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โดย  นิตยา  ศุภฤทธิ์      ผู้เชี่ยวชาญฯ   
สังกัดส่วนกลาง ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

 

  
 

โรงงานอุตสาหกรรมหลายๆแห่งไดใ้ช้นิวเคลียร์เกจในการตรวจวัดความหนา ความหนาแน่น อัตราการ
ไหลของของเหลว ความชื้น วัดระดับและการวิเคราะห์ธาตุ  หากมีการใช้เครื่องวัดเชิงนิวเคลียร์หรือนิวเคลียร์เกจ
(Nuclear Gauges) อย่างถูกต้อง ก็จะท าให้ไม่มีอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและบุคคลที่อยู่ใกล้สถานปฏิบัติงานกับ
นิวเคลียร์เกจ 
 โดยทั่วไปนิวเคลียร์เกจ จะประกอบด้วยวัสดุกัมมันตรังสีชนิดปิดผนึก 1 ชนิด หรือมากกว่า และหัววัด
รังสีอย่างน้อย 1 ตัว ในอุตสาหกรรมน้ ามันและแก๊ส มีการใช้วัสดุกัมมันตรังสีชนิด Cs-137  ที่มีความแรงรังสีสูง 
ถึง 5 GBq และบางโอกาสอาจใช้ความแรงรังสีสูงถึง 100 GBq ขึ้นอยู่กับขนาดของโรงงานและวัตถุประสงค์ของ
การวัดและอาจใช้วัสดุกัมมันตรังสี ชนิด Co-60  ทีใ่ห้รังสีแกมมาและสามารถทะลุทะลวงได้สูงกว่า นิวเคลียร์เกจ
มักใช้วัดความหนาแน่นของของเหลวในท่อหรือถังที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่มากหรืออาจมีผนังหนามาก 
ปกตินิวเคลียร์เกจจะติดตั้งอยู่ที่ “transmission mode” มากกว่าการใช้ “backscatter mode”  ดังภาพที่ 1 
และ 2 ตามล าดับ 
 

                      
                               Fig.1 Principle of transmission method 
 

               
                                Fig. 2  Principle of backscatter method 
          ที่มา : IAEA, Technical data on nucleonic gauges, IAEA-TECDOC-1459, July 2005. 
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การใช้ประโยชน์จากนิวเคลียร์เกจในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 1  ชนิดของ
วัสดุกัมมันตรังสีและชนิดของรังสีที่ใช้ในงานนิวเคลียร์เกจ ได้แสดงในตารางที่ 2 

 

Table 1  Nucleonic Control System (NCS) or Nuclear Gauges USED IN MANUFACTURING 
      INDUSTRIES 

 
 

Applications 

 
 

Techniques 
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Level / Fill 

 

 transmission  X X X X  X 

n backscatter   X  X   
 
 
Thickness 
and 
Area Weight 

 

 transmission    X    

β transmission   X X  X  

 backscatter   X     

β backscatter   X X   X 

XRF    X   X 

Density 

 

 transmission X X X    X 

 backscatter X      X 

Bulk Weight  transmission X       

 

Fluid Flow 

 transmission 

Single + multi- 

energy 

     

X 

  

X 

Moisture  transmission X       

n transmission X      X 

n moderation X      X 

Analysis PGNAA X      X 

 transmission X     x X 

XRF    X X X X 

Ionization      X  
   ที่มา :  IAEA, Technical data on nucleonic gauges, IAEA – TECDOC-1459, IAEA, Vienna, July 2005. 
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Table 2  Radioactive sources typically used in nucleonic gauges 
Radioisotope Type of radiation 
Promethium-147 
Thallium-204 
Krypton-85 
Strontium/Yttrium-90 
Americium-241 
Caesium-137 
Cobalt-60 
Americium-241/beryllium 
Cf-252 
Iron-55 
Cadmium-109 

Beta 
Beta 
Beta 
Beta 
Gamma 
Gamma 
Gamma 
Neutron 
Neutron 
X-ray 
X-ray 

 

ที่มา :  IAEA, Technical data on nucleonic gauges, IAEA – TECDOC-1459, IAEA, Vienna, July 2005.       
 

  
โดยทั่วไปนิวเคลียร์เกจ มี 2 ชนิด ได้แก่ แบบติดต้ังอยู่กับที่ (fixed gauges)  และแบบเคลื่อนที่ได้  

(portable gauge)  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

     2.1  นิวเคลียร์เกจชนิดติดตั้งอยู่กับที่ (Fixed Gauges) 
  นิวเคลียร์เกจชนิดนี้มักใช้เฝ้าตรวจขบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพในเหมืองแร่ โรงงานที่มีการ
บดหรือโม่และมีขบวนการผลิต  โดยมากมักจะใช้ในการตรวจวัดหาความหนา  ความหนาแน่นหรือการหา
ปริมาณ  นิวเคลียร์เกจมีการติดต้ังวัสดุกัมมันตรังสีชนิดปิดผนึกไว้ เมื่อบานเปิดปิด (Shutter) อยู่ในลักษณะเปิด 
ล าแสงของรังสีจะฉายไปยังวัตถุท่ีต้องการวัด โดยมีหัววัดติดตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัสดุกัมมันตรังสี ดังภาพที่ 3 และ 4   
รังสีซ่ึงเรามองไม่เห็นด้วยตาที่ฉายไปยังวัตถุจะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์และเคมีของวัตถุได ้และ
วัตถุนั้นๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นวัสดุกัมมันตรังสี ตัวอย่างการใช้นิวเคลียร์เกจชนิดนี้ก็คือการวัดความหนาของ
กระดาษหลังจากมีการอัดให้เป็นแผ่นแล้ว หรือวัดระดับของเบียร์ในกระป๋องเพ่ือควบคุมปริมาณเบียร์ในแต่ละ
กระป๋องให้มีปริมาณเท่าๆกัน เป็นต้น 
 

