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ดหมายข่าวปรมาณูเพื่อสันติฉบับนี้ เป็นฉบับสุดท้ายของ 

ปี พ.ศ. 2557 แล้ว  ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา คณะผู้จัดท�าฯ ได้รับ

ความร่วมมอืด้วยดีจากข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่องส�านกังาน

ปรมาณูเพือ่สนัตใินการสรรหาบทความต่าง ๆ  หมนุเวยีนมาตพีมิพ์ในวารสาร

ข่าวนี้  รวมทั้งได้รับความกรุณาจากพี่ ๆ  อดีตข้าราชการของส�านักงานฯ ที่ได้

อนุเคราะห์ให้ข้อคิดเห็นและเขียนบทความให้เป็นประจ�า 

ขอเรยีนว่า ในความเป็นหน่วยราชการของรฐั  ส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัติ  

ได้มกีารเปลีย่นแปลงในระดับบรหิาร ในต�าแหน่งเลขาธกิาร และรองเลขาธิการ  

ส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ โดย ท่าน ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ ได้รับ 

พระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และ 

คุณกิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย์ ได้รับแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งรองเลขาธิการ

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ต้ังแต่ต้นเดือนตุลาคม 2557 ซึ่งท่านทั้งสอง

จะมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาองค์กร ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติให้มี

ความก้าวหน้า และทัดเทียมกับหน่วยงานเช่นเดียวกันนี้ในประเทศสมาชิก

ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (AEC) ต่อไป

ส�าหรบัจดหมายข่าวปรมาณเูพ่ือสนัติในฉบับนี ้ยงัคงมบีทความทีม่สีาระ

เกี่ยวข้องกับงานด้านนิวเคลียร์และการก�ากับดูแลความปลอดภัยของการ

ใช้งานทางรังสี อาทิ เรื่องน�าเป็นเรื่องพลังงานจากไฮโดรเจน ฐานเศรษฐกิจ

พลังงานในอนาคต (Hydrogen Economy) ติดตามด้วยเรื่องรังสีจากเครื่อง

ถ่ายเอกสาร ซึ่งแม้จะไม่มีพลังงานสูงนักแต่ก็จ�าเป็นที่ผู้ใช้จะต้องป้องกันตัว

ไม่ให้เกิดอันตรายขึ้นมา อีกเรื่องเป็นบทความจากประสบการณ์การเรียนรู ้

ความปลอดภัยสไตล์เยอรมนี และปกิณกะย่อย ๆ แต่น่าสนใจคือเร่ือง 

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของเยอรมนีจะเลิกใช้จริงหรือ...???

นอกจากนั้น คอลัมน์ประจ�า “ห่วงใย ใส่ใจ แบ่งปัน” ก็ยังคงกล่าวถึง

ประโยชน์ของพลงังานนวิเคลยีร์ในรปูแบบต่าง ๆ   และบทความย้อนอดตีมอง

อนาคตของนักเขียนรับเชิญของเรา ก็มาถึงตอนสุดท้ายที่ฝากเรื่องชวนคิดให้

ข้าราชการ ปส. และท่านผู้อ่าน ได้แสดงความคิดเห็นต่อไปอีกด้วย

เชิญติดตามสาระชวนอ่านของ จดหมายข่าวปรมาณูเพื่อสันติ ฉบับที่ 4 

ประจ�าปี 2557 ได้ต่อไป
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  และผู้ช่วยเลขานุการ
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C O N T E N T S

จดหมายข่าวปรมาณเูพือ่สนัต ิ เป็นจดหมายข่าวรายสามเดอืน เพือ่เผยแพร่ภารกจิและการด�าเนินงานของส�านักงานฯ  รวมท้ังบทความวชิาการและข่าวสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์และรังสี ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้กว้างขว้างยิ่งขึ้น         

บรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกและแก้ไขต้นฉบับทั้งเรื่องและภาพตามแต่จะเห็นสมควร โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากเจ้าของเรื่อง และไม่ส่ง
ต้นฉบับคืน **ข้อคิดเห็น หรือ บทความในเอกสารฉบับนี้ เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนซึ่งไม่มีข้อผูกพันกับส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติแต่อย่างใด**

ผู้สนใจส่งข้อเขียน หรือ ข้อเสนอแนะ
สามารถติดต่อได้ที่ งานเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2579 5230, 0 2596 7600 ต่อ 1126 
โทรสาร 0 2579 2888 E-mail : pratoms4peace@gmail.com
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เรื่อง : พงศ์พันธ์ นาคแก้ว และ วราภรณ์ วัชรสุรกุล
ส�านักก�ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์

เรื่องจากปก

ลกปัจจุบนันี ้ถือว่าเป็นยุค hydrocarbon economy นัน่คือเราใช้เช้ือเพลงิไฮโดรคาร์บอน  

เช่น น�้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชื้อเพลิง 

ไฮโดรคาร์บอนเหล่านี้ นับวันจะเหลือน้อยลงและหมดไปในที่สุด นอกจากนี้ ข้อเสีย 

ประการส�าคัญของการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน คือมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ซึง่เป็น “ก๊าซเรอืนกระจก” ชนดิออกสูบ่รรยากาศ ก่อให้เกดิภาวะ  “โลกร้อน” ขึน้  ดงันัน้นกัวทิยาศาสตร์ 

และวิศวกรจึงให้ความสนใจที่จะพัฒนาไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงหลักของโลกในเวลาต่อไป  

เรียกว่าจะเป็นยุค hydrogen economy โดยแนวคิดนี้ปรากฏในรายงานทางเทคนิคครั้งแรกในปี 

1970 โดย Lawrence W. Jones แห่ง University of Michigan 

โ

พลังงานจากไฮโดรเจน
ฐานเศรษฐกิจพลังงานในอนาคต
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โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
กับการผลิตไฮโดรเจน

การผลิตไฮโดรเจนโดยกระบวนการเรียกว่า  

electrolysis นั้น เป็นกระบวนการผลิตที่สะอาด 

ไม่เกิดก๊าซเรือนกระจก ใช้หลักการผ่านกระแสไฟฟ้า 

ลงในน�้าเพื่อแยกไฮโดรเจนออกจากโมเลกุลของน�้า  

กระบวนการ electrolysis นี้ จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

ถ้ามีการใช้ความร้อนท�าให้น�้าเปลี่ยนสถานะเป็นไอ

ก่อนที่จะใช้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ดังนั้นโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์จึงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งส�าหรับการผลิต

ไฮโดรเจน เพราะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้น ตามปกติก็ใช้ 

ความร้อนท�าให้น�้ากลายเป็นไออยู่แล้ว และยังผลิต

กระแสไฟซ่ึงใช้ในการแยกอะตอมไฮโดรเจนจาก

โมเลกุลน�า้ได้อีกด้วย

ด้วยเหตุผลข้างต้น ท�าให้นักวิจัยคิดค้นต่าง ๆ  

มีความสนใจมากข้ึนที่จะผลิตไฮโดรเจนจากความ

ร้อนทีไ่ด้จากโรงไฟฟ้านวิเคลียร์ ซึ่งนอกจะช่วยลดการ

พึง่พาน�า้มนัส�าหรบัใช้กบัรถยนต์แล้วยงัลดการใช้ก๊าซ

ธรรมชาติและถ่านหินที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

กระบวนการผลิตไฮโดรเจนในโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ตลอด

ถึงการใช้ไฮโดรเจนในยานพาหนะนี้ ถ้าท�าได้อย่าง 

ครบวงจร จะส่งผลกระทบในทางที่ดีไม่ก่อปัญหาเรื่อง

โลกร้อน เพราะว่าการเผาไหม้ไฮโดรเจน ปล่อยแค่เพยีง 

ไอน�้าออกมา ไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์  ดังนั้นจึงเป็น

โจทย์ที่น่าสนใจว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มีอยู่ทั่วโลก

สี่ร้อยกว่าโรงในปัจจุบัน และที่จะมีการก่อสร้างใน

อนาคต จะมีส่วนในการผลิตไฮโดรเจนได้อย่างไร

ข่าวทีเ่ป็นทีส่นใจในวงการรถยนต์เมือ่ไม่นานมา

นี้คือข่าวการเปิดตัวของรถยนต์ Toyota FCV ค�าว่า  

FCV นี้ ย่อมาจาก Fuel Cell Vehicle คือรถยนต์ที่ 

ขับเคลื่อนโดยพลังงานที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเคมีใน 

Fuel Cell นั่นเอง 

Fuel Cell ทีว่่านี ้คอืแหล่งก่อพลังงานของรถยนต์ 

ซึง่ ในถงั Fuel cell นีเ้ชือ้เพลงิไฮโดรเจนจะท�าปฏกิริิยา

ยุค hydrogen economy นี้ อาจ 

มองว่าแบ่งได้ออกเป็น 4 ช่วงหรือเฟส  

เฟสแรกเป็นการวิจยัพฒันา ปัจจบุนั

นี้เป็นเฟสที่สอง เป็นช่วงที่เริ่มต้น

ท�าการตลาด เฟสทีส่ามเป็นช่วง

ขยาย และเฟสที่สี่เป็นช่วงที่มี

โครงสร้างพื้นฐานรองรับเต็มที่  

โดยคาดว่ายุคที่สี่นั้น จะเริ่ม

ประมาณช่วงมี 2025 หรือใน

อีกประมาณ 10 ปี

จากเหตุดังกล่าว จึงเป็น

ที่มาของอุตสาหกรรมการผลิต

ไฮโดรเจนเป็นอุตสาหกรรมขนาด

ใหญ่และเติบโตเร็วมาก ในปี 2004 มี

การผลิตไฮโดรเจนทั่วโลก 57 ล้านตัน เทียบเท่า 

กับน�้ามันประมาณ 170 ล้านตันโดยประมาณ และเติบโตในอัตรา

ประมาณ 10% ต่อปี ในปี 2005 ไฮโดรเจนที่ผลิตทั้งสิ้น มีมูลค่าทาง

เศรษฐกิจทั้งสิ้นประมาณ 135,000 ล้านดอลล่าห์ต่อปี

ในปัจจุบัน กระบวนการผลิตไฮโดรเจนนั้น ร้อยละ 48 มาจาก 

ก๊าซธรรมชาต ิร้อยละ 30 มาจากน�า้มนั และร้อยละ 18 มาจากถ่านหนิ  

ส�าหรับการผลิตไฮโดรเจนโดยใช้เทคนิค electrolysis แยกไฮโดรเจน

จากน�้านั้น มีเพียงร้อยละ 4 เท่านั้น

(source: http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_economy#mediaviewer/File: 
Realizing.the.Hydrogen.Economy.chart.gif)
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เคมกัีบออกซิเจนและให้พลงังานออกมา แตกต่างจาก

