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เจ้าของ 
ส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ที่ปรึกษา
1.  ดร.อััจฉรำ วงศ์แสงจันทร์  เลขำธิกำรส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ         2. นำยกิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย์  รองเลขำธิกำรส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ
คณะท�างานจัดท�าจดหมายข่าวปรมาณูเพื่อสันติ
1.  นำยปฐม แหยมเกตุ อดีตเลขำธิกำรส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ (2546 – 2548) ที่ปรึกษำคณะท�ำงำน
2.  นำงสิริวรรณ เรืองรอง นักวิชำกำรเผยแพร่ช�ำนำญกำรพิเศษ ประธำนคณะท�ำงำน
3.  นำงสำวจำรุณี ไกรแก้ว     นักนิวเคลียร์เคมีช�ำนำญกำรพิเศษ   ผู้ท�ำงำน
4.  นำงอภิสรำ  เจริญศรี นักนิวเคลียร์เคมีช�ำนำญกำรพิเศษ ผู้ท�ำงำน
5.  นำยรุ่งธรรม  ทำค�ำ  นักฟิสิกส์รังสีช�ำนำญกำร ผู้ท�ำงำน
6.  นำงสำวปิยะพร  สิ้นโศรก นักฟิสิกส์รังสีช�ำนำญกำร ผู้ท�ำงำน
7.  นำยพงศ์พันธ์ นำคแก้ว     วิศวกรนิวเคลียร์ช�ำนำญกำร ผู้ท�ำงำน
8.  นำงสำวกรรณิกำ  มณีวรรณ์    นักวิชำกำรเผยแพร่ช�ำนำญกำร ผู้ท�ำงำน และเลขำนุกำร
9.  นำงสำวบุษบำ  ยศวังใจ นักวิชำกำรเผยแพร่  ผู้ท�ำงำน และผู้ช่วยเลขำนุกำร
พิมพ์ที่ :  โรงพิมพ์ส�ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
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จดหมำยข่ำวปรมำณเูพือ่สนัตฉิบบันี ้เป็นฉบบัย่ำงเข้ำสูปี่ที ่28  ของกำรจดัท�ำวำรสำร

ข่ำวของส�ำนกังำนปรมำณเูพือ่สนัต ิแสดงถงึควำมก้ำวหน้ำของกจิกรรมด้ำนพลงังำน

ปรมำณูเพื่อสันติในประเทศไทย ที่มีต่อเนื่องตำมวันเวลำที่ผำ่นไป

 

คณะผูจ้ดัท�ำได้มแีนวคดิว่ำจะพยำยำมจดัท�ำจดหมำยข่ำวนี ้เพือ่สือ่ถงึกจิกรรมของส�ำนกังำนในงำน 

ด้ำนก�ำกบัดแูลกำรใช้ประโยชน์ทำงรงัสีและนิวเคลียร์ให้ปลอดภยั แต่กเ็ห็นว่ำกำรเสนอข่ำวกจิกรรม 

รูปแบบข่ำวจะท�ำให้ไม่สื่อเนื้อหำทำงวิทยำกำรได้ จึงใช้เนื้อหำบทควำมในเชิงวิชำกำรมำเป็น

บทควำมน�ำฉบับ

 

จดหมำยขำ่วฉบับนี้ คณะผู้จัดท�ำได้น�ำบทควำมเรื่อง What is PET/CT ? มำเป็นบทควำมน�ำฉบับ  

โดยเน้นเรือ่งควำมปลอดภยัในกำรตรวจวนิจิฉยัด้วยเครือ่งมอืนี ้และตดิตำมด้วยบทควำมระเบียบ 

กำรขออนญุำตเกีย่วข้องกบักำรใช้ประโยชน์จำกวสัดกุมัมนัตรงัส ีทีท่ำงส�ำนกังำนปรมำณเูพือ่สนัติ  

ได้ปรับปรุงขึ้นใหม่ เพื่อสร้ำงควำมเขำ้ใจที่ถูกต้องต่อหน่วยงำนและเจำ้หน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสี

ทุกภำคส่วน

 

นอกเหนือจำกบทควำมหลักสองเรื่องแล้ว ก็ยังมีบทควำมควำมรู้ทั่ว ๆ  ไป ได้แก่เรื่อง James Bond 

Gadgets  บทเรยีนจำกโรงไฟฟ้ำนวิเคลยีร์ฟคุชุมิะ  และบทปกณิกะปรมำณ ูเรือ่ง “ไฟฟ้านวิเคลยีร์

เอเชีย” และภำพข่ำวกิจกรรมของส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ ขอเชิญติดตำมอ่ำนได้ในฉบับ

 

อนึ่งคณะผู้จัดท�ำใคร่ขอรับควำมคิดเห็นจำกผู้อำ่นทุกทำ่น กรุณำสละเวลำตอบแบบสอบถำมเพื่อ

กำรปรบัปรงุ ”จดหมายข่าวปรมาณเูพือ่สนัต”ิ ตำมแบบสอบถำมทีแ่นบมำพร้อมนี ้จกัขอบคณุยิง่

         บรรณาธิการ

บก.เปิดเล่ม

\
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Con
tents

จดหมำยข่ำวปรมำณูเพื่อสันติ  เป็นจดหมำยข่ำวรำยสำมเดือน เพ่ือเผยแพร่ภำรกิจและกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนฯ  รวมท้ังบทควำมวิชำกำรและข่ำวสำร 
ที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์และรังสี ตลอดจนเป็นสื่อกลำงในกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะตำ่ง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
ในวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้กว้ำงขว้ำงยิ่งขึ้น 
        
บรรณำธกิำรขอสงวนสทิธิใ์นกำรคดัเลอืกและแก้ไขต้นฉบับทัง้เรือ่งและภำพตำมแต่จะเห็นสมควร โดยไม่ต้องขอควำมเห็นชอบจำกเจ้ำของเรือ่ง และไม่ส่งต้นฉบบั
คืน **ข้อคิดเห็น หรือ บทควำมในเอกสำรฉบับนี้ เป็นควำมเห็นส่วนตัวของผู้เขียนซึ่งไม่มีข้อผูกพันกับส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติแต่อย่ำงใด**

ผู้สนใจส่งข้อเขียน หรือ ข้อเสนอแนะ
สำมำรถติดต่อได้ที่ งำนเผยแพร่และกำรประชำสัมพันธ์ ส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ
เลขที่ 16 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2579 5230, 0 2596 7600 ต่อ 1126 
โทรสำร 0 2579 2888 E-mail : pratoms4peace@gmail.com
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การขออนุญาตผลิต มีไว้ใน
ครอบครอง หรือใช้ หรือน�าเข้า 
และส่งออก ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี 
หรือพลังงานปรมาณูจาก
เครื่องก�าเนิดรังสี

James Bond Gadgets
จากภาพยนตร์สู่โลกความเป็นจริง

รอบรั้วปรมาณู

รายงานพิเศษ
ปส. ผลักดันงานวิจัย ม.เชียงใหม่
น�าสื่อมวลชนชมผลงานภายใต้
ความร่วมมือกับไอเออีเอ

ห่วงใย.....ใส่ใจ.....แบ่งปัน
“บทเรียนจาก...โรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์ฟุคุชิมะ ไดอิจิ”

ปกิณกะปรมาณู
ไฟฟ้านิวเคลียร์เอเชีย
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เครือ่ง PET/CT เป็นเครือ่งมอืตรวจวนิจิฉยัโรคทีม่คีวามก้าวหน้าและทันสมยั  

โดยการผสมผสานเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ 2 ชุด มาท�างานร่วมกัน ได้แก่ 

เครือ่ง PET (Positron Emission Tomography, PET) และเครือ่ง CT (Computed  

Tomography,CT)

เครือ่ง PET เป็นนวตักรรมเครือ่งมอืกำรตรวจทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์ ใช้ตรวจกำรท�ำงำนของอวยัวะ

ในร่ำงกำย โดยกำรถ่ำยภำพกำรกระจำยตัวของอนุภำคโพสิตรอนที่ปล่อยอยู่ภำยในอวัยวะของ 

ผูป่้วยหลงัจำกได้รบัสำรเภสชัรงัสเีข้ำไป สำรเภสชัรงัสทีีใ่ช้ส่วนใหญ่เป็นไอโซโทปรงัสคีร่ึงชีวติสัน้ ๆ   

ทีไ่ด้จำกเครือ่งเร่งอนภุำคไซโคลตรอน เช่น คำร์บอน-11 (C-11) ไนโตรเจน-13 (N-13) ออกซเิจน-15 

(O-15) และฟลูโอรีน-18 (F-18) ไอโซโทปเหล่ำนี้จะเป็นไอโซโทปรังสีที่ปล่อยอนุภำคโพซิตรอน  

ทีม่ค่ีำครึง่ชวีติสัน้คอื 20.33 นำท,ี 9.97 นำท,ี 122.24 วนิำท ีและ 109.97 นำท ีตำมล�ำดบั ภำพถ่ำย

ของอวยัวะทีไ่ด้จะให้ข้อมลูทำงสรรีวทิยำ (Physiology) บอกสภำวะกำรท�ำงำนของอวยัวะทีต้่องกำร

ตรวจได้ด ีส�ำหรบัสำรเภสชัรงัสทีีถ่กูน�ำมำใช้ในกำรตรวจมะเรง็มำกทีส่ดุในปัจจบุนั ได้แก่ 18F-FDG 

(2-[fluorine-18]fluoro-2-deoxy-D-glucose) ซึง่เป็นอนพุนัธ์ของน�ำ้ตำลกลโูคส โดยน�ำ้ตำลชนดิทีม่ี

ไอโซโทปรงัสนีีจ้ะซมึเข้ำสูเ่นือ้เยือ่เกอืบทกุชนดิในร่ำงกำย โดยเฉพำะเนือ้เยือ่ทีม่กีจิกรรมกำรท�ำงำน  

หรือกำรแบ่งตัวมำก (เช่น เน้ือเย่ือมะเร็งหลำย ๆ ชนิด และเน้ือเย่ือสมอง) จะจับน�้ำตำลนี้ ไว้ใน

ปริมำณมำกกว่ำเน้ือเย่ือปกติ และเปล่งรังสีออกมำในปริมำณสูง จำกน้ันแพทย์จะใช้เครื่อง PET 

What is 
PET/CT?

\

เรียบเรียงโดย  พีรพล พลำยน้อย และวรำภรณ์ จันทร์เทศ
 ส�ำนักก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงรังสี

บทความ

รูปที่ 1 แสดงเครื่อง PET/CT
(ภาพจาก : http://www3.gehealthcare.com/~/media/Images/
Product/Product-Categories/PET-CT/PET-CT-Optima-560/
Optima_PET_CT_560_spotlight2.jpg)
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ซึ่งเป็นเครื่องแปลผลรังสีที่เปล่งออกมำ ให้เป็นภำพถ่ำยทำงรังสี  

ซึ่งภำพที่ได้จะแสดงให้เห็นกำรมีอยู่หรือไม่ของเนื้อเยื่อมะเร็ง/ 

โรคตำ่ง ๆ แต่เนื่องจำกภำพเนื้อเยื่อที่ตรวจได้จำกเครื่อง PET นี้มี 

ลกัษณะขอบเขตของภำพทีไ่ม่ชดัเจน  เนือ่งจำกขำดจดุอ้ำงองิทำง

กำยภำพ (Anatomical landmark) ท�ำให้แพทย์ไม่สำมำรถก�ำหนด

ต�ำแหน่งของรอยโรค/ต�ำแหน่งที่เกิดโรคได้ จึงได้มีกำรน�ำเครื่อง 

ถ่ำยภำพรงัสส่ีวนตดัอำศยัคอมพวิเตอร์ (Computed Tomography,  

CT) ที่สำมำรถบอกควำมผิดปกติทำงด้ำนกำยวิภำค หรือเนื้อเยื่อ

ของร่ำงกำยได้ เมื่อน�ำกำรตรวจทั้งสองมำรวมกันในเครื่องเดียว 

ท�ำให้ภำพทีไ่ด้มข้ีอมลูทัง้ด้ำนโครงสร้ำงร่ำงกำยและด้ำนสรรีวทิยำ

ที่มีควำมแม่นย�ำยิ่งขึ้น  เป็นผลให้มีประสิทธิภำพสูงในกำรน�ำมำ

ใช้ตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง โดยสำมำรถบอกต�ำแหน่งของรอยโรค