                                
  ที่มา : Canadian Nuclear Safety Commission, Working Safety With Nuclear Gauges, INFO-9999-4 (E)  
           Revision 2, Canada. 
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ที่มา : Canadian Nuclear Safety Commission, Working Safety With Nuclear Gauges, INFO-9999-4 (E)  
         Revision 2, Canada. 
 

    2.2 นิวเคลียร์เกจชนิดเคลื่อนที่ได้  (Portable Gauges)  
 นิวเคลียร์เกจชนิดนี้มักใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร การก่อสร้าง และด้านโยธา เช่น ใช้วัดความชื้น

และการอัดแน่น (compaction) ของดิน และวัดความหนาแน่นของยางมะตอยที่ใช้ท าผิวถนน เป็นต้น โดยมี
วิธีการวัด 2 วิธี คือ วิธีหักเหกลับของรังสี (backscatter method)  และวิธีส่งผ่านโดยตรงของรังสี (direct 
transmission method)  ดังภาพที่ 5 และ 6 
 วิธี “direct transmission” เป็นวิธีวิเคราะห์ที่มีความแม่นย าและแก้ปัญหากรณีที่มีพ้ืนผิวขรุขระได้ 
ตัวอย่างเช่น การวัดความหนาแน่นของดิน จะใช้วัสดุกัมมันตรังสีที่มีลักษณะเป็นท่อน  (source rod)  ซ่ึงถูก 
บรรจุลงในหลอดยาวๆ (tube) แล้วถูกสอดเข้าไปในรูที่เจาะไว้ใต้ผิวดิน รังสีจากต้นก าเนิดรังสีจะแผ่ออกมาทะลุ
ผ่านชั้นดินไปยังหัววัดรังสีที่ติดไว้ตรงฐานของนิวเคลียร์เกจ ระดับรังสีที่วัดได้สามารถค านวณหาความแน่นของ
ดินได้ 
 วิธี “backscatter”  เป็นวิธีที่สามารถก าจัดการเจาะเป็นรูของวัตถุได ้โดยวัสดุกัมมันตรังสีและหัววัด
รังสียังคงอยู่บนผิววัตถุ รังสีจากต้นก าเนิดรังสีจะทะลุผ่านผิววัตถุลงไปและรังสีบางส่วนจะมีการหักเหกลับไปยัง
หัววัดรังสี วิธีนี้จะใช้วัดความชื้นของวัตถุโดยใช้ต้นก าเนิดรังสีนิวตรอน หรือใช้วัดความหนาแน่นของวัตถุโดยใช้
ต้นก าเนิดรังสีแกมมา การวัดความหนาแน่นโดยวิธี “backscatter” นี้ จะมีความแม่นย าน้อยกว่าการวัดโดยวิธี 
“direct transmission” เนื่องจากการหักเหของรังสีมีมุมกว้างและรังสีทะลุผ่านผิววัตถุในลักษณะตื้น และไม่
สามารถวัดความหนาแน่นได้ที่ความลึกของวัตถุมากกว่า 5 -7.5 ซม. (หรือ 2-3 นิ้ว) ได้ อย่างไรก็ตามวิธีการวัดนี้
จะท าได้รวดเร็วและง่ายกว่าวิธี “direct transmission” และใช้วัดวัตถุทีม่ีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน ได้แก่ ยาง
มะตอย (asphalt) ที่ใช้ท าผิวถนน 
 

   
     
                            ที่มา : Canadian Nuclear Safety Commission,                                                
               Working Safety With Nuclear Gauges,  
              INFO-9999-4 (E) Revision 2, Canada. 
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ที่มา : Canadian Nuclear Safety Commission, Working Safety With Nuclear Gauges, INFO-9999-4 (E)  
         Revision 2, Canada. 
 

  
นิวเคลียร์เกจแต่ละตัวจะถูกติดต้ังวัสดุกัมมันตรังสีขนาดเล็ก จ านวน 1 หรือ 2 ตัว ได้แก่ Cs-137, Am-

241/Be, Ra-226 หรือ Co-60 เป็นต้น ความเข้มรังสีของวัสดุกัมมันตรังสีจะวัดเป็นปริมาณรังสีที่แผ่ออกมา ถึง 
แม้ว่าต้นก าเนิดรังสีจะมีขนาดเล็กมากแตม่ักจะมีความเข้มรังสีสูง และปริมาณรังสีที่ร่างกายดูดกลืนนั้นไม่ใช่ค่า
ความเข้มรังสีของวัสดุกัมมันตรังสี แต่จะมีผลต่อสุขภาพอนามัยของบุคคลที่ได้รับปริมาณรังสี ปริมาณรังสีที่ร่าง 
กายดูดกลืนจะถูกควบคุมได้โดยใช้วัสดุก าบังรังสีและใช้เทคนิคการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 