ถังเครื่องยนต์ปกติ ซึ่งใช้พลังงานจากการเผาไหม้ของ

น�้ามันในกระบอกสูบ    

ข่าวนี้ผู้อ่านที่ไม่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวใน

วงการรถยนต์คงไม่ได้สนใจนัก ผู้อ่านที่อยู่ในแวดวง

ชาวนวิเคลยีร์กอ็าจมองว่าเป็นเรือ่งไกลตัว แต่แท้ทีจ่รงิ

แล้วในอนาคตข้างหน้านัน้น�า้มนัปิโตรเลยีมจะลดน้อย

ลงและมีไม่พอต่อความต้องการ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์

จึงริเริ่มคิดที่จะน�าเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจาก fuel cell  

มาเป็นพลงังานขบัเคลือ่นรถยนต์ให้ทนัต่อภาวะการณ์

พลังงานขาดแคลนในอนาคตให้ทันท่วงที 

Toyota.FCV.รถยนต์แห่งอนาคต.
รถยนต์ Toyota FCV รุ่นปี 2015 คันนี้ เป็น 

รถยนต์แบบ hybrid โดยใช้ hydrogen fuel cell  

ท�างานร่วมกับแบตเตอรี่และมอเตอร์ไฟฟ้า นับเป็น 

รถยนต์พลังงานไฮโดรเจนรุ่นแรกที่จะวางจ�าหน่ายใน 

ท้องตลาด โดยจะเปิดตัวที่ประเทศญี่ปุ ่นในเดือน 

เมษายน 2015 ในราคาประมาณ 7 ล้านเยน หรอืราวๆ  

2 ล้านบาท และจะวางจ�าหน่ายที่สหรัฐอเมริกาและ

ยุโรปในช่วงปลายปีของปีเดียวกัน อนึ่ง รัฐบาลญี่ปุ่น

มีแผนที่จะสนับสนุนให้ราคาของรถรุ่นนี้ราคาต�่าลง 

โดยมเีป้าหมายทีล่ดราคาลงเหลอื 2 ล้านเยน หรอืประมาณ 6 แสนบาท  

ภายในปี 2025 

ตามรายละเอียดทางเทคนิคเบื้องต้น Toyota FCV มีความยาว  

4,870 มม. กว้าง 1,810 มม. และสูง 1,535 มม. และมีฐานล้อกว้าง  

2,780 มม. เคร่ืองยนต์มีก�าลังกว่า 100 kW สามารถเดินทางได้ 

ประมาณ 700 กม. ต่อการเตมิเชือ้เพลงิแต่ละครัง้ โดย Fuel Cell ทีใ่ช้  

จะผลิตกระแสไฟฟ้าจากการท�าปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างไฮโดรเจน

และออกซิเจนและเก็บไว้ในแบตเตอร่ีเพื่อใช้เป็นพลังงานในการ 

ขับเคลื่อนต่อไป

บริษัท Toyota ได้เริ่มการพัฒนาตั้งแต่ปี 1992 จนมีรถต้นแบบ 

มาแสดงที่ Tokyo Motor Show ในปี 2001 แต่รถวิ่งได้ในระยะทาง

ส้ัน ๆ ดังนั้น Toyota ต้องพัฒนาระบบเช้ือเพลิงเพ่ือให้รถวิ่งได้ใน

ระยะทางไกลเพิ่มขึ้น จนกระทั่งบริษัทได้เปิดตัวรถรุ่นดังกล่าว โดยมี

ก�าหนดที่จะเริ่มวางตลาดที่ประเทศญี่ปุ่นในต้นปีนี้

ในขณะเดยีวกนั บริษทัยงัได้เสนอให้มีสถานบีริการเตมิเชือ้เพลงิ 

ไฮโดรเจน เป็นโครงสร้างพืน้ฐานทีต้่องพฒันาควบคูก่นัไป ซึง่ในขณะ

นี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้แถลงเป้าหมายที่จะสร้างสถานีบริการไฮโดรเจน

จ�านวน 100 สถานีโดยประมาณ ภายในเดือนมีนาคม 2015 ในขณะ 

เดียวกัน ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ก็ได้จัดให้มีสถานีบริการ

ไฮโดรเจนจ�านวน 10 สถานี เช่นกัน โดยมีแผนสนับสนุนงบประมาณ

จ�านวน 47 ล้านดอลล่าห์เพื่อสร้างเพิ่มเติมจ�านวน 28 สถานี
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บทส่งท้าย 
เศรษฐกิจที่มั่นคง ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เป็นปัจจัยหนึ่ง 

ที่ส่งผลต่อความสงบสุขของประเทศชาติ มองในแง่เทคโนโลยีและ 

เศรษฐศาสตร์ไฮโดรเจน จะเห็นได้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร ์

ในประเทศไทยควรจะมีการริเริ่มในยุคปฏิรูปประเทศไทยในขณะนี้  

แต่การบริหารจัดการด้านนิวเคลียร์ยังมีอุปสรรคในหลาย ๆ ด้าน ทั้งใน 

ด้านก�าลังคนและในด้านข้อก�าหนดกฎหมายที่จะรองรับการด�าเนินงาน 

ด้านนิวเคลียร์ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยหลายประการที่เอื้อต่อการพัฒนา 

ก็ยังคงอยู่ ขณะที่ทั่วโลกมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่ดีข้ึนตามล�าดับ 

ดังนั้นประเทศไทยควรที่จะพัฒนาประเทศให้อยู่

ในสถานะที่จะได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้า

ของวิทยาการให้จงได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการ

ปฏิรูปประเทศว่ามีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ 

ทุ่มเทกับการเตรียมการรองรับมากน้อยเพียงใด 

ทั้งในระดับนโยบายที่มีแนวทางแน่ชัด ในระดับ 

ขับเคล่ือนอันประกอบด้วยโครงสร้างท่ีมีองค์กร 

ต่าง ๆ ที่มีอ�านาจหน้าที่ชัดเจนตามกฎหมาย  

มีบุคลากรที่ มีความสามารถสูง และท�างาน 

สอดประสานกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายเดียวกัน แต่

เหนอือืน่ใด การบรหิารจดัการทีด่ ีเป็นทีป่รากฏต่อ 

สังคม ย่อมท�าให้เกิดความพึงพอใจและไว้วางใจ

ของประชาชน เป็นปัจจัยที่ส�าคัญอย่างยิ่งที่จะ

ท�าให้โครงการที่จะก้าวไปสู่ ระบบ hydrogen 

economy ด�าเนนิการได้ส�าเรจ็ลลุ่วง เกดิประโยชน์ 

และคืนกลับมาเป็นความสุขของคนในชาติ 
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ครื่องถ่ายเอกสาร (Photocopier หรือ Copier) เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งใช้ในการท�า

ส�าเนาภาพหรือเอกสารได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายทั้ง

แบบถ่ายเอกสารสแีละแบบถ่ายเอกสารขาวด�า อีกทัง้ยงัมกีารประยกุต์เข้ากบัเครือ่งพมิพ์

มัลติฟังก์ชันที่สามารถพิมพ์เอกสารจากคอมพิวเตอร์ สแกนเอกสาร และถ่ายเอกสารได้

เครื่องถ่ายเอกสารมีประวัติการใช้งานกันมาอย่างยาวนาน นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2478 นักฟิสิกส์ชื่อ 

เชสเตอร์ เอฟ.คาร์สัน ได้จดสิทธิบัตรกระบวนการท�าส�าเนาอย่างง่าย โดยเริ่มจากการคิดค้นท�าแบบ

พิมพ์เขยีวและเอกสารอ่ืนๆ ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 เขาได้ค้นพบวธิที�าส�าเนาอย่างหยาบโดยใช้ประจไุฟฟ้า 

นพรัตน์ แก้วใหม่  
และสุนันทา ภูงามนิล 
กลุ่มก�ากับดูแล
ความปลอดภัยการใช้
รังสีทางการแพทย์

บทความ

รังสีจากเครื่องถ่ายเอกสาร
อันตรายหรือไม่?

เครื่องถ่ายเอกสาร
ที่มาของภาพ : http://photostatic.com/190-thickbox_
default/sharp-mx2640.jpg

เ
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(คล้ายกบัไฟฟ้าสถติ) กระบวนการดงักล่าวเรียกว่า ซีโรกราฟฟี (Xerography) ซ่ึงมาจากภาษากรกีสองค�า  

คือ Xerox และ Graphics ซึ่งแปลว่า แห้ง และ พิมพ์ ตามล�าดับ ดังนั้น Xerography จึงหมายถึง  

การพิมพ์แห้ง และเมื่อถึงยุคที่มีการท�าเคร่ืองถ่ายเอกสารจ�าหน่ายและใช้งานกันอย่างกว้างขวาง  

บริษัทผู้ผลิตรายหนึ่งใช้ค�าว่า Xerox (ซีร็อกซ์) เป็นชื่อผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารจึงท�าให้การ 

ถ่ายเอกสารถูกเรียกว่า “ซีร็อกซ์” มาจนถึงปัจจุบัน

เครื่องถ่ายเอกสารจ�าแนกออกเป็นสองประเภท ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสารระบบแห้ง และเคร่ือง 

ถ่ายเอกสารระบบเปียก โดยทั่วไปจะใช้เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบแห้ง ซึ่งมีหลักการคือ ใช้ผงหมึก  

(ผงคาร์บอนด�า 10% และเรซิน) โดยใช้หลักการของไฟฟ้าสถิตท�าให้ผงหมึกถูกดูดไปติดลูกกลิ้งหรือ 

ดรัม (Drum) ที่ถูกเหนี่ยวน�าให้มีประจุบวกและไวต่อแสง จากนั้นระบบหลอดไฟความสว่างสูงและ

