าของ Radiation Protection Staffs
สาหรับสถาบันวิจยั และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ เมือง Tokai เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี จะทางานภายใต้ Department of Radiation Protection และเป็ นผูน้ าของ
Radiation Protection Staffs ที่ทาหน้าที่ดา้ นเทคนิคการป้ องกันอันตรายจากรังสี ในกรณี ที่ผู ้
ปฏิบตั ิงานทางรังสี ปฏิบตั ิงานแล้วทาให้เกิดอุบตั ิเหตุทางรังสี จะต้องมีการแจ้งต่อ Radiation
Protection Staffs ทันทีและต้องปฏิบตั ิตามคาสั่งของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ทุกประการ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ในหน่วยงาน นอกจากจะมีหน้าที่ ที่จะต้องทราบ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางรังสี แล้ว จะต้องมีการบริ หารจัดการงานต่างๆใน
หน่วยงานที่ดาเนินการเกี่ยวกับรังสี หรื อนิวเคลียร์ดงั นี้
 จัดทากฎระเบียบเกี่ยวกับการป้ องกันอันตรายจากรังสี ภายในองค์กรและมีการปรับปรุ ง
แก้ไขตามกาลเวลา
 จัดทาแผนการก่อสร้าง การซ่อมแซมแก้ไข หรื อ การยกเลิกสถานปฏิบตั ิการทางรังสี หรื อ
อุปกรณ์ต่างๆในสถานปฏิบตั ิการทางรังสี
 ทบทวนการขออนุญาต และจัดทารายงานเสนอต่อหน่วยงานกากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี ตามกฎหมาย
 ตรวจสอบสถานปฏิบตั ิการและเครื่ องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรังสี และเป็ นผูน้ าในการ
ดาเนินการหากเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี
 พิจารณาตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการด้านความปลอดภัยทางรังสี
 แนะนาและฝึ กสอนให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี
 จัดทาเอกสารแนวปฏิบตั ิดา้ นบริ หารจัดการความปลอดภัยทางรังสี ให้กบั หัวหน้าหน่วยงาน
ของสถานปฏิบตั ิการทางรังสี
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 เป็ นผูจ้ ดั การฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยจากการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับสารไอโซโทปรังสี
 เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการดาเนินการต่างๆ กล่าวคือ วางแผนด้านบริ หารจัดการความ
ปลอดภัยทางรังสี ออกแบบสถานปฏิบตั ิการทางรังสี และการจัดตั้งเครื่ องมืออุปกรณ์ เป็ น
ผูใ้ ห้คาอธิบายกับผูต้ รวจสอบการกากับดูแล หรื อ Inspectors (ในที่น้ ีเป็ นเจ้าหน้าที่ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Ministry of Science and Technology: MEXT ใน
สมัยนั้น) หรื อ หน่วยงานที่ลงทะเบียนเป็ นผูต้ รวจสอบกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ไว้
 ทาการตรวจวัดรังสี ในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี
 ตรวจวัดรังสี ในสถานปฏิบตั ิการทางรังสี และนิวเคลียร์ รวมทั้งอุปกรณ์ เป็ นประจา

การบริหารจัดการความปลอดภัยทางรังสีจากการใช้ เครื่องปฏิกรณ์ ปรมาณูวจิ ยั
ของสถาบันวิจยั และพัฒนาด้ านวิทยาศาสตร์ นิวเคลียร์ เมือง Tokai; JAEA
เครื่ องปฏิกรณ์ปรมาณูวจิ ยั JRR-3 และ JRR-4 ที่ต้ งั อยูใ่ นสถาบันวิจยั และพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ เมือง Tokai ได้อยูใ่ นการควบคุมดูแลการป้ องกันอันตรายจากรังสี โดย
Radiation Protection Staffs ในหน่วยงาน Facility Radiation Control Section I ซึ่งอยูภ่ ายใต้
Department of Radiation Protection และมีการบริ หารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี ของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี ในสถาบัน และป้ องกันไม่ให้มีการแพร่ กระจายรังสี ไปสู่ สิ่งแวดล้อม โดย
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี จะเป็ นผูน้ าและวางแผนการทางานให้แก่ Radiation Protection
Staffs โดยดาเนินการตรวจวัดรังสี ดงั นี้
 ทาการวัดปริ มาณรั งสี ในอาคารเครื่ องปฏิกรณ์ ฯ โดยมีการติดตั้ง Area Monitors ไว้ 2 ชนิด
ได้ แก่
- GM Counter สาหรั บการวัดปริ มาณรั งสี แกมมา และ
- BF3 Counter สาหรั บการวัดรั งสี นิวตรอน
การวัดปริ มาณรั งสี เป็ นการวัดรั งสี แบบต่ อเนื่อง แล้ วมีการคานวณเพื่อประเมินรั งสี ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 ทาการตรวจวัดการเปรอะเปื ้ อนทางรั งสี วิธี smear method และ direct survey methodใน
บริ เวณพืน้ อาคารเครื่ องปฏิกรณ์ ฯ ผนังบ่ อของเครื่ องปฏิกรณ์ ฯ พืน้ ที่ทางานเกี่ยวกับรั งสี
และอุปกรณ์ ต่างๆที่อยู่ในส่ วนของพืน้ ที่ควบคุม (Controlled Area)
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การวัดการเปรอะเปื้ อนบนพื้นผิวของสถานปฏิบตั ิการทางนิวเคลียร์ดว้ ย GM Counter
(มณฑา ปุณณชัยยะ, Final Report of 20th Instructor Training Program, NuTEC, JAEA, Tokai,Japan)

 ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เข้าไปทางานในส่ วนพื้นที่ควบคุม (Controlled Area) ของอาคารเครื่ อง
ปฏิกรณ์ฯ มีการวัดการเปรอะเปื้ อนของมือ เท้า และเสื้ อผ้าด้วยเครื่ องวัดรังสี Hand-FootCloth Monitor (HFCM) หลังจากออกจากพื้นที่ควบคุมแล้ว
 ทาการตรวจวัดปริ มาณรังสี ของ ก๊าซ Ar-41 และฝุ่ นละอองที่ปล่อยออกทางปล่องระบาย
(Stack) ของเครื่ องปฏิกรณ์ฯ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

Gamma Spectrometer
(มณฑา ปุณณชัยยะ, Final Report of 20th
Instructor Training Program, NuTEC, JAEA
Tokai, Japan)

ตัวอย่ างการวัดรังสี Co-60 ด้ วย NaI
Gamma Spectrometer
(http://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_Spectroscopy)

 ทาการตรวจวัดรังสี ในสารละลายน้ าทิง้ รังสี
 ทาการตรวจวัดรังสี ประจาตัวบุคคลของผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี ทุกๆ 3 เดือน
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 ทาการตรวจวัดรังสี บีตารวม (Group β ) ของฝุ่ นละอองในห้องปฏิบตั ิการของเครื่ อง
ปฏิกรณ์ฯ
 ทาการวิเคราะห์ปริ มาณ Tritium (H-3) ในสารละลายน้ าทิ้ง ด้วยเครื่ องวิเคราะห์ Liquid
Scintillation Counter (LSC)

Liquid Scintillation Counter
(http://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_
scintillation_counting)

A modern geiger counter (Geiger-Müller counter)
(http://en.wikipedia.org/wiki/Geiger_counter)

 ทาการติดตั้งระบบการตรวจวัดอัตราปริ มาณรังสี (dose rate) และปริ มาณรังสี ในอากาศ
ภายในอาณาเขตพื้นที่ควบคุมของอาคารเครื่ องปฏิกรณ์ฯ และสถานที่ต้ งั เครื่ องเร่ งอนุภาค
อย่างต่อเนื่อง โดยใช้เครื่ องตรวจวัดอัตโนมัติ
 กากกัมมันตรังสี ที่ได้จากห้องปฏิบตั ิการต่างๆ ในหน่วยงานวิจยั ของสถาบัน จะถูกส่ งไป
จัดการกากในหน่วยงาน Department of Decommissioning and Waste Management ของ
สถาบัน
แผนภาพการควบคุมความปลอดภัยทางรังสี ของเครื่ องปฏิกรณ์ปรมาณูวจิ ยั ของสถาบัน วิจยั ฯ
ได้แสดงในรู ปที่ 1
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รู ปที่ 1 การควบคุมความปลอดภัยทางรังสี ของเครื่องปฏิกรณ์ ปรมาณูวจิ ัยของสถาบันวิจัยฯ

โปรแกรมการตรวจวัดรังสีในเครื่องปฏิกรณ์ ปรมาณูวจิ ยั JRR-3 และ JRR-4 ของ
สถาบันวิจยั และพัฒนาด้ านวิทยาศาสตร์ นิวเคลียร์ เมือง Tokai ; JAEA
การควบคุมความปลอดภัยทางรังสี จากการใช้เครื่ องปฏิกรณ์ปรมาณูวจิ ยั JRR-3 และ
JRR-4 ในงานวิจยั ต่างๆ มีการจัดทาโปรแกรมการตรวจวัดปริ มาณรังสี เป็ นประจา โดยเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสี และ Radiation Protection Staffs ซึ่งมีการดาเนินงานต่างๆดังนี้
รายการ
1. ตรวจวัดอัตราปริมาณรังสี
(Dose Rate)
- ภายในเขตพื้นที่ควบคุม
(Controlled Area)
- นอกเขตพื้นที่ควบคุม
- พื้นผิวของเครื่ องกาบังรังสี
ในขณะเดินเครื่ องปฏิกรณ์ฯ
2. ตรวจวัดปริมาณรังสี แกมมา
และนิวตรอน ทีพ่ นื้ ผิวของผนัง
บ่ อเครื่องปฏิกรณ์ฯ