วัสดุกัมมันตรังสีของนิวเคลียร์เกจจะถูกบรรจุอยู่ในแคปซูลพิเศษหลายชั้น แคปซูลนี้จะมีขนาดเท่ากับ
ยางลบที่อยูป่ลายสุดของดินสอ แคปซูลจะถูกสอดลงไปในภาชนะหรือกล่อง (gauge housing) ที่เป็นก าบังรังสี
อีกชั้นหนึ่งดังภาพที่ 7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : Canadian Nuclear Safety Commission, Working Safety With Nuclear Gauges, INFO-9999-4 (E)  
         Revision 2, Canada. 
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ในการปฏิบัติงานกับนิวเคลียร์เกจอย่างปลอดภัย ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักการป้องกันรังสี
เพ่ือควบคุมอันตรายจากต้นก าเนิดรังสีที่อยู่ภายนอกร่างกาย กล่าวคือ  การลดระยะเวลา (Time)  การเพ่ิม
ระยะทาง (Distance) และการใช้ก าบังรังสี (Shielding) ในขณะปฏิบัติงานกับต้นก าเนิดรังสี รวมทั้งการป้องกัน
การเข้าถึงวัสดุกัมมันตรังสีที่มีความเข้มรังสีสูง เช่น มีบานเปิดปิด (Shutter) มีระบบ interlock  หรือมีการ
ออกแบบพ้ืนที่ปฏิบัติงานกับนิวเคลียร์เกจให้เป็นพื้นที่ควบคุม (controlled area)  โดยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องเท่านั้นเข้าออกพ้ืนที่ควบคุมนี้ได้   

 Time :  เมื่อใช้เวลาปฏิบัติงานกับต้นก าเนิดรังสีให้น้อยลง ก็จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับปริมาณรังสี
น้อยลง ดังนั้นควรปฏิบัติงานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ต้องค านึงถึงความปลอดภัยด้วย  การ
ค านวณระยะเวลาที่เหมาะสมสามารถค านวณได้จากสูตร 
 

   T   =     
𝐼𝑚

𝐼𝑟
  

 
โดย Im  หมายถึง อัตราปริมาณรังสีสูงสูดที่อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับ 

𝐼𝑟  หมายถึง อัตราปริมาณรังสีที่วัดไดใ้นบริเวณปฏิบัติงาน 
  T   หมายถึง ระยะเวลาที่อนุญาตให้ท างานได้ 
 

 Distance :  การปฏิบัติงานให้อยู่ห่างจากต้นก าเนิดรังสีให้มากที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ ผู้ปฏิบัติงานจะ
ได้รับอัตราปริมาณรังสีลดลง ตามสูตร Invert Square  ของระยะทางที่อยู่ห่างจากต้นก าเนิดรังสี โดย
ระดับความเข้มของรังสีจะเปลี่ยนไปตามระยะทางยกก าลังสอง ดังสมการ  
 

     = 
𝑘

𝑑2

 

 
 โดย    หมายถึง อัตราปริมาณรังสีที่วัดได้ซึ่งอยู่ห่างจากต้นก าเนิดรังสีเป็นระยะทาง d  และค่า k   
        หมายถึงค่าคงท่ี ซึ่งเปลี่ยนไปตามชนิดของต้นก าเนิดรังสี 
 ในกรณีต้นก าเนิดรังสีเป็นชนิดเดียวกัน ค่า k จะไม่เปลี่ยนแปลง  จึงสามารถเขียนสมการได้เป็น 
 

                                            1 d1
2 =  2 d2

2
   

 

        โดย  1 และ 2  เป็นอัตราปริมาณรังสีที่วัดได้ที่ระยะทาง  d1 และ  d2 ตามล าดับ 
 
 Shielding :  การใช้วัสดุก าบังรังสีระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับต้นก าเนิดรังสี จะสามารถลดระดับการ

ได้รับปริมาณรังสีได ้ ดังนั้นต้นก าเนิดรังสีที่อยู่ในนิวเคลียร์เกจนี้ จะบรรจุอยู่ในแคปซูล แล้วสอดเข้าไป
ในกล่องบรรจุอีกชั้นหนึ่งซึ่งเป็นก าบังรังสี  
 

 การเลือกใช้ชนิดของเครื่องก าบังรังสี ควรเลือกให้เหมาะสม ซ่ึงขึ้นอยู่กับค่ากัมมันตภาพของต้น
ก าเนิดรังสี  ชนิดของรังสี และค่าปริมาณรังสีที่อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับ  ตัวอย่างเช่น ใช้แผ่น
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พลาสติก หรือกระดาษแข็ง ก าบังรังสีบีตา   ใช้ตะก่ัว หรือเหล็ก หรือคอนกรีต ก าบังรังสีแกมมาและรังสี
เอกซ์ และใช้น้ าหรือพาราฟิน ก าบังรังสีนิวตรอน เป็นต้น 
 

ทั้งนีเ้พ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับต้นก าเนิดรังสีก่อไอออน ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.)  
จึงด าเนินการออกกฎระเบียบขึ้นโดยมี “กฎกระทรวง ก าหนดเงื่อนไขวีธีการขอรับใบอนุญาตและการด าเนินการ
เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นก าลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ.2550 ข้อ 29” ภายใต้
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 ได้ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณรังสี ห้ามได้รับปริมาณ
รังสีเกินก าหนด ดังนี้ 