เลนส์จะส่องและสะท้อนแสงจากเอกสารต้นฉบบัฉายลงบนดรัม แล้วเกดิกระบวนการสร้างภาพบนดรมั  

 โดยส่วนที่ตรงกับสีเข้มบนเอกสารต้นฉบับจะคงประจุบวกไว้ ส่วนที่ตรงกับสีจางจะกลายเป็นกลางทาง

ไฟฟ้า เมื่อดรัมกลิ้งผ่านผงหมึกที่ถูกท�าให้เป็นประจุลบจะท�าให้ผงหมึกเกาะติดดรัม จากนั้นกระดาษจะ

ถูกท�าให้เป็นประจุบวกเลื่อนผ่านดรัม ผงหมึกประจุลบบนดรัมจะพิมพ์ลงบนกระดาษแล้วใช้ความร้อน

ท�าให้ผงหมึกละลายติดกระดาษกลายเป็นส�าเนาเอกสารที่เหมือนเอกสารต้นฉบับ 

กลไกการท�างานของเครื่องถ่ายเอกสาร

ที่มาของภาพ : http://www.vcharkarn.com/varticle/41703
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เนื่องจากหลอดไฟที่ใช้ในเครื่องถ่ายเอกสารเป็นหลอดไฟที่มีก�าลังส่องสว่างสูง จึงเกิด 

ข้อสงสัยและความกังวลเกี่ยวกับหลอดไฟความสว่างสูงที่อยู่ในส่วนของกระบวนการสร้าง 

ส�าเนาเอกสารต้นฉบับของเคร่ืองถ่ายเอกสารว่ามีรังสีหรือไม่และเป็นอันตรายต่อร่างกาย 

หรือไม่ ค�าอธิบายคือการที่หลอดไฟมีก�าลังส่องสว่างสูงจะให้ก�าเนิดรังสีอัลตราไวโอเลต 

(Ultraviolet) หรือรังสียูวี (UV) ออกมาด้วย ซึ่งรังสียูวีจัดเป็นรังสีชนิดไม่ก่อไอออนชนิดหนึ่ง  

(Non ionizing radiation) กล่าวคือ เป็นรังสีที่มีพลังงานต�่ากว่า 12 อิเล็กตรอนโวลต์ (eV)  

ซึ่งไม่เพียงพอที่จะท�าให้อะตอมเกิดการแตกตัวเป็นไอออน รังสีชนิดนี้จะไม่เป็นอันตราย 

โดยตรงต่อร่างกายมนษุย์ ในกระบวนการถ่ายเอกสาร แสงสว่างจากหลอดไฟความสว่างสงูนี ้

จะสแกนไปมาตลอดแนวของเอกสารต้นฉบับ โดยแสงไปตกกระทบและสะท้อนเอกสาร 

ต้นฉบับแล้วฉายภาพไปยังดรัมเพื่อพิมพ์ลงบนกระดาษที่เป็นส�าเนา โดยรังสียูวีนี้จะไม ่

สามารถทะลุผ่านกระจกที่วางเอกสารต้นฉบับออกมาได้และจะถูกดูดกลืนไปในที่สุด

หากพิจารณาตามสเปกตรัมของรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic radiation 

spectrum) จะเหน็ว่ารงัสยีวูหีรอืแสงเหนอืม่วงจะมคีวามยาวคลืน่อยูร่ะหว่างแสงทีต่ามองเหน็  

(Visible light) กับรังสีเอกซ์ (X-ray) และมีพลังงานต�า่ ดังรูปด้านล่าง

สเปกตรัมของรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ที่มาของภาพ : http://www2.lbl.gov/MicroWorlds/ALSTool/EMSpec/EMSpec2.html



ส�าหรับการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร อาจจะมีรังสียูวีออกมาบ้าง แต่เมื่อเปรียบเทียบ 

กับรังสียูวีที่มีในธรรมชาติแล้วถือว่าน้อยมาก และรังสียูวีจากเครื่องถ่ายเอกสาร 

จะไม่ทะลุผ่านกระจกที่วางเอกสารต้นฉบับออกมาได้ การค�านึงถึงอันตรายจากเครื่อง

ถ่ายเอกสารนั้นประเด็นส�าคัญไม่ใช่เรื่องของรังสี แต่ควรให้ความส�าคัญกับอุปกรณ์ 

สถานที่ติดตั้งเคร่ืองถ่ายเอกสาร และอ่ืนๆ เช่น โอโซนที่เกิดจากหลอดไฟแสงสว่างสูง  

ความร้อนจากเครื่องถ่ายเอกสาร ฝุ ่นผงหมึกคาร์บอนที่เล็ดลอดออกมาจากเครื่อง 

ถ่ายเอกสารที่ไม่มีคุณภาพหรือเส่ือมคุณภาพซ่ึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และแสงที่สว่าง 

มาจากหลอดไฟในขณะที่ถ่ายเอกสาร หากมองแสงจากเครื่องถ่ายเอกสารโดยตรง

อาจก่อให้เกิดอาการระคายเคืองตา ปวดตา และปวดศีรษะได้ ดังนั้นการใช้งานเครื่อง 

ถ่ายเอกสารควรวางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี และในการ 

ถ่ายเอกสารควรปิดฝาครอบเอกสารทุกครั้ง ซึ่งจะเป็นการป้องการอันตรายจากแสงที่มา

จากหลอดไฟสว่างสูง และเป็นการจ�ากัดความเส่ียงในการได้รับรังสียูวีที่เกิดจากหลอดไฟ

ส่องสว่างสูงของเครื่องถ่ายเอกสารได้อีกด้วย 
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องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่ารังสียูวีในปริมาณน้อยๆ มีประโยชน์ต่อประชาชนและยังเป็น 

สิง่ส�าคญัในการช่วยให้ร่างกายสงัเคราะห์วติามนิด ี(Vitamin D) และรังสยีวูยีงัใช้รักษาโรคได้หลายชนดิ 

เช่น โรคกระดูกอ่อน โรคผิวหนัง โรคเรื้อน และโรคดีซ่าน 

ในธรรมชาติรังสียูวีมีแหล่งก�าเนิดมาจากดวงอาทิตย์ แสงแดดที่ส ่องลงมายังพื้นผิวโลก 

นอกจากจะประกอบด้วยแสงที่ตามองเห็นแล้วยังประกอบด้วยรังสียูวี ซึ่งหากได้รับรังสียูวีบางชนิด 

ในปรมิาณทีส่งูและตดิต่อกนันานๆ ผวิหนงัทีไ่ม่ได้รบัการปกป้องอาจมผีลกระทบได้ โดยอาจเกดิอาการ 

ผิวไหม้ (Sunburn) ผิวหนังเหี่ยวย่นและผิวหนังคล�้าคล้ายเป็นโรคมะเร็งผิวหนัง แต่การได้รับรังสียูวี 

จนเกดิผลกระทบต่อร่างกายนัน้มไิด้เกดิขึน้กบัทกุคนและมไิด้เกดิขึน้เสมอไป อกีทัง้ผลกระทบทีเ่กดิข้ึนก็ 

แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ ช่วงอายุ วิถีชีวิต และพื้นที่ที่อาศัยของแต่ละคนด้วย



ห่วงใย.....ใส่ใจ.....แบ่งปัน

จดหมายข่าวปรมาณูเพื่อสันติ x 12

โดย... อภิสรา เจริญศรี
 ส�านักสนับสนุนการก�ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู

นทัว่ไปเริม่รูจ้กัพลงังานนวิเคลยีร์หลงัจากท่ีมกีารทิง้ระเบดิ 

ปรมาณู ที่เมืองฮิโรชิมา และนางาซากิ ประเทศญี่ปุ ่น  

เม่ือ พ.ศ. 2488 ในช่วงปลายสงครามโลกครัง้ทีส่องซึง่มผีล 

ท�าให้สงครามโลกครั้งที่สองยุติ แต่ผลของระเบิดปรมาณูในคร้ังนั้น 

ได้ท�าลายชีวิตมนุษย์ไปเป็นจ�านวนมาก รวมทั้งอาคารบ้านเรือน และ 

สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ นอกจากนี้ กัมมันตภาพรังสีที่เกิดขึ้นจากการระเบิด 

ยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและมีผลต่อผู้รอดชีวิต 

ในระยะยาวอีกด้วย หลังจากที่มนุษย์ได้รู ้ถึงอ�านาจท�าลายของ 

ระเบิดปรมาณูแล้ว จึงได้ค้นคว้าวิจัย เพื่อน�าพลังงานนิวเคลียร์มาใช ้

ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ จวบจนถึงปัจจุบัน มีหลายประเทศ 

น�าพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้ในการพัฒนาประเทศ 

ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านการแพทย์ เกษตร  

และอุตสาหกรรม...จนกระทั่ง ณ ปัจจุบันนิวเคลียร ์

ได้เข้าไปมีบทบาทในชีวิตประจ�าวันมากขึ้นทุกที  

แต่คนเราส่วนใหญ่อาจจะยังไม่รู้ว่าสินค้าบางชนิด  

เช่น กระดาษ ปูนซิเมนต์ กระเบื้อง ยาสีฟัน อาจผลิต 

โดยใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการควบคุมคุณภาพ  

รวมทัง้ส�าล ีผ้าก๊อซ พลาสเตอร์ปิดแผล เขม็ หลอดฉดียา  

เหล่านีเ้ป็นเวชภณัฑ์ ทีต้่องท�าให้ปลอดเชือ้ โดยการใช้

รังสี ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของพลังงานนิวเคลียร์ 

ค

“พลังงานนิวเคลียร์...
กับ...ชีวิตประจ�าวัน”.