ควบคู่กับระดับกำรท�ำงำนของเซลล์ ท�ำให้เพิ่มควำมชัดเจนและ

ควำมแม่นย�ำยิง่ขึน้โดยไม่ต้องเคลือ่นย้ำยผูป่้วยไปตรวจแต่ละครัง้ 

นอกจำกโรคมะเร็งแล้ว เครื่อง PET/CT ยังมีควำมสำมำรถใน  

กำรตรวจควำมผิดปกติของร่ำงกำยในโรคอ่ืนๆ ได้อีกด้วย เช่น  

โรคหวัใจขำดเลอืด โรคควำมจ�ำเสือ่ม โรคพำร์กนิสนั และโรคลมชกั  

เป็นต้น

ข้อดีของการตรวจด้วยเครื่อง PET/CT 
1. บ่งบอกระยะของโรค (Staging) มะเร็ง ท�ำให้สำมำรถก�ำหนด

วิธีกำรรักษำได้ถูกต้องเหมำะสม ลดภำวะแทรกซ้อนที่อำจเกิดขึ้น 

และลดค่ำใช้จ่ำยจำกกำรรักษำที่ไม่จ�ำเป็น

2. สำมำรถดกูำรกระจำยของมะเรง็ได้ทัง้ตวัจำกกำรตรวจครัง้เดียว

3. ใช้ประเมินผลในระหว่ำงกำรรักษำ (Therapy monitoring) 

ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งส�ำหรับผู ้ป่วยในกำรจะพิจำรณำ

เปลีย่นแปลงกำรรกัษำ แทนทีจ่ะรกัษำจนเสรจ็สิน้แล้วจงึพบว่ำกำร

รักษำนั้นไม่ได้ผล

4. ในบำงกรณสีำมำรถพยำกรณ์สภำวะกำรของโรค (Prognosis) 

หรือโอกำสในกำรหำยจำกโรคได้ ผู้ป่วยมะเร็งย่อมอยำกทรำบว่ำ

โรคของตนจะมกีำรด�ำเนนิไปอย่ำงไร โอกำสหำยมมีำกน้อยเพยีงใด 

ท�ำให้ผูป่้วยทีเ่ป็นมะเรง็สำมำรถวำงแผนชวีติได้ดขีึน้ และสำมำรถ

ใช้ชีวิตหลังรับกำรรักษำได้ตำมปกติ

5. ใช้ตรวจในกรณีสงสัยมะเร็งกลับเป็นซ�้ำหรือแพร่กระจำย 

(Re-Staging) ท�ำให้กำรวำงแผน กำรรักษำของผู้ป่วยนั้นถูกต้อง

สมบูรณ์ที่สุด

6. เป็นกำรตรวจที่ปลอดภัย ซึ่งผู้ป่วยจะไม่ได้

รับควำมเจ็บปวดใดๆ

นอกจำกนีแ้พทย์ทำงรงัสรีกัษำสำมำรถน�ำภำพ

จำก PET/CT มำใช้ในกำรวำงแผนกำรรักษำ

ด้วยกำรฉำยรงัสี (radiation therapy treatment 

planning) ท�ำให้สำมำรถก�ำหนดต�ำแหน่งกำร

ฉำยรังสี (contour maps) ให้ครอบคลุมรอย

โรคได้อย่ำงถูกต้อง

 

ข้อจ�ากัดและข้อห้ามของการตรวจด้วย
เครื่อง PET/CT
ข้อจ�ากัด  

1. ในโรคมะเร็งท่ีเพิ่งเริ่มเกิด หรือเริ่มแพร่

กระจำย จงึยงัมเีซลล์มะเรง็น้อย  (Hypocellular 

tumor) เมื่อก้อนมะเร็งมีขนำดเล็ก กำรตรวจ

ด้วย PET/CT อำจให้ผลว่ำไม่มีโรค (False 

negative) กล่ำวคือ มีโรคมะเร็งแต่กำรตรวจ

ให้ผลวำ่ ไม่พบโรคมะเร็ง

2. ในผู้ป่วยโรคเบำหวำนในบำงกรณี อำจมี

ปัญหำในกำรตรวจ เนื่องจำกในกำรตรวจต้อง

ใช้น�้ำตำลกลูโคสที่เกี่ยวข้องกับโรคเบำหวำน 

3. ผูป่้วยซึง่กลวัทีแ่คบ อำจไม่ยอมรบักำรตรวจ 

เนือ่งจำกเครือ่งตรวจมลีกัษณะเป็นอโุมงค์แคบ 

ข้อห้าม 

คือ ห้ำมตรวจในหญิงตั้งครรภ์ เพรำะสำร

กมัมนัตรงัสีจำก PET และรงัสีจำกกำรตรวจ CT 

อำจส่งผลถงึทำรกในครรภ์จนอำจเป็นสำเหตใุห้

ทำรกพิกำร หรือเกิดกำรแท้งได้ 

นอกจำกนั้น ถำ้จ�ำเป็นต้องตรวจในหญิงให้นม

บตุร ทบวงกำรพลงังำนปรมำณรูะหว่ำงประเทศ 

(IAEA, International Atomic Energy Agency)  

แนะน�ำว ่ำ ต้องหยุดให้นมบุตรอย่ำงน้อย 

ประมำณ 2-3 ชั่วโมงหลังกำรตรวจ เนื่องจำก

จะมีสำรกัมมันตรังสีปนมำกับน�้ำนมได้ ซึ่งอำจ

ก่ออนัตรำยในระยะยำวต่อทำรก คือ เป็นปัจจยั
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เสีย่งต่อกำรเกดิโรคมะเรง็เมือ่ทำรกโตข้ึน ดงันัน้ เมือ่จ�ำเป็น

ต้องตรวจด้วยเครื่อง PET/CT แพทย์จะแนะน�ำให้มำรดำ

เก็บน�้ำนมไว้ก่อนล่วงหน้ำ และสำมำรถให้นมบุตรได้  

ประมำณ 2-3 ชั่วโมงหลังกำรตรวจเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้

เพรำะสำรกัมมันตรังสีที่ใช้ตรวจ เป็นชนิดที่สลำยตัวหมด

คุณสมบัติให้รังสี หรือที่เรียกว่ำ ช่วงระยะครึ่งชีวิต (Half 

life) สั้นมำกๆ ประมำณเป็นนำทีขึ้นอยู่กับชนิดของสำร

กัมมันตรังสี ดังนั้นช่วงระยะเวลำ 2-3 ชั่วโมงหลังตรวจ 

ให้มำรดำดูดน�้ำนมออกทิ้งไป และเร่ิมให้นมได้ตำมปกติ 

2-3 ชั่วโมงหลังกำรตรวจ อยำ่งไรก็ตำม แพทย์มักแนะน�ำ

ให้หยุดให้นมบุตรประมำณ 1 วัน โดยระหว่ำงนั้นให้ดูด

น�้ำนมทิ้ง

ผลข้างเคียงจากการตรวจด้วยเครื่อง PET/CT
กำรตรวจวนิจิฉยัโรคด้วยเครือ่ง PET/CT เป็นกำรตรวจทีม่ี

ควำมปลอดภัยสูง กำรแพ้สำร 18F-FDG แทบไม่พบเลย 

และสำรนี้ไม่เป็นอันตรำยต่อตับ หรือไตโดยสิ้นเชิง

การเตรียมตัวก่อนตรวจด้วยเครื่อง PET/CT
1. ผู้รับกำรตรวจ ด้วยเครื่อง PET/CT ต้องงดอำหำรก่อน

กำรตรวจ อยำ่งน้อย 6 ชั่วโมง ควรบริโภคอำหำรจ�ำพวก

โปรตนีสงู  แต่มแีป้งและน�ำ้ตำลให้น้อยในวนัก่อนวนัตรวจ

2. ผู ้ป่วยที่เป็นโรคเบำหวำน ต้องแจ้งแพทย์ผู ้ตรวจ 

ล่วงหน้ำก่อนวนัตรวจ เพือ่ได้รบัค�ำแนะน�ำพเิศษในกำรใช้

ยำโรคเบำหวำน

3. ไม่ออกก�ำลงักำยก่อนท�ำกำรตรวจอย่ำงน้อย 24 ชัว่โมง

4. ด่ืมน�้ำเปล่ำให้มำกต้ังแต่ก่อนวันตรวจและในวันที่มำ

รับกำรตรวจ

5. เพื่อให้กำรอ่ำนผลตรวจได้ถูกต้อง ผู้เข้ำรับกำรตรวจ

ต้องเปลี่ยนเสื้อผำ้ตำมที่โรงพยำบำลจัดไว้ให้ก่อนรับกำร 

ถ่ำยภำพ และต้องถอดเครือ่งประดบั เช่น สำยสร้อย แหวน 

เข็มกลัด หรือ วัสดุใดๆ ที่มีส่วนประกอบของโลหะออก 

เพรำะสิ่งเหลำ่นี้จะบดบังรังสี และก่อให้เกิดภำพผิดปกติ  

ส่งผลให้แพทย์อำ่นผลตรวจผิดพลำดได้

การปฏิบัติตัวขณะตรวจด้วยเครื่อง PET/CT
ผู ้รับกำรตรวจด้วยเครื่อง PET/CT จะได้รับกำรฉีด 

18F-FDG เข้ำทำงหลอดเลือดด�ำ และจะต้องต้องนอน

พักอย่ำงสงบในห้องแยกโดยล�ำพัง ประมำณ 1 ช่ัวโมง 

ไม่ควรอย่ำงยิง่ท่ีจะมกีจิกรรมใดๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรพดูคยุ 

โทรศัพท์ หรืออ่ำนหนังสือ จำกน้ันจึงเข้ำเครื่องตรวจ  

PET/CT ซึ่งจะใช้เวลำในกำรตรวจประมำณ 30 นำที  

ในบำงสถำบันอำจมีกำรฉีดสำรทึบแสง/ฉีดสี (Contrast 

media) ร่วมด้วย เช่นเดียวกับในกำรตรวจเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์

 

ช่วงที่สองเป็นช่วงกำรถ่ำยภำพ ใช้เวลำประมำณ 15-30  

นำที ผู้รับกำรตรวจควรนอนน่ิงๆ หำยใจตำมปกติ และ 

ผ่อนคลำย แต่ต้องไม่ขยับตัว ท้ังน้ีจะมีเจ้ำหน้ำที่รังสี 

รูปที่ 2 แสดงภาพทางรังสีของเครื่อง PET/CT
(ภาพจาก : http://www.upmc.com/patients-visitors/education/tests/pages/petct-scan.aspx)
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เทคนิคผู้ควบคุมกำรตรวจ/เครื่องตรวจ แนะน�ำเพิ่มเติมแล้วแต่

เทคนิคของแต่ละสถำบันที่ให้กำรตรวจ

การปฏิบัติตัวหลังจากตรวจด้วยเครื่อง PET/CT
หลังกำรตรวจด้วยเครื่อง PET/CT ผู้รับกำรตรวจสำมำรถเดินทำง

กลบับ้ำนและใช้ชวีติได้ตำมปกต ิเพรำะสำรกมัมนัตรงัสใีนร่ำงกำย

จะสลำยอย่ำงรวดเร็ว เนื่องจำกมีระยะคร่ึงชีวิตที่สั้นมำกดังได้

กล่ำวแล้ว และสำรกมัมันตรังสีนี้สว่นมำกจะถกูเก็บอยู่ทีก่ระเพำะ

ปัสสำวะ หลงักำรตรวจควรดืม่น�ำ้มำกๆ เพือ่ช่วยให้กำรขบัถ่ำยสำร

กัมมันตรังสีให้ออกจำกร่ำงกำยได้เร็วข้ึนด้วย แต่เม่ือต้องสัมผัส

คลกุคลกีบัเดก็อ่อน หรอืหญงิตัง้ครรภ์ ทีม่คีวำมไวต่อรงัสเีป็นพเิศษ 

ถงึแม้รงัสจีำกกำรตรวจ จะน้อยมำกๆ และยงัไม่เคยมรีำยงำนเป็น

สำเหตุก่อควำมผิดปกติต่อทำรกในครรภ์ หรือต่อเด็กอ่อน แพทย์

มักแนะน�ำให้ระมัดระวังในช่วง 24 ชั่วโมงแรกหลังตรวจ โดยให้ใช้

เวลำให้น้อยที่สุดในกำรสัมผัสคลุกคลีกับคนกลุ่มนี้

จำกรำยงำน Safety Report Series No.58 “Radiation Protection 

in Newer Medical Imaging Technique: PET/CT” ระบวุ่ำปรมิำณ

รงัสยีงัผล (Effective Dose) ทีผู่ป่้วยได้รบัจำกกำรวนิจิฉยัด้วย PET/

CT ทั่วร่ำงกำย ประมำณ 15-20 มิลลิซีเวิร์ต (mSv) ซึ่งปริมำณรังสี

ที่ผู้ป่วยได้รับจำกกำรวินิจฉัยและรักษำโรคนี้

จะไม่น�ำมำเปรียบเทียบกับปริมำณรังสียังผล

ส�ำหรบัประชำชนทัว่ไป ทีร่ะบอุยูใ่นกฎกระทรวง

ก�ำหนดเงื่อนไข วิธีกำรขอรับใบอนุญำต และ

กำรด�ำเนนิกำรเกีย่วกบัวสัดนุวิเคลยีร์พเิศษวสัดุ

ต้นก�ำลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงำนปรมำณู 

พ.ศ. ๒๕๕๐

จะเหน็ได้วา่เครื่อง PET/CT นัน้มปีระโยชน์

หลากหลายตามทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้นแล้วนัน้  

ทัง้นีเ้พือ่ให้การใช้งานเครือ่ง PET/CT เป็นไป 

อย่างถกูต้องและเหมาะสม เป็นไปตามหลกั

มาตรฐานสากล และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป รวมทั้งไม่ส่ง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นหน่วยงาน