 (1)  ปริมาณรังสียังผล  (effective dose) 20 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี โดยเฉลี่ยในช่วงห้าปีติดต่อกัน 
ทั้งนีใ้นแต่ละปีจะรับรังสีได้ไม่เกิน 50 มิลลิซีเวิร์ต และตลอดในช่วงห้าปีติดต่อกันนั้นจะต้องได้รับรังสีไม่
เกิน 100 มิลลิซีเวิร์ต 

  (2)  ปริมาณรังสีสมมูล (equivalent dose) 150 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี ส าหรับเลนซข์องดวงตา 
 (3)  ปริมาณรังสีสมมูล (equivalent dose) 500 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี ส าหรับส่วนที่เป็นผิวหนัง 

           มือ และข้อเท้า 
 

  
 

โดยทั่วไปการค านวณการได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงานกับนิวเคลียร์เกจ ผู้ก ากับดูแลของประเทศ
แคนนาดาได้แนะน าดังนี้ 

 

 ผู้ปฏิบัติงานกับนิวเคลียร์เกจแบบเคลื่อนที่ได้หรือชนิดหิ้วได้ (portable gauges)  อาจจะ
ประเมินการได้รับปริมาณรังสีโดยประมาณ ได้จากการน าจ านวนครั้งของการใช้งานต่อปีมาคูณ
กับค่าปริมาณรังสีที่ได้รับต่อครั้งของการใช้งานนิวเคลียร์เกจ 
 

 ผู้ปฏิบัติงานกับนิวเคลียร์เกจแบบติดต้ังอยู่กับที่ (fixed gauges)  สามารถประเมินการได้รับ
ปริมาณรังสีโดยประมาณ โดยการน าจ านวนชั่วโมงในการปฏิบัติงานมาคูณกับอัตราปริมาณรังสี
ในบริเวณปฏิบัติงานกับนิวเคลียร์เกจ 

 ในทางเลือกอ่ืนผู้ขออนุญาตครอบครองหรือใช้นิวเคลียร์เกจ จะต้องท าการเฝ้าตรวจการได้รับปริมาณ
รังสีของผู้ปฏิบัติงานโดยใช้อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีสะสมที่บุคคลได้รับ (dosimeter) หรืออุปกรณ์บันทึกรังสี
ประจ าตัวบุคคล โดยทั่วไปมักใช้ชนิดที่ต้องผ่านกระบวนการอ่านค่า (passive dosimeter)  เช่น Thermo 
luminescent dosimeter (TLD)  หรือ Optically Stimulated Luminescence (OSL) โดยสวมใส่ระหว่าง
สะเอวถึงคอ และเมื่อไม่ใช้อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีสะสมเหล่านี้จะต้องเก็บไว้ในบริเวณท่ีมีปริมาณรังสีต่ าๆ และ
ห่างไกลจากนิวเคลียร์เกจ อย่างไรก็ตามผู้ก ากับดูแลของประเทศแคนนาดาได้แนะน าว่า “ถ้าหากผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับปริมาณรังสีต่ ากว่า 1 มิลลิซีเวิรต์ต่อปี (mSv/y)  ไม่จ าเป็นต้องติดอุปกรณ์ TLD  หรือ OSL ไว้ในขณะ
ปฏิบัติงาน เพราะเป็นค่าที่ประชาชนทั่วไปต้องได้รับปริมาณรังสีไม่เกิน 1 มิลลิซีเวิร์ตต่อปีตามมาตรฐานสากล” 

ส าหรับการก ากับดูแลของประเทศไทยนั้น ได้มีข้อก าหนดใน “กฎกระทรวงก าหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับ
ใบอนุญาตฯ พ.ศ. 2550 ข้อ 31” ว่า “ผู้รับใบอนุญาตต้องมิให้ประชาชนทั่วไปได้รับปริมาณรังสียังผล (effective 
dose) เกิน 1 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี  ยกเว้นผู้ที่มารับบริการทางการแพทย์” และ “ระเบียบส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติว่าด้วยแบบค าขอรับใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องก าเนิดรังสี วัสดุ
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นิวเคลียร์ หรือวัสดุต้นก าลัง และพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู พ.ศ. 2552”  ได้ก าหนดในแบบค า
ขออนุญาตว่า “กรณียื่นค าขออนุญาตฯ ให้แนบเอกสารส าเนาหลักฐานการครอบครองหรือใช้งานอุปกรณ์บันทึก
รังสีประจ าตัวบุคคลด้วย”  ดังนั้นประเทศไทยจึงได้ก าหนดให้ใช้อุปกรณ์ dosimeter  ในการเฝ้าตรวจการได้รับ
ปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงานนิวเคลียร์เกจดังกล่าว 
 

  
       Thermoluminescent dosimeters (TLDs)           Optically stimulated luminescence (OSL) dosimeter 
               Source: Hong Kong Observatory                    Source: Harvard University, Environmental Health and Safety 
            (ภาพจาก  http://www.remm.nlm.gov/civilian.htm#alphacounter  สืบค้นวันท่ี 2 ตุลาคม 2558) 
 