ความกลัวเป็นสัญชาตญาณอันหนึ่งของมนุษย์เหมือนกันหมด แต่ว่า วัตถุที่กลัว นั่นแหละต่างกัน ตามแต่เรื่องราว 

ทีต่นรบัเข้าไว้ในสมอง ทีก่ลัวกนัเป็นส่วนมากนัน้ โดยมากหาใช่วตัถ ุทีม่ตีวัตน จรงิจงั อะไรไม่ มนัเป็นเพยีงสิง่ทีใ่จสร้างขึน้  

ส�าหรับกลัวเท่านั้น ส่วนที่เป็นตัวตนจริงๆนั้น ไม่ได้ท�าให้เรากลัวนาน หรือ มากเท่าสิ่งที่ใจสร้างขึ้นเอง อาทิเช่น  

เมื่อกล่าวถึง พลังงานนิวเคลียร์ หรือพลังงานปรมาณู คนส่วนใหญ่จะยังคงนึกถึงภาพที่น่ากลัว ทั้งๆ ที่ตนเอง 

ไม่เคยประสบกับเหตุการณ์เหล่านั้นเลย ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าการได้รับข้อมูลหรือข่าวสารในเชิงลบเพียงด้านเดียว 

มาอย่างต่อเน่ือง จงึเกดิเป็นความเชือ่และความกลวั นัน้เอง หากเราเปลีย่นความกลวัมาเป็นความต้องการเรยีนรูแ้ละท�า 

ความเข้าใจกับเรื่องดังกล่าว แน่นอนค่ะว่า ประโยชน์จะเกิดขึ้นกับตัวเรา เพราะอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องอยู่กับความกลัว 

ความวิตกกังวล หรือความไม่รู้จริงอีกต่อไป



 13 x จดหมายข่าวปรมาณูเพื่อสันติ

พลังงานนิวเคลียร์คืออะไร.?.
ในบรรดาสิง่ต่าง ๆ  ทีอ่ยูร่อบตัวเรานี ้ไม่ว่าจะเป็น  

โต๊ะ นาฬิกา สร้อยคอ จาน ช้อน ก�าไลมือ สิ่งเหล่านี ้

จะประกอบไปด้วยอนภุาค ทีม่ขีนาดเลก็มากไม่สามารถ 

มองเห็นได้ อนุภาคนี้เรียกว่า “อะตอม” หรือก็คือ  

“ปรมาณู” ในภาษาไทยนั่นเอง ในอะตอมเองยัง 

ประกอบไปด้วยอนุภาคอีก 3 ชนิด นั่นคือ “โปรตอน” 

“นิวตรอน” และ “อเิลก็ตรอน” โปรตอนและนวิตรอนนัน้  

จะรวมตัวกันอยู่เป็นศูนย์กลางของอะตอม ซึ่งก็คือ 

“นวิเคลียส” (นวิเคลยีสมขีนาดประมาณ 1 ในพันล้าน 

ส่วนของ 1 เมตร เท่านั้น) ในขณะที่อิเล็คตรอน 

จะเคลื่อนที่รอบ ๆ นิวเคลียส ในส่วนของนิวเคลียส 

ของธาตุนี่เอง ที่เป็นต้นก�าเนิดส�าคัญของการเกิด

พลังงานนิวเคลียร์ แต่พลังงานนิวเคลียร์ จะเกิดขึ้นได้ 

ต่อเมื่อนิวเคลียสมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเราเรียกการ 

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ว่า “ปฏิกิริยานิวเคลียร์” โดย 

แบ่งได้เป็น 2 ชนดิ คอื “ปฏกิริยิานวิเคลยีร์ฟิชชัน่” และ 

“ปฏกิริยิานวิเคลยีร์ฟิวชัน่” ปฏิกริิยานวิเคลยีร์ฟิชชัน่  

คือ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ เกิดจากการแตกตัวของ 

โปรตอน และนิวตรอนในนิวเคลียสของธาตุหนัก  

ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้อาศัยหลักการดังกล่าว มาใช้ใน 

การผลิตพลังงานนิวเคลียร์ในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู  

เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ทั้งในการผลิตกระแสไฟฟ้า  

หรือในการศึกษาวิจัยต่าง ๆ ส่วนปฏิกิริยานิวเคลียร์ 

ฟิวชั่น จะตรงกันข้ามกับปฏิกิริยาชนิดแรก เพราะ 

ปฏกิริยิานวิเคลยีร์ฟิวชัน่ จะเกดิจากการรวมตัวกนัของ 

นิวเคลียสของธาตุเบา เช่น ไฮโดรเจน ซึ่งปฏิกิริยา 

ที่ว่านี้ ก็เป็นแบบเดียวกันกับที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย ์

นั่นเอง นอกจากนี้ ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิด 

จากการสลาย ของสารกัมมันตรังสีที่มี โครงสร้างของ

นิวเคลียสไม่คงตัว ธาตุที่เราได้ยินชื่อกันบ่อยๆ เช่น 

ยเูรเนยีม (uranium, ใช้สญัลกัษณ์ว่า U) หรอื พลโูตเนยีม  

(plutonium, ใช้สัญลักษณ์ว่า Pu) แร่ธาตุเหล่านี ้

จะมีไอโซโทปที่ไม่เสถียรจะสลายตัวกลายเป็นธาตุที ่

เสถียร พร้อมๆ กับปลดปล่อย 

กัมมันตภาพรังสีออกมา  

พลังงานนิวเคลียร์ที่ถูก 

ปล่อยออกมาจากนิวเคลียส 

นั้น มีหลายรูปแบบ ได้แก่  

พลงังานความร้อน รงัสแีกมมา  

อนุภาคบีตา อนุภาคแอลฟา และอนุภาคนิวตรอน ซึ่งอาจจะถูก 

ปลดปล่อยออกมาเพียงบางอย่าง หรือหลายๆอย่างพร้อมกันก็ได้  

กล่าวโดยสรุปอย่างง่ายๆ พลังงานนิวเคลียร์ก็คือ รังสีและ 

อนุภาคต่างๆ ที่ออกมาจากนิวเคลียสของอะตอม ดังนั้น การน�า 

พลังงานนิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์ ก็หมายถึงการน�าเอาพลังงาน 

รูปแบบต่าง ๆ เหล่านี้ไปใช้นั่นเอง

การใช้พลังงานนิวเคลียร์?
ปัจจบุนัประเทศไทยมกีารใช้พลงังานนวิเคลยีร์ ในกจิการต่าง ๆ   

อย่างกว้างขวาง ซึง่พอสรปุได้เป็น 3 ด้าน คอื การแพทย์ การเกษตร 

และอตุสาหกรรม 

การแพทย์ มีการน�าเอาสารกัมมันตรังสี และรังสีมาใช้ในการ 

ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค ท�าให้การวินิจฉัย และการรักษาโรค 

ของแพทย์ เป็นไปอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว สามารถบรรเทาความ 

เจ็บปวด และช่วยชีวิตของผู้ป่วยได้มากขึ้น

ด้านอุตสาหกรรม มีการน�าเอาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ไปใช้กัน

อย่างกว้างขวาง อาทิเช่น การปลอดเช้ือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 

การตรวจสอบโครงสร้างภายใน การส�ารวจหาแหล่งน�้ามันใต้ดิน 

ความชื้นในดิน ด้วยรังสีนิวตรอน การวัดระดับของของไหล สารเคมี

ต่าง ๆ ในขบวนการผลิตในโรงงานเส้นใยสังเคราะห์ ด้วยรังสีแกมมา 

การควบคุมความหนาแน่นของเนื้อยางที่เคลือบบนแผ่นผ้าใบใน

ขบวนการผลิตยางรถยนต์ การควบคุมกระบวนการผลิตกระจกและ

กระดาษให้มีความหนาสม�า่เสมอ เป็นต้น 

ด้านการเกษตร ในปัจจบุนั ได้มกีารใช้เทคโนโลยนีวิเคลยีร์เพือ่

ส่งเสริมกิจกรรมเกษตร ในหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่น การก�าจัดศัตรูพืช  

การปรับปรุงพันธุ์ เพื่อเพิ่มผลผลิต การเก็บถนอม รักษาผลผลิตไม่

ให้เสียหาย นอกจากนั้นก็ยังมี การท�าหมันแมลงด้วยรังสี และการท�า 

น�้ามันยางวัลคาไนช์ด้วยรังสี

แทบไม่น่าเชือ่เลยว่า...อนภุาคขนาดเลก็ ๆ  อย่างอะตอม จะเป็น 

ต้นก�าเนิดของพลังงานที่มีอานุภาพมหาศาลอย่างพลังงานนิวเคลียร์

ได้ ซึง่พลงังานดงักล่าวนี ้หากน�ามาใช้เพือ่สนัต ิในทางสร้างสรรค์แล้ว

หล่ะก ็จะน�ามาซึง่คณุประโยชน์นานบัประการ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัจติส�านกึ

ของพวกเราทุกคนที่จะต้องรู้จักเลือกน�าพลังงานที่ว่านี้มาใช้ในทางที่

เหมาะที่ควร 
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โดย : บุษบา ยศวังใจ
กองส่งเสริมเผยแพร่และความร่วมมือระหว่างประเทศ

รายงานพิเศษ

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ – สกุล  ดร.อัจฉรา  วงศ์แสงจันทร์
วันเดือนปีเกิด  29 พฤศจิกายน 2501
ต�าแหน่ง  เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ประวัติการศึกษา
• พ.ศ. 2524 ส�าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (ประมง) 
• พ.ศ. 2530 M.Sc. Fisheries Management University of Tennessee U.S.A. 
 โดยได้รับทุนจาก University of Tennessee
• พ.ศ. 2533 Ph.D. Ecology University of Tennessee U.S.A. 
 โดยได้รับทุนจาก University of Tennessee

ประวัติการท�างาน
3 กรกฎาคม 2546 - 9 มิถุนายน 2548 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารกลาง  
 ส�านักงานปลัดกระทรวง
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9 มิถุนายน 2548 – 30 มิถุนายน 2555 ผู้อ�านวยการส�านักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   
 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
1 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2555 รองอธิบดีกรมป่าไม้
5 มิถุนายน – 30 กันยายน 2555 รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
1 ตุลาคม 2555 – 1 มีนาคม 2556 รองเลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
1 มีนาคม 2556 – 10 เมษายน 2556 ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 เมษายน 2556 – 30 กันยายน 2557 รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แนะน�าผู้บริหาร
ดร.อัจฉรา.วงศ์แสงจันทร์
เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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นโยบายที่ 1 ผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ
ผลักดันให้มีการก�าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านพลังงานปรมาณูของประเทศที่ชัดเจนออกมาเพื่อให้สามารถน�าไปสู่
ภาคปฏิบัติได้ รองรับทิศทางของการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูของ
ประเทศไทยที่มีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