ทีต่ดิตัง้และใช้เครือ่ง PET/CT ให้ด�าเนนิการ 

ขออนญุาตผลติ มไีว้ในครอบครอง หรอืใช้ 

ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องก�าเนิดรังสี 

ต่อพนกังานเจ้าหน้าที ่ณ ส�านกังานปรมาณู

เพื่อสันติ 

เอกสารอ้างอิง
1. เทคนิคกำรสร้ำงภำพ. ใน: จิรำภรณ์ โตเจริญชัย, ภำวนำ ภูสุวรรณ, บรรณำธิกำร. เทคโนโลยีทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์ (ฉบับแก้ไขปรับปรุง). กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง; 2545,61-73.
2. Abass Alavi. PET Imaging. Radiologic Clinics of North America 2005; 43: 983-1003. 
3. Von Schulthess GK. Radiopharmaceuticals for clinical PET, PET/CT, and SPECT/CT imaging. In : Von Schulthess GK, ed. Clinical molecular anatomic imaging.  
 PET, PET/CT, and SPECT/CT. Philadelphia : Lippincott Williams &Wilkins, 2003:103-5. 
4. Juweid ME, Cheson BD. Positron-Emission Tomography and Assessment of Cancer Therapy. N Engl J Med 2006; 5:496-506.
5. Eugene Lin. (2005). PET and PET-CT: a clinical guide. 
6. Stefan Dresel (2008). PET in Oncology.
7. https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/InformationFor/HealthProfessionals/6_OtherClinicalSpecialities/PETCTscan.htm#PETCT_FAQ08 [2012,Aug6]. 
8. http://electromedicinspector.wordpress.com/2010/04/06/basic-principle-of-petct/
9. www.petscaninfo.com/zportal/portals/pat/my_pet_scan/pet_medicare

รูปที่ 3 แสดงภาพการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่อง PET/CT
(ภาพจาก :http://www.managedmedicalimaging.com/products_PET-CT-Florida_repair_service_company.asp)
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การใช้ประโยชน์จากวัสดุกัมมันตรังสี รวมทั้งพลังงานปรมาณู

จากเครื่องก�าเนิดรังสี ในประเทศไทยเป็นกิจกรรมท่ีมีการ 

ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษ  

นับตั้งแต่การก่อตั้งส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เม่ือปี พ.ศ. 2504 

(ส�านกังานพลงังานปรมาณเูพือ่สนัต ิเดมิ) ในปัจจบุนั การใช้ประโยชน์ดงักล่าว 

มีความแพร่หลายในทั้งในด้านลักษณะการใช้ประโยชน์ ไม่ว่าเป็นทาง 

การแพทย์ ทางอุตสาหกรรม ทางศึกษาวิจัย และทางด้านอื่นๆ หรือในด้าน 

ชนิดของต้นก�าเนิดรังสี เช่น โคบอลต์-60 ซีเซียม-137 ไอโอดีน-125 

ไอโอดนี-131 นกิเกลิ-53 รวมทัง้ เครือ่งเอก็ซ์เรย์ เครือ่งเร่งอนภุาค หรอืเครือ่ง

ไซโคลตรอน เป็นต้น หากนบัจ�านวนของสถานประกอบการทีไ่ด้รบัใบอนุญาต

จากส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) มีสถานประกอบการทางรังสีที่ได้รับ 

ใบอนุญาตจาก ปส. เป็นจ�านวนเกินกว่า 2,000 แห่ง ทั่วประเทศ

เนื่องจำกกำรใช้ประโยชน์จำกวัสดุกัมมันตรังสี หรือพลังงำนปรมำณูจำกเครื่อง

ก�ำเนดิรงัส ีเป็นกจิกรรมทีอ่ำจก่อให้เกดิควำมเสีย่งอนัตรำยจำกกำรได้รบัปรมิำณรงัสี  

(radiation exposure) ดงันัน้ ผูใ้ดทีต้่องกำรน�ำวสัดกุมัมนัตรงัสหีรอืพลงังำนปรมำณู

การขออนุญาตผลิต 
มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ หรือน�าเข้า 

และส่งออก ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี 
หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องก�าเนิดรังสี

โดย ดร.รุ่งธรรม ทาค�า 
ส�ำนักงำนก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงรังสี

\

บทความ
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จำกเครือ่งก�ำเนดิรงัสมีำใชป้ระโยชน์ในประเทศไทย จะต้องได้

รบัใบอนญุำตจำก ปส. ก่อนทีจ่ะน�ำเข้ำ ผลติ มไีว้ในครอบครอง 

หรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งวัสดุกัมมันตรังสีออกนอกประเทศ 

ทั้งนี้ เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณูเพื่อสันติ 

พ.ศ. 2504 และมำตรฐำนสำกลในด้ำนกำรป้องกันอันตรำย

จำกรงัส ีโดยกำรรบัเรือ่ง พจิำรณำและออกใบอนญุำตเกีย่วกบั

กำรใช้ประโยชน์จำกวสัดกุมัมนัตรงัส ีหรอืพลงังำนปรมำณจูำก

เครือ่งก�ำเนดิรงัส ีนัน้ ปส. เป็นหน่วยงำนเดยีวในประเทศไทยที่

ด�ำเนินกำรในเรื่องนี้

กำรขออนุญำตหรือกำรขอรับใบอนุญำตนั้น แยกออกเป็น

ประเภทต่ำงๆ ได้ดังนี้

(1) กำรขอรับใบอนุญำตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ 

ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี (วัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุพลอยได้) ผู้ขอรับ

ใบอนุญำตต้องยื่นแบบ ปส. 1ก

  

(2) กำรขอรับใบอนุญำตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ 

ซ่ึงวสัดนุวิเคลยีร์พเิศษ (ยเูรเนยีมเสือ่มสมรรถนะ หรอื depleted 

uranium) ผู้ขอรับใบอนุญำตต้องยื่นแบบ ปส. 1ข

  

(3) กำรขอรับใบอนุญำตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ 

ซ่ึงพลังงำนปรมำณูจำกเครื่องก�ำเนิดรังสี ผู้ขอรับใบอนุญำต

ต้องยื่นแบบ ปส. 1ค

  

(4) กำรขอรับใบอนุญำตน�ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร  

หรือน�ำหรือส่งออกนอกรำชอำณำจักร ซ่ึงวัสดุกัมมันตรังสี  

ผู้ขอรับใบอนุญำตต้องยื่นแบบ ปส. 3ก

(5) กำรขอรับใบอนุญำตน�ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร 

หรือ น�ำหรือส่งออกนอกรำชอำณำจักร ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ 

ผู้ขอรับใบอนุญำตต้องยื่นแบบ ปส. 3ข

แบบฟอร์มค�ำขอรับใบอนุญำตประเภทต่ำงๆ สำมำรถ

ดำวน์โหลดได้จำกเว็ปไซต์ของส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ  

ตำมที่อยู่ URL นี้ http://www.oaep.go.th

ค�ำขอรบัใบอนญุำตใดทีไ่ด้รบักำรพจิำรณำว่ำมคีวำมครบถ้วน 

ถูกต ้องและเป ็นไปตำมเงื่อนไขของกำรพิจำรณำและ 

ออกใบอนญุำตแล้วนัน้ ปส. จะด�ำเนนิกำรออกใบอนญุำตให้แก่ 

ผู้ขอรับใบอนุญำต ดังนี้

(1) ใบอนุญำต พ.ป.ส. 4ก-x ส�ำหรับกำรผลิต 

มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี 

(เครือ่งหมำย x ข้ำงท้ำยใบอนุญำตน้ัน หมำยถงึ  

ตัวเลขแสดงระยะเวลำ (เป็นปี) ที่ก�ำหนดอำยุ 

ของใบอนญุำตนัน้ เช่น พ.ป.ส. 4ก-3 หมำยควำม

ว่ำใบอนุญำตฉบับนี้มีอำยุ 3 ปี)

(2) ใบอนุญำต พ.ป.ส. 4ข ส�ำหรบักำรผลิต มไีว้ 

ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ 

โดยใบอนุญำต พ.ป.ส. 4ข ไม่มีตัวเลขต่อท้ำย 

แต่ก�ำหนดให้มีอำยุ 1 ปี

(3) ใบอนุญำต พ.ป.ส. 4ค-x ส�ำหรับกำรผลิต 

มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งพลังงำนปรมำณู

จำกเครื่องก�ำเนิดรังสี (เครื่องหมำย x ขำ้งท้ำย

ใบอนญุำตนัน้ หมำยถงึ ตวัเลขแสดงระยะเวลำ 

(เป็นปี) ที่ก�ำหนดอำยุของใบอนุญำตนั้น เช่น 

พ.ป.ส. 4ก-3 หมำยควำมว่ำใบอนุญำตฉบับนี้

มีอำยุ 3 ปี)

(4) ใบอนุญำต พ.ป.ส. 6ก-ข ส�ำหรบักำรน�ำหรอื

สั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี
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(5) ใบอนุญำต พ.ป.ส. 6ข-ข ส�ำหรับกำรน�ำ

หรือสัง่เข้ำมำในรำชอำณำจกัร ซึง่วสัดนุวิเคลยีร์

พิเศษ

(6) ใบอนญุำต พ.ป.ส. 6ก-อ ส�ำหรบักำรน�ำหรอื

ส่งออกนอกรำชอำณำจักร ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี

(5) ใบอนุญำต พ.ป.ส. 6ข-อ ส�ำหรับกำรน�ำ

หรอืส่งออกนอกรำชอำณำจกัร ซึง่วสัดนุวิเคลยีร์

พิเศษ

ทั้งนี้ ใบอนุญำต พ.ป.ส. 6ก-ข พ.ป.ส. 6ข-ข 

พ.ป.ส. 6ก-อ และ พ.ป.ส. 6ข-อ มีอำยุ 6 เดือน 

หรือสิ้นอำยุทันทีเมื่อได้ด�ำเนินกำรตำมที่ได้

รับอนุญำตเสร็จสิ้น แล้วแต่ว่ำอย่ำงใดจะเกิด

ขึ้นก่อน

กำรยืน่ค�ำขอรบัใบอนญุำต ผูม้คีวำมประสงค์จะ 

ขอรบัใบอนญุำต สำมำรถยืน่ค�ำขอฯ ด้วยตนเอง 

หรือมอบอ�ำนำจให้ผู ้ อ่ืนด�ำเนินกำรแทนได้  

ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ณ ห้องรับค�ำขอรับ 

ใบอนุญำต (One Stop Service) ชั้น 1  

อำคำรที่ท�ำกำร ส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ  

เลขท่ี 16 ถนนวภิำวดีรงัสิต แขวงลำดยำว เขตจตจัุกร 

กรุงเทพมหำนคร 10900 หรือยื่นผ่ำนทำงไปรษณีย์ 

หรือยื่นผ ่ำนระบบใบอนุญำตอิ เ ล็กทรอนิกส ์  

(E-License) ตำมท่ีอยู่ http://www.oaep.go.th 

โดยต้องมกีำรลงทะเบยีนเพือ่ขอรบั username และ 

password จำกพนกังำนเจ้ำหน้ำทีก่่อนทีจ่ะสำมำรถ

ด�ำเนินกำรเพื่อยื่นค�ำขอรับใบอนุญำตได้

ส�ำหรับระยะเวลำในกำรพิจำรณำและออกใบ

อนุญำตประเภทตำ่งๆ นั้น หำกค�ำขอรับใบอนุญำต

ท่ีผู้ขอรับใบอนุญำตได้ย่ืนต่อ ปส. น้ัน มีควำม 

ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นไปตำมเงื่อนไขและ 

หลกัเกณฑ์ในกำรพจิำรณำและออกใบอนญุำตตำม

กฎกระทรวงก�ำหนดเงือ่นไข วธิกีำรขอรบัใบอนุญำต 

และกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรพิเศษ  

วัสดุต้นก�ำลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงำนปรมำณู 

พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้วนัน้ ปส. จะใช้เวลำในกำรพจิำรณำ