  
ในประเทศแคนนาดามีหน่วยงาน   Canadian Nuclear Safety Commission  (CNSC)  เป็นหน่วย 

งานก ากับดูแล (regulation) ที่ออกใบอนุญาตให้กับบริษัทที่ใช้นิวเคลียร์เกจได้ก าหนดว่า นิวเคลียร์เกจทุกตัว
ควรจะมีใบรับรองก่อนที่จะน าไปใช้งาน และนิวเคลียร์เกจควรได้รับการตรวจสอบเป็นประจ าเพื่อให้แน่ใจว่าต้น
ก าเนิดรังสีอยู่ในต าแหน่งที่ปลอดภัยภายในแคปซูลและไม่มีรังสีรั่วไหลออกมา ผู้รับใบอนุญาตจะต้องด าเนินการ
ตรวจสอบนิวเคลียร์เกจให้แก่หน่วยงาน CNSC ของประเทศแคนนาดา โดยมีการทดสอบการรั่วไหลของรังสีที่มา
จากนิวเคลียร์เกจทุกๆ 12 เดือน และผู้รับใบอนุญาตจะได้รับใบรับรองที่แสดงผลการทดสอบการรั่วไหลนี้ หากมี
อุปกรณ์บางส่วนทีท่ าให้เกิดการรั่วไหลของรังสี อุปกรณ์นั้นจะต้องถูกถอดออกจากการใช้งานและต้องแจ้งต่อ
หน่วยงาน CNSC ทันท ี

 ส าหรับการก ากับดูแลของประเทศไทย ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) หรือ Office of Atoms for 
Peace (OAP) เป็นหน่วยงานทีด่ าเนินการก ากับดูแลให้แก่คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติในการออก
ใบอนุญาตให้กับผู้ใช้นิวเคลียร์เกจ ได้มีข้อก าหนดใน “กฎกระทรวงก าหนดเงื่อนไขวิธีการขอรับใบอนุญาตฯ พ.ศ. 
2550 ข้อ 36” “ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ว่าด้วยแบบรายงานการรั่วไหลของวัสดุพลอย
ได้ที่อยู่ในความครอบครอง พ.ศ. 2554” และ “ระเบียบส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ว่าด้วยวัสดุพลอยได้ที่อยู่ใน
ความครอบครองของผู้รับใบอนุญาตสูญหาย พ.ศ. 2552” กล่าวคือ “ในกรณีทีว่ัสดุพลอยได้ (วัสดุกัมมันตรังสี)
ของผู้รับใบอนุญาตเกิดการรั่วไหลออกจากภาชนะหรืออุปกรณ์ท่ีบรรจุอยู่  ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติทันที และด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินจากการรั่วไหลที่ไดแ้จ้ง
ไว้และท่ีก าหนดไว้ในใบอนุญาต และจัดท ารายงานยื่นต่อ ปส . ภายใน 7 วันนับแต่วันเกิดการรั่วไหล  การราย 
งานการรั่วไหลของวัสดุพลอยได้ให้ใช้ แบบรายงาน สร 2  และในกรณีวัสดุพลอยได้เกิดการสูญหาย ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ปส. ทันท ีและใช้แบบแจ้งการสูญหายของวัสดุพลอยได้ แบบ ป.ส. 03ส ” 

http://www.hko.gov.hk/radiation/tidbit/200809/measure_q5e.htm
http://www.ehs.harvard.edu/sites/ehs.harvard.edu/files/radiation_dosimetry_technical_details.pdf
http://www.remm.nlm.gov/civilian.htm#alphacounter
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ทั้งนี้การก ากับดูแลของประเทศไทยไม่ได้ก าหนดให้ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องมีการทดสอบการรั่วไหลของรังสีที่มา
จากนิวเคลียร์เกจทุกๆ 12 เดือนเหมือนของประเทศแคนาดา   แตใ่นการตรวจสอบนิวเคลียร์เกจของ ปส.  
พนักงานเจ้าหน้าที่จะด าเนินการไปพร้อมๆกับการตรวจสอบสถานปฏิบัติการเป็นระยะๆ โดย ปส . จะท าการแจ้ง
เป็นหนังสือต่อผู้รับใบอนุญาตก่อนไปท าการตรวจสอบ แต่ไม่มีการออกใบรับรองการทดสอบการรั่วไหล ให้แก่ผู้ 
รับใบอนุญาต ซึ่งแตกต่างจากแนวทางของหน่วยงาน CNSC ประเทศแคนนาดาที่มีการออกใบรับรองที่แสดงผล
การทดสอบการรั่วไหลของรังสีให้แก่ผู้รับใบอนุญาต 

 ถึงแม้ว่าต้นก าเนิดรังสียังคงอยู่ในแคปซูล (capsule) ที่ไม่บุบสลาย แต่มีรังสีทะลุผ่านกล่องนิวเคลียร์เกจ 
(gauge housing) ออกมาเพียงเล็กน้อย   และสามารถวัดปริมาณรังสีที่ทะลุออกมาได้หากใช้หัววัดรังสีที่มี
ประสิทธิภาพสูง อย่างไรก็ตามรังสีทีท่ะลุผ่านมานี้มีปริมาณรังสีอยู่ในระดับต่ ามากและไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ
อนามัยของผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ผู้รับใบอนุญาตการใช้วัสดุพลอยได้หรือวัสดุกัมมันตรังสีของนิวเคลียร์เกจควร
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาต 