นโยบายที่ 2 พัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่ส�าคัญ
ผลักดันร่างกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้าน

ก�ากบัดแูลความปลอดภัยจากพลงังานปรมาณ ูเพ่ือให้มคีวามทนัสมยั ทนัต่อ
การเปลีย่นแปลงของสภาวการณ์ในปัจจบุนั และเป็นไปตามมาตรฐานสากล  
ซึง่จะช่วยให้ภารกิจการก�ากบัดูแลการใช้พลงังานปรมาณภูายในประเทศของ
ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นโยบายที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะ (3S)
• พัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยทางรังสีในสิ่งแวดล้อมของประเทศ ส�าหรับ

การเฝ้าระวังภัยทางรังสีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย จาก
กิจกรรมทางด้านรังสีและนิวเคลียร์ทั้งในและนอกประเทศให้มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมทั่วประเทศไทย

• พัฒนาระบบการก�ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
• พทิกัษ์และรกัษาความมัน่คงปลอดภยัวสัดนุวิเคลยีร์ภายใต้สนธิสัญญา 

ไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์

นโยบายที่ 4 พัฒนาระบบบริการที่เป็นมาตรฐาน
• ผลกัดนัโครงการก่อสร้างอาคารมาตรวิทยารงัส ีให้สามารถด�าเนนิงาน 

ได้ตามก�าหนด เพื่อรองรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานทางรังสีที่อยู่
กระจัดกระจายในอาคารต่างๆ และมีขนาดจ�ากัดมารวมเข้าด้วยกัน เพื่อให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีด้านการวัดรังสีที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสูงสุดใน
ระดบันานาชาต ิและพฒันาระบบมาตรวทิยารงัสขีองประเทศให้สอดคล้องตาม 
มอก. 17025 และพฒันาเป็นศูนย์กลางด้านมาตรวทิยารังสีของอาเซยีนต่อไป

• ส่งเสริมให้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นเคร่ืองมือช่วยในการ
บรหิารจัดการองค์กร บรหิารจดัการข้อมลูอย่างเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ 
อาทิ ระบบจัดเกบ็เอกสารและข้อมลูด้านกฎ ระเบยีบ หรอืแนวปฏบิตั ิข้อมูลทาง
เทคนคิด้านความปลอดภยัทางนวิเคลยีร์และรงัส ีข้อมลูผูป้ฏบิตังิานทางรงัสี 
ข้อมลูผลงานทางวชิาการภายใต้ความร่วมมอืของทบวงการพลงังานปรมาณู
ระหว่างประเทศ ข้อมูลบริหารงานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ซ่ึงเป็นจะช่อง
ทางการขยายองค์ความรูอ้อกสูป่ระชาชนทัว่ไป สถาบนัการศกึษา หน่วยงาน 
ภาครัฐและเอกชน และรองรับนโยบายภาครัฐในการเตรียมความพร้อมเพื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

นโยบายที่ 5 สร้างเครือข่ายทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ

• ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้าน
การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการเข้าร่วมประชุม
วิชาการนานาชาติและการฝึกอบรมด้านการ
ควบคมุความปลอดภยัจากพลงังานปรมาณทูัง้ใน
และต่างประเทศ

• ส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายความร่วมมอื 
ระหว่างประเทศด้านการก�ากบัดแูลความปลอดภยั 
จากพลังงานปรมาณูในอาเซียน (ASEANTOM)

• ส่งเสริมการด�าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศด้าน
พลังงานปรมาณู

นโยบายที่ 6 HRD
• ปรบัปรงุโครงสร้างองค์กรเพือ่ให้สอดคล้อง 

กับภารกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน
• จัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านความ

ปลอดภยันวิเคลียร์และรังสีแห่งชาต ิเพือ่ให้ความรู ้
แก่บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
พลงังานปรมาณ ูให้สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้รบัจาก
การถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และ
มีศักยภาพในการเรียนรู้ ก้าวทันความก้าวหน้า
ในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นวิเคลยีร์ของโลก และวางแผนพฒันาให้เป็นศนูย์
พัฒนาบุคลากรด้านปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสี
แห่งอาเซียนต่อไป

นโยบายที่ 7 R & D
ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยด้านการ 

ก�ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยน 
แปลงของเทคโนโลย ีและสร้างนกัวจัิยทีม่คีณุภาพ
ให้กบัประเทศ ซึง่จะส่งผลให้ประเทศมกีารพฒันา
มากขึ้น 

นโยบายการบริหารและแนวทางการปฏิบัติราชการ
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โดย : กลุ่มเผยแพร่พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
 กองส่งเสริมเผยแพร่และความร่วมมือระหว่างประเทศ

รอบรั้วปรมาณู

1.–.5.กันยายน.2557
ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดฝึกอบรม เรื่อง กัมมันตภาพรังสีในระบบนิเวศทางทะเล  

และการใช้ประโยชน์เพือ่การศกึษาทางด้านสิง่แวดล้อม ระหว่างวนัที ่1-5 กนัยายน 2557 ณ ส�านกังานปรมาณเูพ่ือสันต ิกรุงเทพฯ เพือ่ให้ 
ความรูแ้ละความเข้าใจในการเฝ้าระวงั ติดตาม ตรวจวดัปริมาณกมัมนัตภาพรังสีในระบบนเิวศทางทะเลของไทย เพือ่ความปลอดภยั
ของประชาชนตลอดจนสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีผู้สนใจเข้าอบรมประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ กรมประมง กรมควบคุมมลพิษ องค์กรของรัฐและมหาวิทยาลัย จ�านวน 30 คน 

15.ตุลาคม.2557
ศาสตราจารย์ ดร.ยงยทุธ ยทุธวงศ์ รองนายกรฐัมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพลังงานปรมาณเูพือ่สันต ิได้เป็นประธาน 

ในการประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่  
ส�านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิและได้กล่าวไว้ในการประชมุว่า “ในฐานะทีไ่ด้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรี ให้มารับหน้าทีเ่ป็น 
ประธานคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ผมมีนโยบายในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านการใช้พลังงานปรมาณูใน
ทางสันติ โดยประเทศไทยควรมีพัฒนาการด้านกฎหมายที่ทันต่อยุคสมัย พร้อมรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ 
วาระส�าคัญที่ควรเร่งด�าเนินการก่อนเป็นล�าดับแรกในการประชุมครั้งนี้ คือ การต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
การพิจารณาออกใบอนุญาตเครื่องก�าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาตที่เกี่ยวกับ
พลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู”
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3.–.6.พฤศจิกายน.2557
ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ

วัดปริมาณรังสีด้วยวิธีเซลล์พันธุศาสตร์ ณ ห้องประชุม 103 อาคาร 4 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 6 
พฤศจิกายน 2557 ส�าหรับการสัมมนาในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านการวัดปริมาณรังสีด้วยเซลล์พันธุศาสตร์ ให้กับ 
ผูเ้ข้าร่วมสมัมนาจากหน่วยงานทีม่กีารปฏบิตังิานเกีย่วข้องกบัการวเิคราะห์ทางเซลล์พันธุศาสตร์จากทัว่ประเทศ จ�านวนประมาณ 30 คน   
โดยมี Dr.Ruth Wilkins ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Health Canada เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

19.พฤศจิกายน.2557.
ส�านกังานปรมาณเูพ่ือสนัต ิกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจดัการแถลงข่าวเพือ่ประชาสมัพนัธ์เร่ือง กรมการข้าวได้รบั

รางวลัผลงานความส�าเรจ็ในการน�าพลงังานปรมาณมูาใช้พฒันาปรับปรุงพนัธุข้์าว เนือ่งในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี ความร่วมมอื 
ระหว่างทบวงการพลังงานปรมาณรูะหว่างประเทศ (IAEA) กบัองคก์ารอาหารและการเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ(FAO) ในวนัพธุที่  
19 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องโถง ช้ัน 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยมี 
ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานในการแถลงข่าว
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โดย : ดร.สรทศ ตันติธีรวิทย์
 กองก�ากับความปลอดภัยทางรังสี

เก็บมาเล่า

ลักสูตร Introduction to Nuclear Safety ที่ผู้เขียนได้เข้าร่วม
โครงการ เป็นการด�าเนินการโดยสถาบัน ENSTTI (European  
Nuclear Safety Training & Tutoring Institute) (จัดต้ังจาก

ความร่วมมือของหน่วยงานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์ของกลุ ่มประเทศ
สหภาพยุโรป) ร่วมกับสถาบัน GRS (Global Research for Safety) ซึ่งเป็น 
หน่วยงานวิจัยเพื่อสนับสนุนความปลอดภัยทางการใช้พลังงานนิวเคลียร์ 
(Technical Support Organization หรือ TSO) ของประเทศเยอรมนี (เป็น 
หน่วยงานไม่แสวงหาผลก�าไรที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมันผ่าน  
Federal Ministry of Economics and Technology และ Federal Ministry  
for Research and Education) 

สถานที่ฝึกอบรมคือศูนย์วิจัยของสถาบัน GRS เมือง Garching bei 
Munchen (สั้นๆ ว่า Garching) อยู่ภายใน Garching Forschungszentrum  
หรือ Garching Research Center ห่างจากตัวเมืองมิวนิคไปทางทิศเหนือ 
15 กิโลเมตร Garching Forschungszentrum อยู่แผนการพัฒนาเตา
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเตาแรกของเยอรมันคือ FRM-I หรือชื่อเล่นว่า Atomei  
(หรือAtomic Eggในภาษาอังกฤษ) ด้วยโครงสร้างภายนอก (Containment) 
ที่หน้าตาเหมือนไข่ไก่ ซึ่งในกระบวนการอนุมัติและก่อสร้างรวดเร็วเป็นสถิติ
โลกรวมระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี และด�าเนินงานโดยปราศจากอุบัติเหตุจน
กระทั่งปลดระวาง (decommissioning) ในปี ค.ศ. 2000 