ความถี่การตรวจวัด

เครื่องมือวัดปริมาณรังสี

สัปดาห์ละครั้ง

วัดรังสี แกมมา ด้วยเครื่ องวัด GM
Counter Survey Meter หรื อ
Ionization Chamber Survey Meter
และวัดรังสี นิวตรอน ด้วยเครื่ องวัด
Rem Counter

เดือนละครั้ง
ทุกวัน
สัปดาห์ละครั้ง
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Thermo Luminescence Detector
(TLD)

3. ตรวจวัดปริมาณรังสี แกมมา ใน
อากาศทีผ่ ่านปล่องของเครื่อง
ปฏิกรณ์ฯ (Stack) แล้ว
4. ตรวจวัดปริมาณรังสี รวมแอลฟา
บีตาและแกมมา โดยมีการเก็บ
ตัวอย่ างฝุ่ นละอองทีผ่ ่ านปล่ องของ
เครื่องปฏิกรณ์ฯ ผ่านกระดาษ
กรอง (filter paper)
5. ตรวจวัดปริมาณรังสี รวมแกมมา
ในอากาศของห้ องปฏิบัติการทีอ่ ยู่
ในอาคารเครื่องปฏิกรณ์ฯ
6. ตรวจวัดปริมาณรังสี ของ
Tritium (H-3) และ C-14
ปริมาณรังสี แกมมา ปริมาณรังสี
รวมแอลฟา และบีตา ในกาก
ของเหลวกัมมันตรังสี
7. ตรวจวัดการเปรอะเปื้ อนรังสี
ของสิ่ งของต่ างๆทีใ่ ช้ ในพืน้ ที่
ควบคุม (controlled area)
8. ตรวจวัดการเปรอะเปื้ อนรังสี
ของบุคคลทีอ่ อกจาก controlled
area
9. ตรวจวัดปริมาณรังสี ของภาชนะ
ทีบ่ รรจุสารกัมมันตรังสี หรือวัสดุ
นิวเคลียร์ เพือ่ ขนส่ งออกจากสถาน
ปฏิบัติการทางนิวเคลียร์ และวัด
การเปรอะเปื้ อนรังสี ของพืน้ ผิว
ภาชนะและรถทีใ่ ช้ ขนส่ ง

อย่างต่อเนื่อง

Gamnma Counter (หัววัด
NaI(Tl) Scintillation Detector)

อย่างต่อเนื่อง

Alpha/Beta/Gamnma Counter

อย่างต่อเนื่อง

Gamnma Counter (หัววัด
NaI(Tl) Scintillation Detector)

ก่อนที่จะปล่อยเป็ นสารละลาย
น้ าทิ้ง

เครื่ องวัด Liquid Scintillation
Counter, Alpha/Beta Counter
และ Gamma Spectrometer

ก่อนนาของออกจาก
controlled area

GM Counter Survey Meter
สาหรับวัดรังสี บีตา และใช้หวั วัด
ZnS(Ag) scintillation survey
meter สาหรับวัดรังสี แอลฟา
Hand, Foot and Clothes Monitor
(HFCM)

เมื่อออกจาก controlled area

เมื่อมีการขนส่ ง

7

GM Counter Survey Meter และ
Ionization Chamber Survey Meter

บทสรุป
ไม่วา่ จะเป็ นสถานปฏิบตั ิการนิวเคลียร์อื่นๆ หรื ออาคารเครื่ องปฏิกรณ์ปรมาณูของประเทศ
ใดๆ แนวทางการดูแลความปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์ เพื่อมิให้มีรังสี รั่วไหล
ไปสู่ สิ่งแวดล้อม ควรดาเนินการคล้ายๆกับการบริ หารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี จาก
การใช้เครื่ องปฏิกรณ์ปรมาณูวจิ ยั ดังกล่าวข้างต้นของประเทศญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามสถานปฏิบตั ิการ
ทางนิวเคลียร์และรังสี จะต้องมีเครื่ องมือที่ใช้ตรวจวัดปริ มาณรังสี ที่ครบถ้วน มีงบประมาณที่
เพียงพอ และมีการจัดตั้งหน่วยงานความปลอดภัยทางรังสี จึงจะทาให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสี ในสถานปฏิบตั ิการฯ สามารถดาเนินการได้เหมาะสม นอกจากนี้ยงั มีหน่วยงานวัดปริ มาณ
รังสี ในสิ่ งแวดล้อม อีกหน่วยงานหนึ่งในสถาบันวิจยั ฯ ที่วดั ปริ มาณรังสี ในบริ เวณสถาบัน และ
บริ เวณรอบๆสถาบัน เพื่อวัดปริ มาณรังสี ในสิ่ งแวดล้อม และมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องด้วย
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สถาบันออกแบบและจัดสร้างขึ้นเองอีกด้วย
เอกสารอ้ างอิง
1. Shinichi Suga, เอกสารประกอบการสอนวิชา Radiation Safety Management and Radiation
Protection Supervisor, Instructor Training Course, JAEA/NUTEC.
2. Kotaro Yamasoto, เอกสารประกอบการสอนวิชา Radiation Protection in Controlled Area in JAEA,
Instructor Training Course, JAEA/NUTEC
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