 ผู้ปฏิบัติงานกับนิวเคลียร์เกจจะต้องปฏิบัติตามค าแนะน าหรือคู่มือในการใช้งานนิวเคลียร์เกจ เพ่ือให้มี
ความมั่นใจในการปฏิบัติงานกับนิวเคลียร์เกจได้อย่างปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ปฏิบัติ งานทางรังสีจะต้อง
ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือความปลอดภัยในการใช้นิวเคลียร์เกจมากยิ่งข้ึน  หน่วยงาน CNSC ประเทศแคนนาดา 
แนะน าว่าหลักสูตรการฝึกอบรมควรประกอบด้วย “ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสีเบื้องต้น ความรู้
เกี่ยวกับต้นก าเนิดรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดข้ึน วิธีการได้รับปริมาณรังสีให้น้อยที่สุดตามหลัก ALARA  
การทบทวนใบอนุญาตและเงื่อนไขของใบอนุญาตและการทบทวนกฎหมาย  กฎระเบียบต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับ
พลังงานปรมาณู นอกจากนี้ควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีเฉพาะที่ใช้นิวเคลียร์เกจ” 
และควรออกใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ต้องการด้วย  ส าหรับผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานกับนิวเคลียร์
เกจ แตท่ างานอยู่ใกล้ๆกับบริเวณปฏิบัติงานกับนิวเคลียร์เกจ ควรได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทางรังสี
ด้วย ทั้งนีผู้้ปฏิบัติงานควรได้รับการอบรมเพ่ือฟ้ืนฟูความรู้ทุกๆ 3-5 ปี 

 ประเทศไทยไดม้ีการออกข้อก าหนด “ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติเรื่อง มาตรฐาน
ความปลอดภัยทางรังสีออกตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ .ศ.2504 - พ.ศ.2549” ซึ่งมีการ
ก าหนดประเภทของวัสดุกัมมันตรังสีทั้งหมดเป็น 5 ประเภท ตามความเป็นอันตราย (เรียงจากอันตรายสูงสุดไป
หาต่ าสุด) โดยก าหนดให้เครื่องวัดทางอุตสาหกรรมด้วยรังสีแบบติดตั้งอยู่กับที่ (Fixed gauge)  อยู่ในประเภท 3 
(dangerous) และเครื่องวัดด้วยรังสีแบบเคลื่อนที่  (Portable gauge)  อยู่ในประเภท 4 (unlikely to be 
dangerous) และอาจปรับเปลี่ยนประเภทวัสดุกัมมันตรังสีได้ในกรณีที่มีการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในลักษณะที่ท า
ให้ความเป็นอันตรายเปลี่ยนไป การป้องกันอันตรายเปลี่ยนไป หรือความมั่นคงของวัสดุกัมมันตรังสีเปลี่ยนไป   
รวมทั้งมกีารก าหนดหลักสูตรมาตรฐานในการอบรมบุคคลที่ท างานในบริเวณรังสี 2 หลักสูตร คือกรณปีฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่ตรวจตราและพ้ืนที่ควบคุม และได้ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดฝึกอบรมฟ้ืนฟูความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติ 
งานอย่างน้อย 2 ปีต่อครั้ง 

 นอกจากนี้การก ากับดูแลของประเทศไทยยังมีกฎระเบียบอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับนิวเคลียร์เกจ ได้แก่ 
“ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ว่าด้วย วิธีการจัดเก็บวัสดุพลอยได้ที่ขออนุญาตผลิต มีไว้
ครอบครองหรือใช้ พ.ศ. 2554” ก าหนดให้จัดเก็บวัสดุพลอยได้ชนิดปิดผนึกในนิวเคลียร์เกจ ซึ่งเป็นประเภท 3 
หรือ 4 สรุปไดด้ังนี้ 

 ไม่เก็บรวมกับวัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุกัดกร่อน หรืออ่ืนๆที่ท าให้เสียหายต่อวัสดุพลอยได้ 
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 มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตรวจตรา ตรวจสอบความ
ปลอดภัยเป็นประจ า และบันทึกผล  
 ระดับรังสีภายนอกสถานที่เก็บ ในหนึ่งชั่วโมงใดๆ ต้องมีค่าไม่เกิน 20 ไมโครซีเวิร์ต 
 ภาชนะบรรจุและสถานที่เก็บต้องมีสัญลักษณ์และป้ายเตือนรังสีที่เป็นภาษาไทยและภาษาอ่ืนด้วย

ก็ได้ 
 ส าหรับวัสดุพลอยได้ประเภท 1-5  ต้องส่งแผนที่สังเขปแสดงสถานที่จัดเก็บ แผนผังภายในอาคาร

ที่ใช้เก็บและบริเวณข้างเคียง ให้แก่ ปส. 
 ส าหรับวัสดุพลอยได้ประเภท 1-3 ต้องส่งวิธีการเก็บรักษา ขั้นตอนการใช้งาน ลักษณะภาชนะ

บรรจุ วิธีการควบคุมการใช้งาน การตรวจสอบบัญชีรายการ ให้แก่ ปส. 