หลงัจากการปลดระวาง Atomei แล้ว รฐับาลเยอรมนัได้สร้างเตาปฏกิรณ์
วิจยัใหม่ทดแทนคอื FRM-II ชือ่เต็มว่า Forschungs-Neutronenquelle Heinz  

Maier-Leibnitz เป็นเตาปฏิกรณ์วิจัยขนาด 20 
เมกะวัตต์ เริ่มด�าเนินการครั้งแรกในปี ค.ศ. 2004 
ณ ปัจจุบันเป็นเคร่ืองสร้างนิวตรอนพลังงานสูง
ที่ทันสมัยที่สุดในโลก โครงสร้างของ FRM-II 
ประกอบด้วยสามส่วน ส่วนแรกคือส่วนสร้าง
นิวตรอนได้แก่ตัวเครื่องปฏิกรณ์รวมกับตัวระบบ
เปลี่ยนแท่งเชื้อเพลิง Highly Enriched Uranium 
มีโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 1.8 เมตร
สามารถทนแผ่นดินไหวหรือแม้แต่เครื่องบินชน  
ในส่วนที่สองคือส่วนท่อ Neutron Guide ซึ่ง 
ล�าเลียงนิวตรอนจากแกนเคร่ืองก�าเนิดไปยัง 
เครือ่งมอืวจิยั และส่วนทีส่ามคอืส่วนเครือ่งมอืวจิยั 
(Experimental Hall) ซ่ึงแบ่งเป็นของหน่วยงาน
วจิยัชัน้น�าสามแห่งได้แก่ Technische Universität 
München (TUM), Forschungszentrum Jülich 
(FZJ) และ Helmholtz-Zentrum Geesthacht 
(HZG) การใช้งาน FRM-II เป็นไปในด้านงานวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ เช่น ในการศึกษาทฤษฎีฟิสิกส์
อนุภาค การศึกษาโครงสร้างของวัสดุชีวภาพ ทาง 
การแพทย์ เช่น การรักษามะเร็งผิวหนังด้วยการ
ฉายนวิตรอน ทางวศิวกรรมหลายแขนง เช่น ใช้ใน

เรียนรู้เรื่อง
ความปลอดภัยนวิเคลียร์สไตลเ์ยอรมัน

ผูเ้ขยีนได้รับโอกาสแสวงหาความรู้ จากการเดนิทางไปอบรม 

ด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์ที่สถาบัน Gesellschaft für  

Anlagen-und Reaktorsicherheit mbH (GRS) ณ เมือง Garching  

Bei Munich ประเทศ Germany โดยทนุของกลุม่สหภาพยุโรป

ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2557 และประสงค์

จะแบ่งปันประสบการณ์และข้อมลูทีน่่าสนใจด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานทางนวิเคลยีร์ของประเทศเยอรมนกีบัเพ่ือนในวงการ

นิวเคลียร์ไทยและผู้สนใจทุกท่าน
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เคร่ืองป่ันไฟส�ารองแบบดเีซลไว้สามเท่าของ
ค่าจากการค�านวณ 

อย่างไรกต็าม ด้วยเหตผุลทางการเมอืง 
รัฐบาลเยอรมันได้ประกาศแผนยุติการใช้ 
พลังงานนิวเคลียร์ทั้งหมดภายในปี 2022  
ซึง่โรงไฟฟ้า Gundremmingen ทั้งสองยูนิต 
จะหยุดการด�าเนินงานภายในปี 2021ด้วย 
เช่นกนั ผลกระทบจากการงดการผลติกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ของ
เยอรมน ีจะท�าให้แหล่งผลติพลงังานไฟฟ้าของ State of Bavaria ขาดหายไป
กว่า 45 เปอร์เซน็ต์ โดยรฐับาลเยอรมนกี�าหนดแนวทางแก้ปัญหาระยะส้ันโดย
วางแผนที่จะซื้อพลังงานจากประเทศฝรั่งเศสมาทดแทน

สถานทีแ่ห่งทีส่ามทีผู้่เขียนได้มโีอกาสเข้าเยีย่มชมคอืศนูย์ PKL Integral 
Test Facility ของบริษัท AREVA ซึ่งชาวฝรั่งเศสถือหุ้นใหญ่ บริษัทนี้มีความ 
เชีย่วชาญด้านพลงังานนวิเคลยีร์และพลงังานหมนุเวยีน ซึง่ทางบรษิทัเข้ามา 
บรหิารต่อจากบรษิทั Siemens ของประเทศเยอรมน ีศนูย์ PKL Integral Test 
Facility มีเตาปฏิกรณ์ชนิด 4-Loop PWR ขนาดย่อส่วน 1:145 ต่อปริมาตร  
ความร้อนของแกนเตาปฏิกรณ์จ�าลองโดยใช้แท่งขดลวดไฟฟ้า 314 แท่ง 
ซ่ึงให้ก�าลังสูงสุดประมาณ 10% ของของจริง การใช้งานเป็นไปเพื่อรองรับ
การศึกษาวจิัยเกี่ยวกับเตาปฏิกรณ์ก�าลัง โดยสามารถจ�าลองระบบ Thermal  
Hydraulic ในสภาวะต่างๆ เช่น การเกดิอบุตัเิหต ุและศกึษาผลของการเปลีย่น 
แปลงตัวแปรต่างๆ ในสภาวะใช้งานของเตาปฏิกรณ์ เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูล 
ในการพัฒนาโปรแกรม computer simulation รวมไปถึงใช้ในการฝึกอบรม 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โดยผ่านระบบแผงคอมพิวเตอร์
ควบคุมเสมือนจริงและมีวิศวกรประจ�าศูนย์เป็นผู้ด�าเนินการสอนและน�าชม
การเยี่ยมชม

จากประสบการณ์เยีย่มชมทีก่ล่าวมานี ้และประมวลข้อมลูจากวทิยากร
บรรยายและน�าชมตลอดการฝึกอบรม ท�าให้เห็นได้ว่า โครงสร้างพื้นฐานใน
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของเยอรมันนั้นอยู่ในระดับสูงสุดของโลกแห่งหนึ่ง

อย่างไรกต็าม ตามประวตักิารด�าเนนิงานด้านความปลอดภยันวิเคลยีร์  
ประเทศเยอรมนี เคยมีอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ทั้งหมด 3 คร้ังตั้งแต่เริ่มต้น 
ใช้พลังงานนิวเคลียร์โดยครั้งร้ายแรงที่สุดคือในปี ค.ศ.1989 ซึ่งความรุนแรง 
ตาม INES index ยังอยู่ในระดับ 3 จาก 7 โดยไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วนอีกสองครั้ง 
เป็น Radioactive Release Incident ระดับ INES 1-2 แต่ทั้งนี้การออกแบบ 

ทางวิศวกรรมของเยอรมันก็ได้รับการยอมรับ  และขึ้นชื่อด้านการค�านึงถึง  
Safety factor และ Redundancy ของอุปกรณ์ความปลอดภัย มีการ 

ปลูกฝังด้าน Safety Culture ให้คนเช่ือม่ันในและปฏิบัติตาม 
กระบวนการความปลอดภยัอย่างเคร่งครดั ในหลายๆ ครัง้ทีเ่ราเหน็ 
อุบัติเหตุจากการละเลยข้ันตอนความปลอดภัยเนื่องจากต้องการ 
การผลลัพธ์ที่รวดเร็ว ซึ่งแท้จริงแล้วหากข้อปฏิบัติด้านความ 
ปลอดภัยนั้นมาจากกระบวนการคิดอย่างรอบคอบ มีการปรับปรุง 
ตลอดเวลาให้ทันสมัย และมีการซักซ้อมอย่างสม�่าเสมอ จะท�าให้
เกิดทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยควบคู่กัน  

 

การผลิตไอโซโทป การวิเคราะห์ความเค้นในวัสดุ
ต้นแบบในอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น

นอกเหนือจากการเยี่ยมชมเครื่องปฏิกรณ์
ปรมาณวูจิยัแล้ว ผูเ้ขยีนยงัได้เข้าเยีย่มชมโรงไฟฟ้า 
นิวเคลียร์ Gundremmingen เป็นโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ชนิดน�้าเดือด( Boiling Water Reactor :  
BWR) ขนาด 2.7 เมกะวัตต์ (สองยูนิต ยูนิต ละ 
1.34 เมกะวัตต์) โรงไฟฟ้าแห่งนี้ผลิตไฟฟ้าตลอด 
24 ชั่วโมง เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ส่งเสริมการ
เยี่ยมชมส�าหรับบุคคลทั่วไปตลอดทั้งปี โดยส่วน
ใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา บุคลากรด้านการใช้
งานและควบคุมดูแลพลังงานนิวเคลียร์ มีวิศวกร
ประจ�าน�าเข้าชมทุกระบบของการผลิตไฟฟ้าและ
ระบบความปลอดภัยอย่างละเอียด การเข้าไปจะ
ต้องผ่านการตรวจสอบเอกสารส่วนบุคคล การวัด
ระดับรังสีก่อน-หลังการเข้าชม การตรวจสัมภาระ 
และเปลี่ยนเครื่องแต่งกายอย่างเหมาะสม

หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนาม ิ
ที่โรงไฟฟ้าฟุคุชิมา-ไดอิจิที่ประเทศญี่ปุ ่น ทาง 
โรงไฟฟ้า Gundremmingen ได้ท�า Stress Test  
ซึ่งเป็นการประเมินความเป็นไปได้ในการรับมือ
แผ่นดินไหวรุนแรงและน�้าท่วม โดยจากผลการ
ศึกษาแสดงว่าโอกาสการเกิดแผ่นดินไหวใน
บริเวณโรงไฟฟ้าและบริเวณใกล้เคียงมีน้อยมาก
ถึงน้อยที่สุด รวมทั้งทางโรงไฟฟ้ามีความมั่นใจ
ว่าในกรณีเกิดเหตุ มีเครื่องมือและมาตรการ
รองรับอย่างเพียงพอด้วยโครงสร้างของอาคาร 
เตาปฏิกรณ์ที่ยกขึ้นสูงจากพ้ืนราบเกินกว่าหนึ่ง
เมตรและยังอยู่ที่ความสูง 430 เมตรจากระดับ
น�้าทะเล ทั้งยังมีการติดตั้งเครื่องสูบน�้าและ 
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ค�าถาม...ประเทศเยอรมน ีมกีารพฒันาและ 
เดนิเครือ่งปฏกิรณ์นวิเคลยีร์ผลติกระแสไฟฟ้า
มาห้าสิบปีแล้ว ท�าไมจะเลิกใช้งานเสียเล่า