และออกใบอนุญำตไม่เกิน 45 วันท�ำกำร

รายละเอียดเกี่ยวกับการด�าเนินงานเพ่ือ

พิจารณาและออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุ

นิวเคลียร์ วัสดุกัมมันตรังสี และพลังงาน

ปรมาณูจากเครื่องก�าเนิดรังสี ผู้สนใจสามารถ

ดาวน์โหลดได้จากเวบ็ไซต์ของ ปส. ที ่ http://www. 

oaep.go.th หรือ สอบถามพนักงานเจ้าหน้าท่ี

ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2579 5230 หรือ  

0 2596 7600 ต่อ 1511, 1517 



James Bond 
GadGETs 

เจมส์ บอนด์ เป็นตัวละครสมมติในนวนิยายโดย เอียน  

เฟลมมิ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2496 ซึ่งชื่อ “เจมส์ บอนด์” ได้ปรากฏ 

อยู่ในนวนิยาย 12 ตอน และเรื่องสั้นอีก 2 เล่มของ 

เอียน เฟลมมิ่ง หลังจากที่เอียน เฟลมมิ่ง เสียชีวิตไปในปี พ.ศ. 2507 

นักประพันธ์อีกหลายท่านก็ได้รับสิทธิ์ในการประพันธ์ เจมส์ บอนด์ ต่อ

นวนิยำยเรื่อง เจมส์ บอนด์ ถูกน�ำมำสรำ้งเป็นสื่อตำ่งๆ มำกมำย เช่น ละคร

โทรทัศน์ ละครวิทยุ กำร์ตูน วีดีโอเกม และภำพยนตร์ ซึ่งภำพยนตร์ภำคแรก

เริ่มจำกตอนที่มีชื่อเรื่องว่ำ Dr.No เมื่อปี พ.ศ.2505 ปัจจุบันนี้ภำพยนตร์เรื่อง

เจมส์ บอนด์ ถกูสร้ำงมำแล้วทัง้หมด 23 ภำค เปลีย่นดำรำนกัแสดงทีร่บับทเป็น

เจมส์ บอนด์ กห็ลำยคน แต่สิง่หนึง่ทีย่งัคงควำมเป็นเอกลกัษณ์ของภำพยนตร์

เรื่องนี้ก็คือ อุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือที่ล�้ำสมัยของสำยลับเจมส์ บอนด์ 007 

ไม่ว่ำจะเป็น รถยนต์ อำวุธล�้ำสมัย เครื่องมือสื่อสำร อุปกรณ์ช่วยในกำรปฏิบัติ

หน้ำทีซ่ึง่ออกแบบให้ 007 ใช้โดยเฉพำะ หรอืจะเป็นอปุกรณ์ล�ำ้สมยัทีท่ำงฝ่ำย

ผูร้้ำยใช้ ทัง้หมดนัน้ถกูเรยีกรวมๆ ว่ำ James Bond Gadgets ซึง่จะม ีGadget 

บำงชิน้ทีเ่ป็นแนวคดิเชงิวทิยำศำสตร์เกีย่วกบักำรประยกุต์ใช้ประโยชน์จำกรงัสี 

และในปัจจุบันเรำจะเห็นว่ำ Gadget บำงอย่ำงที่ปรำกฏในภำพยนตร์เรื่อง

เจมส์ บอนด์ มีใช้กันจริงๆ แล้วบนโลกใบนี้

เมื่อกล่าวถึงตัวเลข 007 
เชื่อว่าหลายคนคิดไป
ในทางเดียวกัน นั่นคือ 
“เจมส์ บอนด์ รหัสลับ 
007” ภาพยนตร์แนว
แอคชั่น วิทยาศาสตร์ 
และสืบสวนสอบสวน
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จากภาพยนตร์
สู่โลกความเป็นจริง

\

บทความ

โดย นพรัตน์ แก้วใหม่
 ส�ำนักก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงรังสี



มำดูกันเลยดีกว่ำว่ำมีอะไรกันบ้ำง เริ่มจำกภำคแรก 

Dr.No ในภำคนี้เรำจะเห็นเคร่ืองมือวัดรังสีไกเกอร์ 

เคำน์เตอร์ (Geiger counter) ซ่ึงยังมีขนำดใหญ่โต 

กว่ำที่เรำใช้กันในปัจจุบันนัก เจมส์ ใช้วัดเรือที่ถูกใช้

ขนหินตัวอย่ำงมำจำกเกำะของ ดร.โน (Dr.No) ซ่ึงมี

กำรใช้เตำปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เพื่อพิสูจน์ว่ำหินตัวอย่ำง

นั้นมีรังสีปนเปื้อนอยู่ แต่ในทำงควำมเป็นจริงแล้ว 

เตำปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะมีกำรควบคุมและก�ำกับดูแล

ควำมปลอดภยัทำงรงัสโีดยมกีำรตรวจวดักำรปนเป้ือน

ของสำรรังสีที่อำจรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมก่อนปล่อย

น�้ำหรืออำกำศออกสู่สิ่งแวดล้อม ดังนั้นพื้นที่โดยรอบ

เตำปฏิกรณ์ฯ จึงไม่มีโอกำสที่จะเปื้อนรังสีได้ นอกเสีย 

จำกว่ำเกิดอุบัติเหตุที่ร ้ำยแรงจริงๆ อย่ำงเช่น เตำ 

ปฏิกรณ์ฯ ระเบิดในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น แต่โอกำส

ท่ีจะเกิดขึ้นนั้นน้อยมำกเพรำะมีกำรควบคุมและ

ออกแบบควำมปลอดภัยอยำ่งเข้มงวด 

หรือตริเตียม (H-3) ซึ่งเป็นสำรกัมมันตรังสีเขำ้กับสำรเรืองแสง 

แล้วป้ำยลงบนต�ำแหน่งตวัเลขหรอืเขม็นำฬิกำ เพือ่ให้พลงังำน 

ของรังสีที่แผ่มำจำกสำรกัมมันตรังสีท�ำให้สำรเรืองแสงเกิด

กำรเรืองแสงอยู่ตลอดเวลำท�ำให้เรำมองเห็นเข็มนำฬิกำและ 

ต�ำแหน่งตัวเลขบนหน้ำปัทม์ได้แม้ในที่มืด แต่ปริมำณรังสีที่

ใช้อยู่ในปริมำณน้อยมำก ในภำพยนตร์เจมส์ บอนด์ ภำคนี้  

เจมส์ ใช้ประโยชน์ของรังสีท่ีมีในนำฬิกำเป็นตัวทดสอบกำร

ท�ำงำนของเครื่องวัดรังสี ถ้ำมองโดยหลักกำรแล้วก็ถือว่ำตรง 

ตำมหลักวิทยำศำสตร์ซึ่งหลักกำรทดสอบว่ำเครื่องวัดรังส ี

ตอบสนองหรอืไม่กค็อืกำรน�ำวสัดกุมัมนัตรงัสทีีป่รมิำณไม่แรง 

มำกมำเป็นตัวทดสอบ หรอืท่ีเรยีกว่ำวสัดุกมัมนัตรงัสมีำตรฐำน  

(Standard source) ซึ่งปัจจุบันท่ีเรำใช้กันอยู่มีหลำยขนำด  

บำงชนิดขนำดเท่ำกับเหรียญ บำงชนิดก็เป็นเพียงจุดเล็กๆ  

เท่ำน้ัน วัสดุกัมมันตรังสีมำตรฐำนดังกล่ำวนั้นมีปริมำณรังสี 

เพียงเล็กน้อยและมีค่ำแตกต่ำงกันไปตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน

 

ในปัจจุบันนำฬิกำพรำยน�้ำได้เปล่ียนจำกกำรใช้สำรรังสีผสม

กับสำรเรืองแสงมำเป็นกำรใช้สำรประกอบของก�ำมะถันหรือ

ซัลไฟด์ เช่น แคลเซียมซัลไฟด์ (CaS) แบเรียมซัลไฟด์ (BaS) 

เป็นสำรเรืองแสงและใช้พลังงำนจำกแสงสว่ำงภำยนอกอื่นๆ 

ช่วยให้เรืองแสงแทน หลังจำกท่ีนำฬิกำเข้ำสู่ควำมมืดเรำจะ

ไกเกอร์ เคาน์เตอร์ ในภาพยนตร์ (พ.ศ. 2505)
ทีม่าของภาพ http://jamesbond.wikia.com/wiki/Gadgets

ไกเกอร์ เคาน์เตอร์ ที่ใช้กันในปัจจุบัน

วัสดุกัมมันตรังสีมาตรฐาน  (Standard source) 
ใช้ส�าหรับทดสอบการตอบสนองของเครื่องวัดรังสี
ที่มาของภาพ http://www.unitednuclear.com

Gadget อกีชิน้ทีน่่ำสนใจในภำค Dr.No คอืนำฬิกำข้อมอื 

พรำยน�้ำยี่ห้อ Rolex (Luminous Rolex wristwatch) 

นำฬิกำพรำยน�้ำในอดีตจะผสมเรเดียม-226 (Ra-226) 
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ยังมองเห็นพรำยน�้ำเรืองแสงอยู่ หลังจำกนั้นกำรเรืองแสงก็จะ

ค่อยๆ หำยไปในที่สุด และจะเรืองแสงใหม่เมื่อนำฬิกำได้รับ

แสงสว่ำงอีกครั้ง

ศัพท์เรียกเฉพำะว่ำ Dirty bomb ซึ่งปัจจุบันน้ีองค์กร

ต่ำงๆ ท่ีก�ำกับดูแลเรื่องควำมปลอดภัยทำงรังสีต่ำงให้

ควำมส�ำคญักบัวสัดกุมัมนัตรงัสทีีใ่ช้กนัอยูท่ัว่ไปให้พ้น

จำกกำรก่อกำรร้ำยโดยกำรวำงระเบดิในลกัษณะนี ้หำก

มองตำมควำมเป็นจริงอันตรำยจำกรังสีที่ปนเปื้อนอยู่

กบัระเบดินัน้อำจจะไม่ได้รนุแรงมำกนกั แต่มผีลกระทบ

ด้ำนอื่นๆ มำกกวำ่ เช่น ดำ้นสังคม เศรษฐกิจ จิตวิทยำ 

หรือแม้กระทั่งกำรเมือง เนื่องจำกยังมีคนที่ไม่เข้ำใจ

และกลัวรังสีอยู่มำก นั่นเป็นจุดอ่อนในสังคมที่ท�ำให้ 

เป้ำหมำยของผู้ก่อกำรร้ำยเล็งเป้ำไปที่ Dirty bomb

ภำคต่อมำ ในปี พ.ศ. 2508 ชื่อตอนว่ำ Thunderball  

ภำคนีไ้ด้น�ำเรือ่งหวัวดัรงัสไีกเกอร์ เคำน์เตอร์ มำน�ำเสนอ 

อีกครั้งในรูปแบบนำฬิกำข้อมือติดต้ังหัววัดรังสีขนำด

เล็กไว้โดยเข็มของนำฬิกำจะแกว่งชี้ระดับรังสีท่ีวัดได้ 

นาฬิกาข้อมือยี่ห้อ Rolex รุ่น 6538 Submariner
ที่มาของภาพ http://www.matthewbaininc.com

เครื่องควบคุมอะตอมมิคบอมบ์ของ
โกลด์ฟิงเกอร์ ในภาพยนตร์ (พ.ศ. 2507)
ที่มาของภาพ http://jamesbond.wikia.com/
wiki/Gadgets

ภาพ Fort Knox ซึ่งมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนา 
ตั้งอยู่ที่ มลรัฐ Kentucky กรุง Washington DC ประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่มาของภาพ http://www.celebritynetworth.com

ภาพมุมสูง Fort Knox แสดงให้เห็นถึงที่ว่างโดยรอบ
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยจากการคุกคาม

ในปี พ.ศ. 2507 ภำพยนตร์เร่ืองเจมส์ บอนด์ ภำคที่มีช่ือว่ำ 

Goldfinger เป็นอกีภำคทีม่เีครือ่งมอืทีเ่กีย่วกบัรงัสใีห้เหน็กนัอกี  

ครำวนีเ้ป็นเครือ่งมอืของฝ่ำยผูร้้ำยบ้ำงช่ือว่ำ โกลด์ ฟิงเกอร์ เขำได้  

ใช้ให้ผูเ้ชีย่วชำญของเขำผลติระเบดิทีเ่รยีกว่ำ อะตอมมคิบอมบ์  

ใช้ระเบิด Fort Knox คลังเก็บทองค�ำแท่งของสหรัฐอเมริกำ 

ซึง่เป็นสถำนทีท่ีย่ำกต่อกำรบุกเข้ำไป จดุประสงค์ของเขำก็เพือ่

ทีจ่ะให้ทองค�ำเหล่ำนัน้เป้ือนรงัสแีละวธิกี�ำจดักำกรงัสกีค็อืกำร

ขนออกไปจำกสถำนที่ๆ  เรำใช้งำนอยูไ่ปเกบ็ยงัสถำนทีเ่กบ็กำก

โดยเฉพำะ ในเรื่องผู้ร้ำยต้องกำรปล้นทองค�ำจึงวำงแผนวำง

ระเบิดอะตอมมิคบอมบ์ดังกล่ำวซึ่งมีอำนุภำพของระเบิดและ

รังสีไม่รุนแรงมำกนัก เมื่อทองค�ำเปื้อนรังสีรัฐบำลต้องขนออก

และเขำก็จะมำท�ำกำรปล้น ระเบิดที่ปนเปื้อนด้วยสำรรังสีน้ีมี

James Bond 
GadGETs 
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คิดกันง่ำยๆ ก็คือระบบอนำล็อกนั่นเอง ซึ่งในปัจจุบันก็มี

นำฬิกำที่ติดตั้งหัววัดรังสีไว้ภำยในออกมำจ�ำหน่ำยและ

ได้พัฒนำเป็นกำรแสดงผลแบบดิจิตอล นอกจำกควำม

สำมำรถในกำรวัดแล้ว แสดงผลแบบทันทีแล้ว บำงรุ่น

ยังมีควำมสำมำรถในกำรบันทึกปริมำณรังสีสะสมท่ีได้

รับอีกด้วย

นอกจำกนำฬิกำข้อมอืวดัรงัสแีล้ว ภำค Thunderball น้ียงั

ม ีGadget อกีชิน้ทีน่่ำสนใจเกีย่วกบัรงัสคีอื Radioactive 

homing pill เป็นเครื่องส่งสัญญำณติดตำมตัว โดยจะมี

เครื่องรับชนิดพิเศษ ดังปรำกฏในฉำกภำพยนตร์ในขณะ

ที ่เจมส์ ถกูตำมล่ำไปตดิเกำะแห่งหนึง่และเพือ่นร่วมงำน

ของเขำได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ติดหัววัดรังสีชนิดพิเศษไว้บิน

ตำมหำจนพบเจมส์ในที่สุด ในภำพยนตร์ยังกล่ำวไว้อีก

ว่ำเป็นรังสีปริมำณที่ไม่เป็นอันตรำยต่อคน และเครื่อง

ส่งสัญญำณนี้ถูกบรรจุในแคปซูลและให้เจมส์กลืนลงไป

อีกด้วย ในทำงควำมเป็นจริงแล้วหำกใช้สำรกัมมันตรังสี

อยู่ในแคปซูลให้คนกลืนลงไปแล้วใช้เครื่องตรวจจับ ก็คง

ต้องใช้ในปริมำณที่มำกอยู่พอสมควรเพื่อที่จะให้เครื่อง

วัดตรวจไว้ได้ ซึ่งวัดได้ในระยะใกล้ๆ เทำ่นั้น ถ้ำห่ำงออก

ไปหลำยเมตรเครื่องก็คงวัดไม่ได้เป็นแน่ หรืออำจจะต้อง

ใช้รังสีที่แรงมำกข้ึนเพื่อให้หัววัดอ่ำนค่ำได้ แน่นอนว่ำ

ปริมำณรังสีที่มำกขึ้นก็เป็นควำมเสี่ยงต่อผู้ใช้งำนมำก 

ยิ่งขึ้น ดังนั้น Gadget ที่น�ำเสนอนี้จึงไม่มีกำรประยุกต์ขึ้น

มำใช้งำนจริงๆ แต่ก็มิได้หมำยควำมว่ำจะไม่มีอุปกรณ์ที่

ท�ำหน้ำที่เช่นเดียวกันนี้เสียทีเดียว โดยในปัจจุบันมีกำร

พฒันำเป็นไมโครชปิเพือ่ส่งสญัญำณระบตุ�ำแหน่งบนพืน้

โลกที่เรำเรียกสั้นๆ ว่ำ ระบบจีพีเอส (Global Positioning 

System, GPS) อย่ำงเช่น ไมโครชิปที่ฝังไว้กับสัตว์เพื่อ

ติดตำม เป็นต้น โดยไมโครชปิมขีนำดเล็กมำกประมำณสองเท่ำ 

ของเม็ดขำ้วสำรเทำ่นั้นเอง

  

อกี Gadget หนึง่ทีท่�ำหน้ำทีค่ล้ำยๆ กนัแคปซลูรงัสทีีถ่กูน�ำเสนอ 

ในภำพยนตร์เจมส์ บอนด์ ภำค  On    Her    Majesty’s    Secret    Service 

ในปี พ.ศ. 2512 กค็อื ส�ำลชีบุสำรรงัส ีใช้เป็นต้นก�ำเนดิรงัสเีพือ่จะ

ใช้เครือ่งมอืตดิตำม โดยจะน�ำไปใส่ในกระเป๋ำของฝ่ำยตรงข้ำม 

เพื่อติดตำมควำมเคลื่อนไหว ข้อดีก็คือเป็นเพียงเศษส�ำลี

หำกฝ่ำยตรงข้ำมสังเกตหรือหำเจอก็จะไม่เป็นที่สงสัยเพรำะ

คนก็จะคิดแค่ว่ำเป็นเศษส�ำลีซึ่งเป็นของใช้ในชีวิตประจ�ำวัน 

อยู่แล้วก็อำจจะแค่โยนมันท้ิงไปเท่ำน้ัน ดังเช่นท่ีกล่ำวไปแล้ว

ข้ำงต้นว่ำเครื่องติดตำมท่ีจะตอบสนองต่อรังสีปริมำณเล็ก

น้อยขนำดน้ีคงไม่มีควำมเป็นไปได้เป็นเพียงกำรน�ำเสนอใน

ภำพยนตร์เท่ำน้ัน ปัจจุบันก็มีเพียงระบบ GPS ท่ีได้กล่ำวไป

ก่อนหน้ำน้ีแล้วเท่ำนัน้ทีเ่ป็นระบบตดิตำมท่ีแม่นย�ำและใช้งำน

กันอย่ำงแพร่หลำยทีส่ดุ ไม่ว่ำจะเป็นกำรตดิตำมตวัยำนพำหนะ 

อุปกรณ์สื่อสำร หรือแม้กระทั่งตัวบุคคลหรือสัตว์

 

ปี พ.ศ. 2538 ภำพยนตร์เรือ่งเจมส์ บอนด์ ภำค GoldenEye กไ็ด้

น�ำเสนอ Gadget อีกชิ้นท่ีเก่ียวกับวัสดุต้นก�ำเนิดรังสี ครำวนี ้

ไม่ใช่วัสดุกัมมันตรังสีแต่เป็นเครื่องก�ำเนิดรังสีเอกซเรย์ ซึ่งใน 

ภำพยนตร์ได้น�ำเสนอเทคโนโลยีกำรประยุกต์ใช้รังสีเอกซ์ คือ  

เครือ่งเอกซเรย์แบบถำดเสร์ิฟกำแฟ เป็นกำรสมมตใิห้ออกแบบ 

เครือ่งเอกซเรย์มรีปูแบบเป็นถำดส�ำหรบัเสร์ิฟกำแฟ ใช้สแกนด ู

ข้อควำมในจดหมำยทีน่�ำมำวำงไว้บนถำดนี ้ซึง่จะเหน็ข้อควำม 

ในจดหมำยโดยไม่ต้องเปิดซอง ควำมจริงแล้วอำจจะเป็นไป 

ได้ยำกท่ีจะท�ำได้ถึงขนำดน้ัน แต่ถ้ำหำกเปรียบเทียบกับใน

ปัจจุบันนี้ควำมเป็นไปได้ที่ใกล้เคียงกับเทคโนโลยีนี้ที่สุดก็คือ  

เครื่องเอกซเรย์แบบคล่ืนสะท้อน (Backscatter x-ray) ที่ใช ้

นาฬิกาข้อมือวัดรังสี (Geiger counter  
wristwatch) ในภาพยนตร์ (พ.ศ. 2508)
ที่มาของภาพ http://jamesbond.wikia.
com/wiki/Gadgets

นาฬิกาข้อมือวัดรังสีที่มีจ�าหน่ายกันในปัจจุบัน
ที่มาของภาพ http://winarco.com/polimaster-pm1208m-wrist-gamma-indicator-watch
และ http://www.polimaster.com/products/product_archive/pm1208
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ตรวจผู้ต้องสงสัย ผู้โดยสำรในสนำมบิน เพื่อหำวัตถุต้องสงสัย โดยปกติแล้ว 

กำรเอกซเรย์จะเป็นกำรส่องทะลผุ่ำนตวักลำงหรอืเป้ำหมำยไปและใช้อปุกรณ์ 

รบัภำพเงำทีเ่กดิขึน้ด้ำนตรงข้ำมกบัต้นก�ำเนดิรงัสเีอกซ์เพือ่น�ำภำพมำแสดงผล  

แต่เครื่องเอกซเรย์แบบคลื่นสะท้อนนี้จะใช้เอกซเรย์พลังงำนต�่ำส่องไปยัง

ตัวอย่ำงหรอืเป้ำหมำย ยกตวัอย่ำงเช่นผูต้้องสงสยัในสนำมบนิ เป็นต้น โดยรงัสี

เอกซ์พลงังำนต�ำ่นีจ้ะถกูดดูกลนืและสะท้อนกลบัออกมำเฉพำะบรเิวณผวินอก

ของตวัคนทีอ่ยูด้่ำนต้นก�ำเนดิรงัสเีอกซ์เท่ำนัน้ และมอีปุกรณ์รบัภำพทีส่ะท้อน

ออกมำอกีท ีกำรประยกุต์ใช้แบบนีจ้ะสำมำรถมองเหน็ภำพตวัอย่ำงได้ทลีะด้ำน 

นอกเสียจำกว่ำมีต้นก�ำเนิดรังสีเอกซ์และอุปกรณ์รับภำพมำกกว่ำ 1 ชุด ข้ึน

ไปท�ำงำนพร้อมกันในด้ำนอื่นๆ ของตัวอย่ำงด้วย แต่ว่ำเครื่องเอกซเรย์แบบ

คลื่นสะท้อนที่เริ่มต้นใช้โดยประเทศสหรัฐอเมริกำนี้ก็ถูกต่อต้ำนอยู่ไม่น้อย

เครื่องส่งสัญญาณติดตามตัวระบบจีพีเอสที่นิยมใช้ฝังกับสัตว์ในปัจจุบัน
ที่มาของภาพ http://www.dogilike.com/content/tip/684

เครื่องส่งสัญญาณติดตามตัว 
(Radioactive homing pill) ในภาพยนตร์  
(พ.ศ. 2508)
ทีม่าของภาพ http://jamesbond.wikia.
com/wiki/Gadgets

ส�าลีชุบสารรังสี (Radioactive lint) 
ในภาพยนตร์ (พ.ศ. 2512)
ที่มาของภาพ http://jamesbond.
wikia.com/wiki/Gadgets

เครื่องเอกซเรย์แบบถาดเสิร์ฟ
กาแฟ ในภาพยนตร์ (พ.ศ. 2538)
ที่มาของภาพ http://jamesbond.
wikia.com/wiki/Gadgets

ตัวอย่างภาพที่ได้จากเครื่องเอกซเรย์แบบคลื่นสะท้อน (Backscatter x-ray) ที่ใช้ในปัจจุบัน
ที่มาของภาพ http://www.vagabondish.com/x-ray-scanners-20-times-dose-quoted-by-tsa

การติดตั้งเครื่องเอกซเรย์แบบคล่ืน
สะท้อน (Backscatter x-ray) ในสนามบนิ
ที่มาของภาพ http://www.justmeans.
com