 

  
 

หน่วยงาน CNSC ประเทศแคนนาดาได้แนะน าว่า หน่วยงานที่ใช้นิวเคลียร์เกจจะต้องมีระเบียบวิธี 
ด าเนินการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและแผนปฏิบัติงานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีกับนิวเคลียร์เกจ หรือในกรณีที่
นิวเคลียร์เกจเกิดความเสียหาย และได้แนะน าเพิ่มเติมไว้ดังนี้  

 7.1  กรณีใช้นิวเคลียร์เกจชนิดติดตั้งอยู่กับที่ (Fixed gauges)  ผู้ปฏิบัติงานควรด าเนินการดังนี้ 
 หยุดปฏิบัติงานกับนิวเคลียร์เกจทันที 
 แจ้งให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีทราบถึงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 หากอุปกรณ์นิวเคลียร์เกจเกิดการเสียหายบางส่วน ต้องด าเนินการให้บุคลากรอยู่ห่างจากต้น

ก าเนิดรังสีที่อยู่ในนิวเคลียร์เกจอย่างน้อย 5 เมตร (ประมาณ 16 ฟุต) จนกว่าจะมีการสอดวัสดุ
กัมมันตรังสีหรือวัสดุพลอยได้เข้าไปใหม่ หรือติดตั้งอุปกรณ์นิวเคลียร์เกจใหม่หรือท าก าบังรังสี
ใหมเ่สร็จเรียบร้อยแล้ว หรือจนกระทั่งระดับรังสีในบริเวณท่ีติดตั้งอุปกรณ์นิวเคลียร์เกจอยู่ใน
เกณฑ์ปลอดภัย 

 ด าเนินการทดสอบการรั่วไหลของรังสีหลังจากเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย (incident) ที่มีผลเสียหาย
ต่อต้นก าเนิดรังสี 

 ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (accident) หรือเกิดไฟไหม้ ไม่ควรน านิวเคลียร์เกจไปใช้งาน จนกว่าจะ
มีการประเมินความเสียหายของนิวเคลียร์เกจโดย  qualified experts เสียก่อน 

 แจ้งให้หน่วยงานก ากับดูแลทราบ กรณีท่ีมีโจรมาลักขโมยหรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรือเกิด
อุบัติเหตุเล็กน้อยกับนิวเคลียร์เกจ ซึ่งในประเทศแคนนาดา หมายถึง หน่วยงาน CNSC เป็น
หน่วยงานก ากับดูแล และให้จัดท ารายงานส่งให้หน่วยงาน CNSC ภายใน 21 วัน หลังจากวัสดุ
กัมมันตรังสีเกิดสูญหายหรือเกิดอุบัติเหตุ 

 
ส าหรับประเทศไทย ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) เป็นหน่วยงานด าเนินการก ากับดูแลให้แก่คณะ 

กรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันตินั้น ได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉิน
ทางรังสีไว้ และให้แจ้งส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-5967699 (เวลาราชการ) หรือ 089-
2006243 (24 ชั่วโมง) และได้มีข้อก าหนดว่า ให้ผู้ครอบครองหรือใช้นิวเคลียร์เกจ จะต้องยื่นค าขออนุญาตโดย
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ให้แนบเอกสารแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการรั่วไหลหรือแพร่กระจายรังสีในภาวะไม่ปกติหรือกรณี
ฉุกเฉินอ่ืน และในกรณีท่ีวัสดุพลอยได้เกิดการรั่วไหลออกจากภาชนะหรืออุปกรณ์ท่ีบรรจุอยู่ ผู้รับใบอนุญาตต้อง
แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ปส. ทันที และด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินจากการรั่วไหลตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
ใบอนุญาต และจัดท ารายงานยื่นต่อ ปส. ภายใน 7 วันนับแต่วันเกิดการรั่วไหล  และกรณีวัสดุพลอยได้เกิดการ
สูญหาย ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ปส. ทันที โดยใช้แบบฟอร์มที่ก าหนด  ทั้งนี้ได้ระบุไว้ใน 
“กฎกระทรวงก าหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาตฯ พ.ศ. 2550 ข้อ 8 และข้อ 36”  “ระเบียบส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติว่าด้วย วัสดุพลอยได้ที่อยู่ในครอบครองของผู้ได้รับอนุญาตสูญหาย พ.ศ. 2552”  และ 
“ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติว่าด้วย แบบรายงานการรั่วไหลของวัสดุพลอยได้ที่อยู่ในความ
ครอบครอง พ.ศ. 2554” ตามที่เคยกล่าวมาแล้วข้างต้น อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังไม่มีกฎระเบียบหรือแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับรายละเอียดของแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในภาวะไม่ปกติหรือกรณีฉุกเฉินอ่ืนของวัสดุ
พลอยได้หรือวัสดุกัมมันตรังสีในแต่ละการประยุกต์ใช้ประโยชน์ 

 
 7.2   กรณีใช้นิวเคลียร์เกจชนิดเคลื่อนที่ได้ (portable gauge) ผู้ปฏิบัติงานจะต้องด าเนินการดังนี้ 

 หยุดปฏิบัติงานกับอุปกรณ์นิวเคลียร์เกจทันที 
 ด าเนินการให้บุคลากรอยู่ห่างจากนิวเคลียร์เกจอย่างน้อย 2 เมตร (ประมาณ 6 ฟุต) จนกระท่ัง