ค�าตอบ...ตัง้แต่ปี พ.ศ.2554 แล้วทีป่ระเทศ 
เยอรมนีได้ก�าหนดนโยบายลดและเลิกการใช ้
พลังงานนิวเคลียร์ผลิตกระแสไฟฟ้า และเมื่อเกิด 
เหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร ์ที่ เมืองฟูกุชิมะ  
ประเทศญี่ปุ่น ส่งผลกระทบในข้อเท็จจริงว่า การ 
เดนิเครือ่งโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ จะต้องมกีารทบทวน
ประเมินความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
และต้องมีมาตรการเสริมที่ เข ้มงวด ส�าหรับ 
หลีกเล่ียงความเส่ียงทีอ่าจจะเกดิข้ึน ดงันัน้รฐับาล
เยอรมนีจึงตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นหนึ่งคณะ
พิจารณาเรื่องของ “พลังงานปลอดภัย” ซึ่งได้สรุป
ความแล้วว่า การใช้พลังงานนิวเคลียร์ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีที่มีความเส่ียงต่ออันตรายนั้นสามารถ
ทดแทนได้โดยการใช้พลังงานรูปแบบอื่นทั้งใน
ด้านนิเวศน์วิทยา  ทางเศรษฐกิจ และการยอมรับ
ของสังคม

∀โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เยอรมนี
จะเลิกใช้จริงหรือ...???

Dr.Dietmar Erbse

ผมเคยเขยีนบทความเกีย่วข้องกบัโรงไฟฟ้านวิเคลียร์ในไทยหลายคร้ัง 
ต่างกรรมต่างวาระกัน และได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่า ทั่วโลก 
ในปัจจบุนั มแีนวโน้มทีจ่ะมกีารก่อสร้างโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์เพิม่มาก

ขึน้ เพราะความต้องการด้านพลงังานไฟฟ้าในประเทศต่าง ๆ  ยงัคงเพิม่มากข้ึน
มาติดใจตรงที่ว่า ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างสูง

ประเทศหนึ่ง คือประเทศเยอรมนี กลับสวนกระแสที่จะยุติการเดินเครื่อง 
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศของตนโดยสิ้นเชิงในปี พ.ศ.2565 ท�าไมจึงเป็น
เช่นนั้น

เรื่องนี้จึงต้องถามคนเยอรมันถึงเหตุผลและความเป็นไปได้ที่ประเทศ
เยอรมนีจะด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าว

คนที่ผมสอบถามไปคือ คุณ.ดีทมาร์ แอรบเซ (Mr.Dietmar Erbse)  
อดีตผู้เชี่ยวชาญทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง 
ประเทศผู ้เคยมาท�าหน้าที่ผู ้ เชี่ยวชาญด้านการ 
บริหารจัดการกากกัมมันตรังสีในประเทศไทย เมื่อ 
ประมาณ 20 ปีทีแล้ว บัดนี้ท่านได้เกษียณอายุจาก 
บริษัท Siemens-KWU แล้ว สรุปความดังนี้ครับ
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ค�าถาม...แล้วประเทศเยอรมนจีะใช้วธิกีาร 
ใดมาทดแทนการใช้พลังงานจากนิวเคลียร์

ค�าตอบ...ปัญหาเฉพาะหน้านั้น ประชาชน
ทุกคนต้องร่วมกันลดการใช้พลังงานลงอีก ต้องมี 
การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน สร้าง
อาคารทีม่ผีนงักนัความร้อน ติดต้ังแผงโซล่าร์เซลล์  
เป็นต้น ซึง่จะท�าให้ไม่มคีวามจ�าเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้า 
เพิ่มขึ้น และเพิ่มสัดส่วนการใช้ต้นก�าเนิดไฟฟ้า 
จากพลงังานหมุนเวยีนเพิม่ขึน้  และในระยะยาวนัน้ 
ประเทศเยอรมนีจะต้องก�าหนดแผนการผลิต
กระแสไฟฟ้ามาใช้ต้นก�าเนิดพลังงานหมุนเวียน
เป็นหลัก

ค�าถาม...จะมีการใช้ถ่านหินและก๊าซ 
ธรรมชาติ มาทดแทนพลังงานจากนิวเคลียร์
หรือไม่

ค�าตอบ...ขณะนีป้ระเทศเยอรมนใีช้ต้นก�าเนดิ 
พลังงานหลายรูปแบบ เช่น จากถ่านหิน ก๊าซ
ธรรมชาติ น�้ามันปิโตรเลียม พลังงานนิวเคลียร์ 
และพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานลมและ
พลังงานแสงอาทิตย์ ดังนั้นเมื่อปิดโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์  ก็จะมีการใช้โรงไฟฟ้าจากถ่านหินและ
ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้มีการก่อสร้าง 
โรงไฟฟ้าใหม่ๆ ขึน้แล้ว แต่ในอนาคตระยะยาวนัน้  
ประเทศเยอรมนีก�าหนดนโยบายใช้พลังงาน
หมุนเวียนเป็นต้นก�าเนิดพลังงานหลัก ซึ่งท�าให้มี
ความจ�าเป็นต้องสร้างระบบส่งกระแสไฟฟ้าใหม่ 
ออกแบบระบบกระบวนการเกบ็กกัพลงังานไฟฟ้า
ส่วนเกนิ พฒันาระบบผลติกระแสไฟฟ้าและระบบ
ผลิตความร้อนร่วม (power heat co-generation) 
ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและในครัวเรือน เป็นต้น

ในปี 2556 การผลิตกระแสไฟฟ้าของ 
เยอรมนี มีประมาณรวมกัน  

629 พันล้านกิโลวัตต์  

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ Grafenrheinfeld, Bavaria, Germany. เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์อยู ่
ภายในอาคารเก็บกักรูปโดมที่อยู่ตรงกลาง, ด้านซ้ายและขวาเป็นหอหล่อเย็นซึ่งเป็น 
อุปกรณ์ระบายความร้อนที่ใช้กันทั่วไปในทุกโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน และเช่นกัน 
มันจะปล่อยไอน�้าจากส่วนของกังหันไอน�า้ที่ไม่มีกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกโรงเรียนไฟฟ้านิวเคลียร์ Grohnde

โดยรอ้ยละ 19.7 มาจากถ่านหนิเกรดสูง ร้อยละ 25.8 มาจากถ่านหินเกรดต�่า 
ร้อยละ 10.5 มาจากก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 15.4 มาจากพลังงานนิวเคลียร์ 
ร้อยละ 5.2 มาจากน�้ามันปิโตรเลียม และส่วนที่เหลือร้อยละ 23.4 มาจาก
ต้นก�าเนิดพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย พลังลม 7.9% ชีวมวล 6.8%  
พลังน�้า 3.4 % พลังงานแสงอาทิตย์ 4.5 % และ 0.8 % ผลิตมาจากการ 
เผาขยะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ปัจจุบัน ประเทศเยอรมนี มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 9 แห่ง ประกอบด้วย  
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Grafenrheinfeld, Gundremmingen-B(BWR),  
Philippsburg-2, Grohnde, Gundremmingen-C(BWR), Brokdrof, Emsland,  
Isar-II, Neckarwestheim 2 ซ่ึงจะมีการปิดการใช้งานในปี 2558, 2560,  
2562, 2564 และ 2565 ตามล�าดับ

แผนพลังงานของเยอรมน ีคงเดนิหน้าไปตามทีก่�าหนดไว้ ตราบใดทีไ่ม่มี
การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของโลก เพราะชาวเยอรมันมีระเบียบวินัยสูง  
การด�าเนนิโครงการทัง้หมดแม้จะก่อความไม่สะดวกสบายให้ประชาชนเพราะ
ต้องลดการใช้กระแสไฟฟ้าลงและต้องอาจเสียค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าสูงข้ึนใน
อนาคต แต่เสียงส่วนใหญ่ยอมรับต่อการตัดสินใจของรัฐบาลในครั้งนี้

ส�าหรับประเทศไทย อาจจะรอดูความส�าเร็จของชาวเยอรมันในการ
ก�าหนดนโยบายพลงังานกไ็ด้ครบั  อกีไม่กีปี่เอง  เราอาจจะใช้ German model 
ส�าหรับจัดการแผนผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทยก็เป็นไปได้นะครับ 



สวัสดีค่ะ เรื่องเก่าเล่าใหม่ฉบับที่นี้ ในตอน ย้อนอดีตมองอนาคต ได้เดินทางมาถึงตอนจบแล้วค่ะ ซ่ึงคุณวิทิต  
เกษคุปต์ (ผู้เขียน) ยังคงมีเรื่องราวในอดีตของ ปส. จากความทรงจ�ามาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยค่ะและในตอนท้ายท่านได้
แสดงความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานของ ปส. ในอนาคตอีกด้วย ไปติดตามอ่านกันต่อได้เลยค่ะ...