เช่นกัน เหตุเพรำะมีผู้คนบำงส่วนเห็นว่ำเป็นกำร

ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นเกินไป เนื่องจำก

ภำพที่เห็นบนหน้ำจอจะแสดงให้เห็นถึงสรีระของ

บุคคลได้อยำ่งชัดเจน ถึงขั้นกับเหมือนคนที่ไม่ได้

ใส่เสื้อผำ้มำยืนอยู่ตรงหนำ้เจ้ำหน้ำที่เลยทีเดียว

จะเห็นได้วำ่เทคโนโลยีที่ภำพยนตร์ เจมส์ บอนด์ 

รวมถงึภำพยนตร์แนววทิยำศำสตร์อกีหลำยๆ เรือ่ง

ได้น�ำเสนอน้ัน เป็นเทคโนโลยีท่ีมีพื้นฐำนควำมรู ้

หรอืแนวคิดเชงิวทิยำศำสตร์ทีเ่ป็นไปได้เกอืบท้ังสิน้  

โดยเฉพำะด้ำนรังสี ซึ่งหลำยต่อหลำยคนยังมี

ควำมเข้ำใจผิดคิดว่ำรังสีมีแต่โทษ อันท่ีจริงแล้ว 

กำรประยุกต์ใช้งำนรังสีให้เกิดประโยชน์นั้นมี

มำกมำย ท้ังทำงด้ำนอุตสำหกรรม กำรแพทย์ 

กำรเกษตร กำรศึกษำวจิยั รวมไปถงึงำนด้ำนควำม 

มัน่คงด้วยเช่นกนั เพยีงแต่ว่ำกำรใช้งำนนัน้จะต้อง

มีกำรก�ำกับดูแลให้เกิดควำมปลอดภัยท้ังต่อผู้ใช้

งำน   ประชำชนโดยท่ัวไป ชนรุน่หลัง และผลกระทบ 

ต่อส่ิงแวดล้อมให้รัดกุมท่ีสุด เพื่อประโยชน์ต่อ 

กำรด�ำรงชีวิตของชนรุ ่นปัจจุบันและปกป้อง 

ชนรุ่นหลังให้ด�ำรงอยู่ในโลกใบนี้สืบต่อไป 

James Bond 
GadGETs 
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โดย : กลุ่มส่งเสริมอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 ส�ำนักนโยบำยและบริหำรด้ำนพลังงำนปรมำณู

รายงานพิเศษ

เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2558 ที่ผ่ำนมำ ส�ำนักงำน

ปรมำณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี น�ำสื่อมวลชนเข้ำเย่ียมชมและศึกษำดูงำน

วจิยักำรใช้ประโยชน์จำกพลงังำนปรมำณภูำยใต้โครงกำรควำมร่วมมอื 

เชงิวิชำกำรกบัทบวงกำรพลงังำนปรมำณรูะหว่ำงประเทศ หรอื IAEA ณ 

มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่  โดยเข้ำเยีย่มชมดงูำนในส่วนกำรใช้เทคโนโลยี

เครื่องผลิตสำรเภสัชรังสี (ไซโคลตรอน) และกำรตรวจวินิจฉัยโรค

ด้วยเครื่องถ่ำยภำพเพทซีที (PET/CT) คณะแพทยศำสตร์ และกำร

ใช้พลังงำนปรมำณูในกำรศึกษำวิจัยโดยเคร่ืองเร่งอนุภำคไอออน  

คณะวิทยำศำสตร์ โดยมีสื่อมวลชนเข้ำร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น....ทำ่น

ส�ำหรับพิธีเปิดกิจกรรม ได้รับเกียรติจำก รองศาสตราจารย์ 

นพ.นเิวศน์ นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เป็นผู้กล่ำว 

ต้อนรับ  โดยมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ รู้สึกเป็นเกียรติที่ ปส. ให้กำร

สนบัสนนุมหำวทิยำลยัเชียงใหม่ ร่วมโครงกำรควำมร่วมมอืเชงิวชิำกำร

จำก IAEA และขอขอบคุณที่ส่งเสริมควำมร่วมมือเชิงวิชำกำรที่ก่อให้

เกดิประโยชน์ต่อประเทศไทย  โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กบัภำรกจิกำรก�ำกบั

ดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณูให้แก่ประเทศมำโดยตลอด 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่พร้อมที่จะร่วมมือกับ ปส. ในกำรผลิตงำนวิจัย

ที่ท�ำให้เกิดกำรพัฒนำประเทศชำติต่อไป

น�าสือ่มวลชนชมผลงานภายใต้ความร่วมมอืกบัไอเออเีอ

หลังจำกน้ัน นายกิตตศิกัดิ ์ชนิอดุมทรพัย์ รองเลขาธกิาร

ส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัต ิได้กล่ำวว่ำ ปส. เหน็ถงึควำม

ส�ำคญัของงำนวจิยัและพฒันำกำรใช้พลงังำนปรมำณใูน

ทำงสันติ จึงใช้โอกำสน้ีน�ำส่ือมวลชนเข้ำเยี่ยมชมและ

ศึกษำดูงำนวิจัยกำรใช้ประโยชน์จำกพลังงำนปรมำณู

ภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือเชิงวิชำกำรจำกทบวงกำร

พลงังำนปรมำณรูะหว่ำงประเทศ หรอื IAEA โดยทีผ่่ำนมำ  

ส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ ได้สนับสนุนให้หน่วยงำน

ต่ำงๆ ของประเทศไทย รวมถึง มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

เข้ำร่วมโครงกำรควำมร่วมมือเชิงวิชำกำรจำก IAEA ซ่ึง 

ปส. เห็นว่ำเป็นเรื่องน่ำยินดีท่ีไทยได้รับกำรสนับสนุน 

ด้ำนต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องมำอย่ำงต่อเน่ือง และ ปส. เองก็

ให้ควำมส�ำคัญในกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์เรื่อง

ดังกล่ำวให้ส่ือมวลชน รวมท้ัง ประชำชนท่ัวไปได้รบัทรำบ 

และตระหนักรู ้ถึงควำมส�ำคัญของพลังงำนปรมำณู

นอกจำกน้ี ยังเป็นกำรปูทำงไปสู่กำรพัฒนำโครงสร้ำง 

พื้นฐำนของประเทศให้แข็งแกร่งต่อไปด้วย

 

กำรจัดกิจกรรมครั้งน้ี เน้นให้ส่ือมวลชนในภำคเหนือได้

สมัผสัถงึพลงังำนปรมำณใูนทำงสนัต ิโดยเข้ำดงูำนในส่วน  

ปส. ผลักดันงานวิจัย ม.เชียงใหม่

\
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กำรใช้เทคโนโลยเีครือ่งผลติสำรเภสชัรงัส ี(ไซโคลตรอน) และกำรตรวจ

วินิจฉัยโรคด้วยเครื่องถ่ำยภำพเพทซีที (PET/CT) คณะแพทยศำสตร์ 

และกำรใช้พลังงำนปรมำณูในกำรศึกษำวิจัยโดยเครื่องเร่งอนุภำค

ไอออน คณะวทิยำศำสตร์ มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ ซึง่งำนวจิยัทัง้ ๒ ส่วนนี้  

ถอืว่ำเป็นกำรน�ำพลงังำนปรมำณมูำใช้ประโยชน์ในทำงกำรแพทย์และ

ทำงวิทยำศำสตร์ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับประชำชนมำก

 

ด้ำน รศ.พญ. มลฤด ีเอกมหำชยั หวัหน้ำภำควชิำรงัสวีทิยำ และหัวหน้ำ 

ศนูย์เพทซทีแีละไซโคลตรอน คณะแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่  

ได้อธิบำยเพิ่มเติมในส่วนเครื่องผลิตสำรเภสัชรังสี (ไซโคลตรอน) และ

กำรตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องถ่ำยภำพเพทซีที (PET/CT) ว่ำเครื่อง 

ดังกล่ำวเป็นเทคโนโลยทีีท่นัสมยัทีส่ดุในปัจจบุนั ส�ำหรบัใช้ในกำรตรวจ

วินิจฉัยโรคต่ำง ๆ ทั้งโรคมะเร็ง โรคสมอง และโรคหัวใจ โดยเฉพำะ

โรคมะเร็งซึ่งเป็นสำเหตุกำรเสียชีวิตอันดับ ๑ ของคนไทย ซึ่งกำรตรวจ 

PET/CT สแกน เป็นทำงเลอืกใหม่ในกำรวนิจิฉยัโรคแต่เนิน่ ๆ  ทีม่คีวำม

ชัดเจนและแม่นย�ำกวำ่กำรตรวจถำ่ยภำพทำงรังสีแบบอื่นๆ เนื่องจำก

เป็นกำรผสมผสำนเอำเครือ่ง PET (Positron Emission Tomography, 

PET) และเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography, 

CT) มำรวมไว้ในเครื่องเดียว ท�ำให้ภำพที่ได้มีข้อมูลทั้งด้ำนโครงสร้ำง

และด้ำนสรีระวิทยำที่มีควำมแม่นย�ำสูง รวมทั้งมีประสิทธิภำพสูงใน

กำรน�ำมำใช้ตรวจวนิจิฉยัโรคมะเรง็ โดยสำมำรถบอกต�ำแหน่งของรอย

โรคควบคู่กับระดับกำรท�ำงำนของเซลล์ ซึ่งมีควำมชัดเจนและควำม

แม่นย�ำมำกกว่ำกำรใช้เครื่องตรวจ PET และ CT ที่แยกกัน

นอกจำกนี้ ในส่วนกำรใช้พลังงำนปรมำณูในกำรศึกษำวิจัยโดยเครื่อง

เร่งอนุภำคไอออน ซึ่ง ผศ.ดร.อุดมรัตน์ ทิพวรรณ ภำควิชำฟิสิกส์ 

และวัสดุศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ อธิบำยเพิ่มเติมว่ำ  

ศูนย์วจิัยทำงฟิสิกส์ของล�ำอนุภำคและพลำสมำ มหำวิทยำลัย 

เชียงใหม่ มีเครื่องเร ่งอนุภำค/ไอออนทั้งที่มีพลังงำนสูง 

เรือนล้ำนอิเล็กตรอนโวลต์และต�่ำเรือนกิโลอิเล็กตรอนโวลต์  

เครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้น รวมท้ังเครื่องก�ำเนิดพลำสมำ  

ซึ่งในอำเซียนก็มีเฉพำะประเทศไทยและสิงคโปร์เท่ำนั้น ซึ่งจะ

มีประโยชน์ต่องำนวิจัยพัฒนำทำงด้ำนไมโครอิเล็กทรอนิกส์

และเซมิคอนดัคเตอร์ ดำ้นอัญมณีวิทยำ ดำ้นนำโนวิทยำและ

เทคโนโลยี ดำ้นโบรำณคดี และดำ้นอำชญวิทยำ เป็นต้น

 

รองเลขำธิกำร ปส. กล่ำวในตอนท้ำยว่ำ “IAEA และ ปส.  

เล็งเห็นควำมส�ำคัญในเรือ่งกำรน�ำพลังงำนปรมำณใูนทำงสนัติ 

จึงพยำยำมผลักดันให้หน่วยงำนต่ำง ๆ วิจัยและพัฒนำเรื่อง 

ดงักล่ำว เพือ่กำรพฒันำประเทศ ซึง่นอกจำกหน่วยงำนจะได้รบั

กำรสนบัสนนุด้ำนข้อมลูแล้ว ยงัได้รบักำรสนบัสนนุเครือ่งมอืที่

ส�ำคัญอื่น ๆ เพื่อใช้ส�ำหรับวิจัยและพัฒนำที่เกี่ยวข้องอีกด้วย” 

 

ปส. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือเชิงวิชาการ 

ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทย ผลงานความส�าเร็จ 

ดั งกล ่ าวจะได ้ เผยแพร ่สู ่ สาธารณชนให ้ เห็นถึ ง 

คุณประโยชน์ด้านการใช้พลังงานปรมาณูเพื่อพัฒนา

ประเทศ ซึ่งการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู จะอยู ่

ภายใต้การก�ากับดูแลความปลอดภัยโดยส�านักงาน

ปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานและประชาชน

ทั่วไป 
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โดย... อภิสรา เจริญศรี
ส�ำนักสนับสนุนกำรก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณู

ห่วงใย.....ใส่ใจ.....แบ่งปัน

แม้นว่าเวลาผ่านไปเกอืบจะครบรอบ 4 ปี แล้วกต็าม ผูเ้ขยีนกย็งัคงจดจ�าความรูส้กึ 

ตกใจ!!! (ของตนเอง) เม่ือได้รับทราบข่าวการเกิดอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้าพลังงาน

นิวเคลียร์ฟุคุชิมะ ไดอิจิ ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 นั้นได้เป็น

อย่างด ีและผลของการเกดิอบุตัเิหตใุนครัง้นัน้ ท�าให้ผูเ้ขยีนได้ตระหนกัถงึการเตรยีมความพร้อม

ด้านความปลอดภัยทางรังสีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดการปนเปื้อน 

ทางรังสีในอาหารที่มีการน�าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่น หรือการตรวจวัดการปนเปื้อนทางรังสีให้แก่

บุคคลที่เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่น(กรณีเฉพาะกิจ) ก็ดี แน่นอนว่า...เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้ 

ส่งผลกระทบทางด้านจติใจ สร้างความกลวั และความวติกกงัวลต่าง ๆ  ให้แก่บคุคลหลาย ๆ  ฝ่าย

ทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึ ประชาชนชาวญีปุ่น่ เช่นกนั นอกจากนี ้ยงัส่งผลให้การด�าเนนิกจิการโรงไฟฟ้า

พลังงานนิวเคลียร์ทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่นเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ 

เม่ือพูดถึงอุบัติเหตุโรงไฟฟ้ำพลังงำนนิวเคลียร์ฟุคุชิมะไดอิจิ คนส่วนใหญ่ยังคงนึกถึงภำพควำมหำยนะ 

ที่เกิดขึ้นภำยหลังจำกเกิดแผ่นดินไหวขนำด 9 ริคเตอร์ ทำงตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นและเกิดสึนำมิ 

ซึง่มขีนำดใหญ่ (สงูประมำณ 14 เมตร) เป็นประวตักิำรณ์กระหน�ำ่ตำมมำ จนท�ำให้ระบบน�ำ้หล่อเยน็ของ

โรงไฟฟ้ำใช้กำรไม่ได้ กระท่ังน�ำไปสู่อบุติัเหตุร้ำยแรงท่ีสุดครัง้หน่ึง อบุติัเหตุครัง้น้ันได้รบักำรประเมนิโดย 

International Nuclear Event Scale (INES) ว่ำมคีวำมรนุแรงสงูสดุ คอื อยูท่ีร่ะดบั 7 อนัถอืเป็นอบัุติเหตุ

ร้ำยแรง (severe accident) ผลจำกอุบัติเหตุท�ำให้เกิดกำรรั่วไหลของกัมมันตภำพรังสีออกสู่บรรยำกำศ

ภำยนอก ท�ำให้ต้องมีกำรอพยพประชำชนญี่ปุ่นกว่ำ 100,000 คน ซึ่งอำศัยอยู่ในรัศมี 20 กิโลเมตร 

รอบ ๆ  โรงไฟฟ้ำออกไปยงัทีป่ลอดภยั แต่จำกสภำพเหตกุำรณ์ควำมเป็นจรงินัน้ แม้ญีปุ่น่จะเป็นประเทศ 

ที่เจริญก้ำวหน้ำและมีระเบียบวินัยสูงเป็นแถวหนำ้ของโลก  แต่กำรแก้ไขปัญหำวิกฤตกำรณ์นิวเคลียร์ที่

ฟุคุชิมะ  ก็เป็นไปอยำ่งทุลักทุเลและสับสน

“บทเรียนจาก...
โรงไฟฟ้าพลงังานนวิเคลยีร์ฟคุชุมิะ ไดอจิ”ิ

\
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คนส่วนใหญ่เข ้ำใจว ่ำอุบัติ เหตุรุนแรงครั้งนั้นเป ็น 

ภยัธรรมชำต ิ ซึง่ไม่มทีำงป้องกนัได้ อย่ำงไรกต็ำม เพือ่ให้

เป็นไปตำมมำตรฐำนควำมโปร่งใส รฐัสภำของญีปุ่น่ได้มี

กำรแต่งตัง้คณะกรรมำธกิำรอสิระตรวจสอบหำควำมจรงิ

ของอบุตัเิหตนุวิเคลยีร์ทีฟ่คุชิุมะ (The Fukushima Nuclear  

Accident Independent Investigation Commission) 

ซึ่งประธำนของคณะกรรมำธิกำร คือ ศำสตรำจำรย์ 

คโุรกำวะ คโิยช ิ(Kurokawa Kiyoshi) นกัวทิยำศำสตร์ ซ่ึง

เป็นทีย่อมรบัอย่ำงกว้ำงขวำงทัง้ภำยในและนอกประเทศ

ญี่ปุ่น ทั้งนี้ มีสมำชิกในคณะกรรมำธิกำรอีก 9 คน ซึ่งเป็น

ผู้เชี่ยวชำญที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนต่ำง ๆ 

ในสำส์นของประธำนคณะกรรมำธิกำรฯ ศำสตรำจำรย ์

คุโรกำวะ ได้แสดงข้อคดิเหน็ทีต่รงไปตรงมำ น่ำสนใจยิง่ว่ำ  

“แผ่นดนิไหวและสนึำมทิีเ่กดิเมือ่ 11 มนีำคม 2011 นัน้เป็น 

ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำตขินำดใหญ่ซึง่สร้ำงควำมตกตะลงึ

กบัผู้คนทัง้โลก อบุตัเิหตอุนัเกดิตำมมำทีโ่รงไฟฟ้ำพลงังำน

นิวเคลียร์ฟุคุชิมะ แม้เป็นผลจำกเหตุกำรณ์เปลี่ยนแปลง

ที่รุนแรงนี้ก็ตำม แต่อุบัติเหตุดังกล่ำวไม่สำมำรถ ถือเป็น 

ภัยจำกธรรมชำติ สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นควำมหำยนะอันเกิด 

จำกฝีมือมนุษย์ (manmade) อย่ำงแท้จริง ซ่ึงสำมำรถ 

คำดคะเนได้ รวมทัง้ป้องกนัไม่ให้เกดิข้ึนยิง่กว่ำนี ้ผลกระทบ 

ของมันสำมำรถบรรเทำลงได้ด้วยกำรตอบสนองที่มี

ประสิทธิผลของมนุษย์มำกกวำ่นี้ 

อุบัติเหตุเช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่ำงไรในญี่ปุ ่น ประเทศซึ่งมีควำม

ภำคภูมิใจในชื่อเสียงเก่ียวกับควำมเป็นเลิศทำงวิศวกรรมและ

เทคโนโลยี? คณะกรรมำธิกำรฯ น้ีเชื่อว่ำประชำชนชำวญี่ปุ่นและ

สังคมโลก สมควรจะได้รับค�ำตอบที่ครบถ้วน ซื่อตรงและโปร่งใส

ต่อค�ำถำมนี้”

          

ภำยหลั งกำรตรวจสอบหำควำมจริ ง เป ็น เวลำหกเดือน  

คณะกรรมำธิกำรฯ มีข้อสรุปส�ำคัญว่ำ “เพื่อที่จะป้องกันควำม

หำยนะในอนำคต ต้องมีกำรปฏิรูปในระดับรำกฐำนเกิดข้ึน  

กำรปฏิรูปดังกล่ำว ต้องครอบคลุมทั้งโครงสร้ำงของอุตสำหกรรม

ผลิตไฟฟำ้และโครงสร้ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของรัฐบำล รวมถึง

หน่วยงำนกำรก�ำกับดูแลครอบคลุมไปถึงกระบวนกำรปฏิบัติกำร 

ทั้งนี้ ต้องครอบคลุมทั้งในสภำวะปรกติและในยำมวิกฤติ” 

          

คณะกรรมำธกิำรฯ ได้น�ำเสนอให้มกีำรปฏริปูรำกฐำนในหน่วยงำน 

ต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยเสนอแนวทำงกำรปฏิรูปหน่วยงำนกำร

ก�ำกับดูแลว่ำ “…ควำมปลอดภัยของพลังงำนนิวเคลียร์ในญี่ปุ่น

และสำธำรณะจะไม่มีหลักประกัน จนกว่ำหน่วยงำนก�ำกับดูแล

ผ่ำนกระบวนกำรปฏริปูทีจ่�ำเป็น องค์กำรโดยรวมจ�ำเป็นต้องมกีำร

ปรับเปลี่ยนไม่เพียงแค่พิธีกำรเท่ำนั้น แต่ต้องเปลี่ยนแปลงอย่ำงมี

สำระส�ำคญั หน่วยงำนกำรก�ำกบัดแูลของญีปุ่น่ต้องก�ำจดัทศันคติ

ท่ีคับแคบของกำรเมินเฉยต่อมำตรฐำนควำมปลอดภัยระหว่ำง

ประเทศและต้องแปรเปล่ียนตัวเองให้เป็นองค์กำรท่ีได้รับควำม

เชื่อถือในระดับโลก” 



สถานที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุคุชิมะ ไดอิจิ
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บทสรปุ...จำกเหตกุำรณ์ทีเ่กดิขึน้กบัโรงไฟฟ้ำพลงังำนนวิเคลยีร์ฟคุชุมิะ ไดอจิ ิก่อให้เกดิผลกระทบและ

เกดิกำรเปลีย่นแปลงครัง้ยิง่ใหญ่ด้ำนพลงังำนไฟฟ้ำของประเทศญีปุ่น่ นัน้คอื กำรด�ำเนนิกจิกำรโรงไฟฟ้ำ

พลังงำนนิวเคลียร์ทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่น จ�ำนวน 54 โรง ต้องหยุดกำรด�ำเนินกิจกำรลง และหำกประสงค์

จะด�ำเนินกิจกำรต่อ ต้องยื่นขอใบอนุญำตกำรด�ำเนินกิจกำรโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ครั้งใหม่ รวมทั้งกำร

เปลี่ยนแปลงและกำรปรับระดับมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยทำงด้ำนนิวเคลียร์และรังสีต่อสำธำรณะ 

(ประชำชนและสิง่แวดล้อม) ทัง้ภำยในและนอกประเทศ ทัง้นี ้เพือ่กำรพฒันำและยกระดบัในกำรด�ำเนนิ

กิจกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนนิวเคลียร์ของประเทศญี่ปุ่นให้มีประสิทธิภำพและสูงยิ่งขึ้น

         

แน่นอนว่ำ... “ควำมเสียหำยมำกมำยท้ังชีวิต ทรัพย์สิน และส่ิงแวดล้อม ท่ีเกิดขึ้นจำกเหตุกำรณ์ครั้งนี้  

ไม่ว่ำสำเหตจุะเป็นเพรำะอบุตัเิหตจุำกธรรมชำตแิละ/หรอืจำกควำมบกพร่องของมนษุย์เองกต็ำม สำมำรถ 

เป็นกระจกเงำให้กบัหลำย ๆ  ประเทศรวมทัง้ประเทศไทย เพือ่ให้ตระหนกัด้ำนควำมปลอดภยัต่อสำธำรณะ 

ไม่ว่ำจะเป็นกำรด�ำเนินกิจกำรประเภทใด ๆ ก็ดี”  

เอกสารอ้างอิง : ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนำ นำยกสมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี  
(ไทย-ญี่ปุ่น), อุบัติเหตุโรงไฟฟ้ำพลังนิวเคลียร์ฟุคุชิมะ เป็นควำมหำยนะจำก
ฝีมือมนุษย์ (man made), TPA News แกะรอยญี่ปุ่น, October 2012, No.190 
(หนำ้ 17-19)



โดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส�ำนักนโยบำยและบริหำรด้ำนพลังงำนปรมำณู

6 กุมภาพันธ์ 2558
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว ่ำกำรกระทรวง

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม

และติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส�ำนักงำนปรมำณู

เพื่อสันติ โดยมี ดร. อัจฉรำ วงศ์แสงจันทร์ เลขำธิกำร

ส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหำร  

ทีป่รกึษำฯ เจ้ำหน้ำทีแ่ละนกัเรยีนทนุรฐับำล วท. ในสงักดั 

ร่วมให้กำรต้อนรบั ณ ห้องประชมุใหญ่ ส�ำนักงำนฯ จำกนัน้ 

เลขำธกิำรส�ำนกังำนปรมำณเูพือ่สนัต ิได้น�ำเสนอรำยงำน

ผลกำรด�ำเนนิงำนส�ำนกังำนปรมำณเูพือ่สนัตต่ิอรฐัมนตรี

ว่ำกำรกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีและน�ำเยีย่มชม  

ห้องปฏิบัติกำรเฝ้ำระวังภัยทำงรังสี ห้องปฏิบัติกำร 

วัดรังสีมำตรฐำนทุติยภูมิ ชมรถปฏิบัติกำรเฝ้ำระวังภัย

ทำงรังสี และรถปฏิบัติกำรระงับเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์

และรังสี
24 – 26 กุมภาพันธ์ 2558
ส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ ร่วมกับสมำคมพลังงำน

ปรมำณู จัดกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “ระบบ

กำรยื่นค�ำขอทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส�ำหรับกำรผลิต มีไว้ใน

ครอบครอง หรอืใช้ กำรน�ำหรอืสัง่เข้ำมำในรำชอำณำจกัร 

น�ำหรอืส่งออกนอกรำชอำณำจกัร  ซึง่วสัดนุวิเคลยีร์พเิศษ  

วัสดุต้นก�ำลัง วัสดุพลอยได้ และพลังงำนปรมำณูจำก 

รังสีเอกซ์ด้วยวิธีทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) ให้แก่ 

ผู้ประกอบกำร เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง 

ในกำรใช้งำนผ่ำนระบบ e-License โดยรุ่นที่ 1 ระหวำ่ง

วันที่ 24 – 26 กุมภำพันธ์ 2558 และรุ่นที่ 2 ระหว่ำง 

วันที่ 10 – 12 มีนำคม 2558 ณ ส�ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน

10 – 13 มีนาคม 2558
ส�ำนักงำนปรมำณเูพือ่สันติ จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่องแผน

และแนวทำงกำรสื่อสำรในสถำณกำรณ์ฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์

และรงัส ีให้แก่นกัประชำสมัพนัธ์ทัว่ทัง้ภำคกลำงและภำคตะวนัออก 

และผู้ปฏิบัติงำนดำ้นควำมปลอดภัย จ�ำนวนประมำณ 60 คน 

ระหว่ำงวันที่ 10 – 13 มีนำคม 2558 ณ โรงแรมแคนทำรี่ เบย์ 

จังหวัดระยอง  เพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับแผนและแนวทำงกำรสื่อสำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน

ทำงนิวเคลียร์และรังสี โดยส�ำนักงำนฯ จะได้น�ำข้อเสนอแนะ 

ต่ำง ๆ ไปเป็นข้อมูลเพื่อจัดท�ำแผนประชำสัมพันธ์ในกรณี 

เกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสีในอนำคตต่อไป
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ไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศจีน

อาจกล่าวได้ว่า กรณอีบุตัภิยันวิเคลยีร์ 

ทีเ่กดิขึน้ทีโ่รงไฟฟ้าฟคูชุมิา ภายหลงั

การเกิดคลื่นสินามิ ที่ประเทศญี่ปุ่น 

ในปี พ.ศ. 2554 ท�าให้ประเทศต่าง ๆ ต้องย้อน

พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาไฟฟ้านิวเคลียร์ของ

ตนเอง มิใช่ว่าจะลดหรือเลิกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  

แต่ส่วนใหญ่จะปรับแผนด้านความปลอดภัยให้

เข้มงวดข้ึน ผู้เขียนได้ติดตามข่าวมาเล่าสู่กันฟัง

ในเชิงปกิณกะ ดังต่อไปนี้ ครับ

ไฟฟ้านวิเคลยีร์
เอเชีย

\

ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ ที่ก�ำลังเดินเครื่องอยู่ 23 โรง และที่ก�ำลังก่อสร้ำง

อีก 26 โรง และมีแผนจะก่อสร้ำงเพิ่มขึ้นอีก โดยตั้งเปำ้หมำยที่จะผลิตกระแสไฟฟำ้ 58 กิกะวัตต์ไฟฟ้ำ 

ในปี 2563 และเพิ่มเป็น 150 กิกะวัตต์ไฟฟำ้ ในปี 2573 

 

เหตุผลที่ทำงกำรจีนพัฒนำไฟฟ้ำนิวเคลียร์เพิ่มมำกขึ้น เพรำะต้องกำรลดปัญหำ มลพิษทำงอำกำศจำก

โรงไฟฟ้ำถ่ำนหนิ และปัจจุบนั ประเทศจนีมคีวำมสำมำรถทำงเทคโนโลยสีงูมำกในอนัทีจ่ะสร้ำงโรงไฟฟ้ำ

นวิเคลยีร์ด้วยตนเอง ตำมมำตรฐำนเช่นเดยีวกบัประเทศตะวนัตก (self-sufficient in reactor design and 

construction) และก�ำลังกำ้วเข้ำสู่ประเทศผู้ผลิตเทคโนโลยีนิวเคลียร์สู่ตลำดโลกแล้ว

ปัจจุบันปริมำณกำรผลิต/กำรใช้กระแสไฟฟ้ำของประเทศจีนสูงถึง 4994 เทรำวัตต์-ชั่วโมง โดยมีกำร 

กระจำยของต้นก�ำเนิดคือจำกโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน 3785 เทรำวัตต์-ชั่วโมง 86 เทรำวัตต์-ชั่วโมงจำก 

ก๊ำซธรรมชำติ  97 เทรำวัตต์-ชั่วโมงจำกนิวเคลียร์ 872 เทรำวัตต์-ชั่วโมงจำกพลังน�้ำ และ 147 เทรำวัตต์- 

ชั่วโมง จำกพลังงำนทดแทน ซึ่งยังไม่มีเพียงพอต่อควำมต้องกำรไฟฟ้ำของประชำชนในอนำคต

ไฟฟ้านิวเคลียร์ญี่ปุ่น

ประเทศญีปุ่น่จ�ำเป็นต้องน�ำเข้ำพลงังำนถงึร้อยละ 84 ของควำมต้องกำรใช้พลงังำนทัง้หมด และนโยบำย

พลังงำนของญี่ปุ่นได้ให้น�้ำหนักในกำรผลิตไฟฟ้ำจำกนิวเคลียร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 เป็นต้นมำ จนกระทั่ง 

หลังจำกกำรเกดิอบัุตภัิยนวิเคลยีร์ทีฟ่คูชุมิำ จงึได้มกีำรทบทวนนโยบำยไฟฟ้ำนวิเคลยีร์ใหม่ แต่ในทีส่ดุแล้ว 

ประเทศญีปุ่น่กย็นืยนันโยบำยไฟฟ้ำนวิเคลยีร์เช่นเดมิ (ข้อมลูเมือ่เดอืนมกรำคม 2558)  ทัง้นีป้ระเทศญีปุ่น่

มกีำรใช้งำนโรงไฟฟ้ำนวิเคลยีร์ 50 โรง และผลติกระแสไฟฟ้ำได้ร้อยละ 30 ของกระแสไฟฟ้ำท่ีต้องกำรใช้   

และมแีผนทีจ่ะขยำยกำรผลติเป็นร้อยละ 40 ในปี พ.ศ. 2560 โดยครึง่หนึง่ของกระแสไฟฟ้ำทีจ่ะผลติขึน้นัน้  

จะมำจำกโรงไฟฟ้ำนวิเคลยีร์ทีม่อียูใ่นขณะนี ้(โรงไฟฟ้ำนวิเคลยีร์ 48 โรง จะเริม่เปิดท�ำกำรใหม่  หลงัจำก 

มีกำรตรวจสอบระบบควำมปลอดภัยจนเป็นที่ยอมรับได้แล้ว)  ข้อเท็จจริงที่ท�ำให้ทำงกำรญี่ปุ่นตัดสินใจ 

เดินหน้ำนโยบำยไฟฟ้ำนิวเคลียร์ต่อไป คือกำรที่แม้จะเกิดอุบัติภัยนิวเคลียร์ที่ฟูคุชิมำก็ตำม อุบัติภัยที่

เกิดขึ้นนั้นไม่ก่อผลถึงชีวิตต่อผู้ใดเลย (killed no one)

ไฟฟ้านิวเคลียร์เกาหลีใต้

ขณะนี้ประเทศเกำหลีใต้กลำยเป็นผู้ส่งออกด้ำนเทคโนโลยีนิวเคลียร์รำยใหญ่ไปแล้ว โดยมีกำรลงนำม

สัญญำออกแบบและก่อสร้ำงเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 4 โรงที่ประเทศสหรัฐเอมิเรต (UAE) ในวงเงินถึง  

20 พนัล้ำนดอลล่ำร์ ส�ำหรับกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำในประเทศ เกำหลีใต้มีโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ 24 โรง  และ

โดย : “โปรมีเธียม 147”

ปกิณกะปรมาณู
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มสีดัส่วนของไฟฟ้ำจำกพลงังำนนวิเคลยีร์ เป็นปรมิำณหนึง่ในสำมของพลงังำนไฟฟ้ำทัง้หมด (เทยีบเท่ำ 

กับจ�ำนวน 21.6 กิกะวัตต์ไฟฟ้ำ) และแผนพลังงำนของเกำหลีใต้จะเพิ่มสัดส่วนกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ

จำกนิวเคลียร์เป็นก�ำลังผลิต 32.9 กิกะวัตต์ไฟฟำ้ในปี พ.ศ. 2565 แต่เกำหลีใต้มีปัญหำข้อกฎหมำยที่

ลงนำมกับประเทศสหรัฐอเมริกำ ท�ำให้ไม่สำมำรถพัฒนำระบบ “คืนสภำพเชื้อเพลิงนิวเคลียร์” ส�ำหรับ

ใช้งำนใหม่อีกได้

ไฟฟ้านิวเคลียร์ไต้หวัน

ไฟฟ้านิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือ

ไฟฟ้านิวเคลียร์อินเดีย
อินเดียเป็นประเทศที่ไม่ลงนำมใน NPT safeguards agreement แต่ก็มีควำมสำมำรถออกแบบและ 

ก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ของตนเอง  และพบวำ่อินเดียมีกำรผลิตกระแสไฟฟำ้จำกนิวเคลียร์ประมำณ  

14,600 เมกะวัตต์ไฟฟ้ำ หรือประมำณหนึ่งในสี่ของก�ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศ ซึ่งในอนำคตประเทศ 

อินเดีย ถูกคำดกำรณ์ว่ำจะเป็นผู้น�ำในกระบวนกำรใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่มำจำก thorium fuel cycle

ไฟฟ้านิวเคลียร์ปากีสถาน

ไฟฟ้านิวเคลียร์อิหร่าน

นอกจำกทีก่ล่ำวแล้ว   ประเทศในเอเชียอีกหลำยประเทศแสดงควำมตัง้ใจทีจ่ะก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำนวิเคลยีร์ของตน   โดยมปีระเทศทีย่นืยนัหนกัแน่น  

เช่น ประเทศกลุ่มสหรัฐเอมิเรตส์ (UAE) ซำอุดิอำ ระเบีย จอร์แดน คำซัคสถำน บังคลำเทศ อินโดนีเซีย และเวียตนำม และประเทศที่แสดง

ควำมตั้งใจเป็นครั้งครำว เช่น ประเทศไทย กำตำร์ คูเวต เยเมน ซีเรีย ฟิลิปปินส์ มำเลเซีย สิงคโปร์  อิสรำเอล ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 

ครับ ถือเป็นความรู้ อ่านเล่นๆ ก็แล้วกันครับ 

ขณะนีเ้กำหลเีหนอืไม่ได้เดนิเครือ่งโรงไฟฟ้ำนวิเคลยีร์  แต่กม็เีชือ้เพลงินวิเคลยีร์ระดบัสำมำรถผลติอำวธุ

นิวเคลียร์ได้อยู่ในควำมครอบครอง และได้ทดลองระเบิดนิวเคลียร์ ในปี พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2552 และ 

พ.ศ. 2556 ตำมล�ำดับ และถูกจัดเป็นประเทศท่ีฝ่ำฝืนข้อตกลงระหว่ำงประเทศว่ำด้วย Nuclear  

Proliferation Treaty –safeguards agreement

ปำกสีถำนเป็นประเทศทีไ่ม่ลงนำมใน  NPT  safeguards  agreement   เพรำะมโีครงกำรผลติอำวธุนวิเคลยีร์

ของตน ท�ำให้กำรพฒันำโรงไฟฟ้ำนวิเคลยีร์ด�ำเนนิไปอย่ำงจ�ำกดั  ปัจจบุนันีป้ำกสีถำนมโีรงไฟฟ้ำนวิเคลยีร์

ขนำดเล็ก 1 โรง ก�ำลังผลิต 725 เมกะวัตต์ไฟฟ้ำ แต่ก็มีนโยบำยขยำยก�ำลังผลิตด้ำนไฟฟ้ำนิวเคลียร์  

โดยควำมช่วยเหลือจำกประเทศจีน

ประเทศอหิร่ำนมโีรงไฟฟ้ำนวิเคลยีร์ขนำดใหญ่   1   โรง    และมแีผนทีจ่ะก่อสร้ำงอกี 1 โรง และมโีครงกำรพฒันำ 

กระบวนกำรเสรมิสมรรถนะเชือ้เพลงินวิเคลยีร์ของตนเอง พร้อมกบักระบวนกำรผลติน�ำ้มวลหนกั (heavy  

water) อีกด้วย ท�ำให้ถูกมองว่ำเป็นประเทศที่อำจก่อปัญหำขัดแย้งกับข้อตกลง NPT อีกประเทศหนึ่ง

ปัจจุบันประเทศจีนไต้หวันมีโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ 6 โรง มีก�ำลังผลิตกระแสไฟฟำ้ 4,927 เมกะวัตต์ไฟฟำ้ 

หรอืเทยีบเท่ำกบัหนึง่ในสีข่องควำมต้องกำรกระแสไฟฟ้ำทัง้ประเทศ และมโีรงไฟฟ้ำนวิเคลยีร์อยูร่ะหว่ำง

กำรก่อสร้ำงอีก 2 โรงแต่รัฐบำลไต้หวันให้หยุดกำรก่อสรำ้งไว้ก่อน (ปัญหำทำงกำรเมืองในประเทศ)
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