มีการถอดต้นก าเนิดรังสีออกไปแล้ว หรือจนกระทั่งระดับรังสีในบริเวณนิวเคลียร์เกจ อยู่ใน
เกณฑ์ปลอดภัย 

 แจ้งใหเ้จ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีทราบ 
 หากเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์นิวเคลียร์เกจเพียงเล็กน้อย แตต้่นก าเนิดรังสีอยู่ในลักษณะ

ปลอดภัยและอยู่ในต าแหน่งที่มีก าบังรังสี และหากระดับรังสีไม่ได้สูงกว่าค่าดัชนีขนส่ง 
(Transport Index : TI)  สามารถใช้หีบห่อแบบ A (Type A  package) ในการขนส่งอุปกรณ์
นิวเคลียร์เกจนี้ได้  ค่าดัชนีขนส่งนี้จะติดไว้กับอุปกรณ์นิวเคลียร์เกจหรือเอกสารการขนส่ง และ
หากไม่มีเครื่องวัดอัตราปริมาณรังสีหรือเครื่องส ารวจรังสี (Radiation Survey Meter)  ไม่ควร
เคลื่อนย้ายนิวเคลียร์เกจที่เสียหายนี้จนกว่าจะมีการตรวจสอบระดับรังสี 

 หากนิวเคลียร์เกจมีการเสียหายอย่างรุนแรงหรือต้นก าเนิดรังสี (source rod)  ไม่กลับไปอยู่ใน
ต าแหน่งทีป่ลอดภัย จะต้องใช้หีบห่อในการขนส่งที่มีลักษณะพิเศษ เช่น โลหะที่มีฝาปิดมั่นคง
ปลอดภัยและใช้ทรายหรือดินกรวดเป็นตัวก าบังรังสี และต้องใช้เครื่องส ารวจรังสีที่ผ่านการ
ปรับเทียบแล้ว ท าการตรวจวัดปริมาณรังสีที่ผิวนอกหีบห่อ เพ่ือให้แน่ใจว่ามีระดับรังสีอยู่ใน
เกณฑ์ปลอดภัย 

 ก่อนที่จะปฏิบัติงานกับนิวเคลียร์เกจอีกครั้ง จะต้องใช้เครื่องส ารวจรังสีที่ผ่านการปรับเทียบ
แล้ว ท าการวัดปริมาณรังสีรอบๆนิวเคลียร์เกจ เพ่ือพิสูจน์ว่าต้นก าเนิดรังสีสามารถกลับไปอยู่ใน
ต าแหน่งที่ปลอดภัยแล้ว 

 ในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางรังสีหรือเกิดไฟไหม้ ให้หยุดการใช้งานกับนิวคลียร์เกจจนกว่ามีการ
ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับนิวเคลียร์เกจ หรือหากเกิดกรณีอุบัติ เหตุเล็กน้อยทีอ่าจมีผล
ท าให้ต้นก าเนิดรังสีเกิดความเสียหายได้ จะต้องมีการทดสอบการรั่วไหลของรังสี  

 ในกรณีที่นิวเคลียร์เกจเกิดการสูญหาย หรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรือเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยกับ
นิวเคลียร์เกจ จะต้องแจ้งหน่วยงานก ากับดูแลทันที  

 จัดท ารายงานส่งให้แก่หน่วยงานก ากับดูแลเช่นเดียวกับการใช้นิวเคลียร์เกจชนิดติดตั้งอยู่กับที่ 
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ถึงแม้ว่าคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติของประเทศไทย ยังไม่มีการประกาศข้อก าหนดของ  
“มาตรการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีและกากกัมมันตรังสี” ภายใต้ พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 
และกฎกระทรวงก าหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาตฯ พ .ศ. 2550 ออกมาบังคับใช้  แตผู่้รับใบอนุญาต ควร
ปฏิบัติตามประกาศมตคิณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่องการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ .ศ. 2545 และประกาศ
ข้อก าหนด การขนส่งวัตถุอันตราย แนบท้ายมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ด้วย 

นอกจากระเบียบข้อก าหนดต่างๆด้านเทคนิคที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การก ากับดูแลของประเทศไทยยังมี 
“ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติว่าด้วย การย้ายวัสดุพลอยได้ พ.ศ. 2554”  “ระเบียบคณะ 
กรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติว่าด้วย วิธีการจัดการและวิธีการในการส่งคืนกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2554” 
และ “ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติว่าด้วย แบบรายงานแสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้ที่มีไว้
ครอบครอง พ.ศ. 2554” ที่เก่ียวข้องกับการครอบครองหรือใช้วัสดุพลอยได้หรือวัสดุกัมมันตรังสี ในงานนิวเคลียร์
เกจอีกด้วย ดังนั้นผู้รับใบอนุญาตจะต้องเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าว เพ่ือความปลอดภัยของผู้ 
ปฏิบัติงานและบุคคลที่อยู่ใกล้สถานปฏิบัติงานกับนิวเคลียร์เกจมากยิ่งขึ้น 

 
 

 
 
กิตติกรรมประกาศ : ผู้เขียนขอขอบคุณคุณสิริวิทย์ เสมสวัสดิ์ ที่ช่วยเหลือในการเผยแพร่บทความนี้ลงใน 
                          เว็บไซต์ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และคุณวันดี ดวงตา ที่ช่วยพิมพ์เอกสารให้ 
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