รั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่ส�านักพระราชวังมา
ที่ส�านักงานฯ ทางฝ่ายเลขานุการกรม  
โทรศัพท์ให้ผู้เขียนไปพบ เจ้าหน้าที่ 

ส�านักพระราชวังเล่าว่า มีพระรูปหนึ่งทางภาค 
อีสานจะขอเข้าเฝ้าในหลวง เพื่อถวายก้อนแร่
ก้อนหนึ่ง โดยบอกว่าเป็นแร่ยูเรเนียม ทางส�านัก
พระราชวังจึงมาขอค�าปรึกษาเรื่องนี้ ซึ่งผู้เขียน
ได้บอกไปว่า แร่ยูเรเนียมเป็นแร่ที่แผ่รังสีออกมา 
สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้นขอให้ส่งก้อนแร่ดัง
กล่าวมาตรวจทีส่�านกังานฯ แต่หลงัจากนัน้กไ็ม่ได้
รบัการตดิต่อจากส�านกัพระราชวงัในเรือ่งนีอ้กีเลย

ครั้ งหนึ่ งมีกลุ ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์จ�านวนหนึ่ง รวมตัวกันต่อต้านการ
มีอยู ่ของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย โดยบอก

ว่าอยู่กลางชุมชนจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อาศัยโดยรอบส�านักงานฯ และ
นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยได้ โดยเฉพาะเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น  
ซึ่งเรื่องนี้ท่านเลขาธิการฯ สมัยนั้น (นท.ไกรวุฒิ สุขกิจบ�ารุง) ได้มอบหมายให้ 
ผู้เขียนไปดูแลช้ีแจงท�าความเข้าใจกับนักศึกษากลุ่มดังกล่าว โดยได้เล่าถึง 
สมัยเร่ิมก่อสร้างอาคารปฏิกรณ์ที่ ในขณะนั้นยังเป็นทุ่งนาโล่ง ห่างไกล 
แหล่งชุมชน และได้อธิบายถึงลักษณะและหลักการการท�างานของเครื่อง
ปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย หลักการป้องกันอันตรายจากรังสี ตอบค�าถามข้อสงสัย
ต่าง ๆ พร้อมทั้งได้ให้เข้าเยี่ยมชมการท�างานของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย 
หลังจากนั้นก็ไม่มีกระแสการต่อต้านตามมาอีก

รัฐบาลสมัยหนึ่งมีแนวคิดที่จะขุดคลองเช่ือมต่อระหว่างฝั ่งทะเล
อนัดามนักบัฝ่ังอ่าวไทย เพือ่ให้เรอืสนิค้าแล่นผ่าน จะได้ย่นระยะเวลาเดนิทาง
ไม่ต้องเดนิเรอืผ่านทางใต้ของประเทศมาเลเซยีและสงิคโปร์ การขดุคลองนีน้ี้
มเีป็นระยะ ปรากฏว่ามบีรษิทัเอกชนรายหนึง่ซึง่ท�ากจิการด้านโรงกลัน่น�า้มนั 
มาติดต่อสอบถามเร่ืองการขุดคลองนี้ว่าจะสามารถใช้การระเบิดของระเบิด
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ย้อนอดตีมองอนาคต.(ตอนจบ)

เรื่องเก่าเล่าใหม่
โดย...Time machine

ค



นวิเคลยีร์ช่วยได้หรอืไม่ เพราะจะท�าให้ย่นระยะเวลาการขุดให้เร็วข้ึน ในขณะนัน้ 
ดร.สวสัดิ ์ศรสีขุ เป็นเลขาธกิารส�านกังานฯ ซึง่ท่านได้ศกึษาเทคนคิทางด้านนี ้
เพื่อเตรียมข้อมูลให้รัฐบาล เผอิญช่วงเวลานั้นทางประเทศสหรัฐอเมริกามี
โปรแกรมที่ศึกษาการใช้การระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์ในทางสันติ เช่น การ
ขุดคลอง การสร้างท่าเรือ การท�าโพรงใต้ดิน การสกัดน�า้มันจากทรายน�้ามัน 
การขุดทะเลสาบ และอื่นๆ ทั้งนี้โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการทดลองระเบิด
นิวเคลียร์ใต้ดินที่เขามีอยู่ ส�าหรับผู้เขียนในฐานะที่ดูแลเร่ืองความปลอดภัย
ทางรังสี ก็เริ่มศึกษาเกี่ยวกับระเบิดนิวเคลียร์ จนพอรู้เรื่องนี้พอสมควร เพราะ
ต้องเตรยีมการส�าหรบัการตอบข้อซกัถามด้วย อย่างไรกต็ามปรากฏว่าต่อมา  
รัฐบาลได้ยุติแนวคิดนี้ไป ด้วยเหตุผลทางด้านความมั่นคงของชาติ ซึ่งม ี
ข้อหนึง่ทีก่ล่าวถงึกนัว่า ถ้าคลองนีเ้กดิขึน้จรงิ ประเทศไทยจะถกูแบ่งเป็นสอง
ส่วนอยู่คนละฟากของคลองดังกล่าวนี้

เท่าที่เล่าสู่กันฟังนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่าที่จ�าได้ ยังมีอีกมากมาย แต่ตอนนี้
ขอเล่าเพียงเท่านี้ก่อน เพราะต่อไปผู้เขียนขอพูดถึงปัจจุบันและอนาคตของ
ส�านักงานปรมาณเูพือ่สนัติบ้าง ว่าควรจะท�าอะไรบ้าง ก่อนอืน่ขอระบายความ
ในใจเรื่องที่ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรด้านพลังงานปรมาณูของ
ประเทศไทยกันสักนิด

เรื่องที่ 1 การเปลี่ยนชื่อจาก “ส�านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ” เป็น 
“ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ” ไม่รู้คิดกันได้อย่างไร ตลกดี

เรือ่งที ่2 การก่อต้ังสถาบันเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน)  
โดยแบ่งงานทีเ่ป็นงานของส�านกังานพลงังานปรมาณเูพือ่สนัตส่ิวนใหญ่ออก
ไป ในความคิดเห็นของผู้เขียนไม่เห็นด้วย ผู้เขียนมีความเห็นว่า ส�านักงาน
พลงังานปรมาณเูพือ่สนัตคิวรท�าหน้าทีเ่ช่นเดมิต่อไป ยกเว้นเรือ่งการควบคมุ
ดูแลด้านความปลอดภัยทั่วประเทศและการออกใบอนุญาต ซึ่งควรให้มีการ
จัดตั้งกอง หรือ ส�านักงานขึ้นใหม่เพื่อกิจกรรมนี้ โดยข้ึนอยู่กับส�านักนายก
รฐัมนตร ีถงึแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานกต้็องพยายาม เอาล่ะอย่างไรก้อท�าอะไร
ไม่ได้แล้ว ก็ต้องท�าตามที่เป็นจริงในปัจจุบันต่อไป

มาดูกันว่าส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติในความคิดเห็นของผู้เขียนซ่ึงอยู่
วงนอกมีอะไรบ้าง

1. ดา้นการออกกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ คงเป็นงานเฉพาะกจิ พอท�า
เสรจ็ประกาศในราชกจิจานเุบกษากห็มดภาระ  เหลอืการตดิตามด้านเอกสาร
ทางกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ของต่างประเทศเพื่อไว้อ้างอิงเท่านั้น

2. ด้านการควบคุม ดูแล ความปลอดภัยสถานปฏิบตังิาน สถานประกอบ
การ จะต้องมีการฝึกอบรม การตรวจสอบความรู้ของผู้ออกไปตรวจสอบให้รู้
จริงในสิ่งที่ไปตรวจ สามารถตอบค�าถาม ให้ค�าแนะน�าได้อย่างถูกต้อง ถ้ามี
การซักซ้อนก่อนออกตรวจจะเป็นการดียิ่ง

3. เครื่องมือตรวจวัดรังสีต้องทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น Survey Meter,  
Multichanel Analyzer และอื่นๆ เจ้าหน้าที่จะต้องสามารถใช้ได้อย่าง 
คล่องแคล่ว มีการฝึกการใช้คล่องมือตลอดเวลา และที่ส�าคัญมากเครื่องมือ 
ตรวจวัดของเราต้องเทียบเท่าหรือดีกว่าของผู้ประกอบการ

4. การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่เอกสาร การร่วมกิจกรรม ฯลฯ เท่าที่ 
ติดตามสังเกตนับว่าดีแล้ว แต่มีข้อติเพียงเล็กน้อยคือ ให้ระวังเรื่องความ 

ถูกต้องของเนื้อหา
5. ห้องสมุด ต้องปรับปรุงให้น่าเข้าไปใช้

บริการ โดยอาจจัดหาซื้อหนังสือใหม่ๆ โดยเฉพาะ
ด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี ด้านสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ ด้านเกี่ยวกับเครื่อง
เอกซเรย์ ฯลฯ เข้ามาให้บริการเพิ่มเติม เพื่อพร้อม
ที่จะเป็นศูนย์ค้นคว้าหาความรู ้ด้านนิวเคลียร์ 
และรังสีของประเทศไทย อนึ่งจะต้องกระตุ้นให้
นกัวทิยาศาสตร์เข้ามาใช้ห้องสมดุ ยมืหนงัสอืหรอื
วารสารไปอ่านหาความรู้เพิ่มเติม

6. กระตุ้นให้นักวิทยาศาสตร์เขียนเอกสาร
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ และใช้ผลงานนี้เป็นการ
พิจารณาความดีความชอบประจ�าปีด้วย

7. ควรให้มีการค้นคว้า วิจัย ทดลอง เรื่อง
ที่จะเอาไปใช้ในงานด้านการควบคุม ดูแล ความ
ปลอดภัยทางรังสีด้วย

8. หลังจากการไปประชุม ดูงาน ฝึกอบรม
ในต่างประเทศทุกครั้ง นอกจากเขียนรายงาน 
สิ่งที่ท�าและได้รับแล้ว ควรให้มีการบรรยายให้คน
อื่นได้รับรู้บ้าง

9. ขอให้เจ้าหน้าที่ด้านการออกใบอนุญาต 
และการออกตรวจสอบสถานประกอบการทางรงัสี 
ตลอดจนเจ้าหน้าทีฝ่่ายกฎหมายมสีมัพนัธภาพทีด่ี
ต่อผู้ใช้วัสดุนิวเคลียร์ วัสดุกัมมันตรังสี

10. งานหนกัของ ปส. ในอนาคต คอืการรอบรู ้
เรือ่งโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ นัน่คอืจะต้องมผีูรู้ถ้งึกลไก
การท�างาน องค์ประกอบของส่วนเคร่ืองปฏิกรณ์
นวิเคลยีร์ บ่อพกัแท่งเชือ้เพลงิใช้แล้วและอืน่ๆ เรา 
จะควบคุมเขา เราต้องรู้ทุกอย่างและรู้เท่าทันเขา  
กห็วงัว่าประเทศไทยคงมโีรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ในอนาคต 
ตอนนั้น ปส.จะมีงานที่น่าสนใจและสนุกมา

11. ในเรือ่งของการประสานงานความร่วมมือ 
ระหว่างหน่วยงาน ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันเพื่อความก้าวหน้าของผลการด�าเนินงาน 
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