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Editor’s talk

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ราชกิจจานุเบกษาได้เผย
แพร่พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
(ให้ไว้ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559) นับเป็นภารกิจที่ส�ำคัญและ
ภาคภู มิ ใจอย่ า งยิ่ ง ของส� ำ นั ก งานปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ (ปส.)
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ในฐานะหน่ ว ยงาน
ก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ
ซึ่ ง เป็ น การสร้ า งกฎเกณฑ์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความปลอดภั ย และ
ความมั่ น คงปลอดภั ย ทางนิ ว เคลี ย ร์ แ ละรั ง สี และพิ ทั ก ษ์
ความปลอดภั ย ทางนิ ว เคลี ย ร์ เพื่ อ คุ ้ ม ครองประชาชนและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม และให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎเกณฑ์ ใ นทางสากล
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม
กั บ การพั ฒ นาทางด้ า นเทคโนโลยี ท างนิ ว เคลี ย ร์ แ ละรั ง สี
ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยทุกขั้นตอนของ
การผลักดันพระราชบัญญัติฉบับนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือ
อั น ดี จ ากหน่ ว ยงานในหลายภาคส่ ว นมาตลอดระยะเวลา
อันยาวนานเกือบ 10 ปี และในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
ปส. ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเผยแพร่สาระส�ำคัญต่างๆ
ของพระราชบัญญัติใหม่ฉบับนี้ ให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
และประชาชนได้รับทราบ ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ในอีก 180 วัน
นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดย ปส. ได้จดั การเสวนา
แนวทางการเตรี ย มความพร้ อ มของสถานประกอบการ
ก่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. 2559 ให้แก่ผปู้ ระกอบการและผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนในทุกภูมิภาคของประเทศ ไปแล้ว 6 ครั้ง ซึ่งได้รับ
ความสนใจเป็นอย่างดีจากผูเ้ ข้าร่วม และวารสารปรมาณูเพือ่ สันติ
ฉบับนี้ ยังได้น�ำเรื่อง “ท�ำความรู้จักกับคณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียร์เพือ่ สันติ” ภายใต้การบังคับใช้ของพระราชบัญญัตใิ หม่
มาน�ำเสนอให้ทราบก่อนเป็นล�ำดับแรก และจะทยอยน�ำเรือ่ งอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องมาน�ำเสนอในฉบับต่อๆ ไป
ส�ำหรับเรื่องน�ำของฉบับนี้ เป็นเรื่องของโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ ความเป็นมาและความเป็นไปในค่อนศตวรรษ ซึง่ น�ำเสนอ
ถึงการพัฒนาเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตั้งแต่ยุคแรก
จนมาถึงยุคปัจจุบันว่ามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
ติดตามด้วยเรื่องของแนวทางในการป้องกันอันตรายจากรังสี
ส�ำหรับผูป้ ฏิบตั งิ านรังสีเพือ่ การวินจิ ฉัยทางทันตกรรม และมาหา
ค� ำ ตอบกั บ เรื่ อ งของแผ่ น Smart Card ประหยั ด พลั ง งาน
มีความปลอดภัยในการใช้งานหรือไม่ ที่เคยเป็นประเด็นสงสัย
ของหลายๆ คน						
					
บรรณาธิการ
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ความเป็นมาและความเป็นไปในค่อนศตวรรษ
โดย พงศ์พันธ์ นาคแก้ว • วิศวกรนิวเคลียร์ช�ำนาญการ
และ พงศ์กฤษณ์ ศิริภิรมย์ • ผู้อ�ำนวยการส�ำนักก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์

ในขณะทีส่ งครามโลกครัง้ ทีส่ องก�ำลังด�ำเนินไปอย่างดุเดือด ในวันที่ 2 สิงหาคม 1939 มีจดหมาย
ฉบับหนึ่งซึ่งลงนามโดย อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ส่งถึงประธานาดี แฟรงกลิน ดี โรสเวลต์ แห่งสหรัฐอเมริกา
แจ้งให้ท่านประธานาธิบดีทราบว่า ไม่กี่เดือนมานี้ มีการค้นพบว่า หากมียูเรเนียมในปริมาณมากพอ
อาจเป็นไปได้ที่จะท�ำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่เกิดขึ้นซึ่งจะปล่อยพลังงานมหาศาลออกมา หากน�ำความรู้นี้
ไปพัฒนาท�ำระเบิด ระเบิดชนิดนี้ลูกเดียว จะมีอานุภาพพอที่จะท�ำลายท่าเรือที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ส�ำคัญ
รวมถึงละแวกใกล้เคียงให้เป็นจุล

ภาพ ระเบิดปรมาณูซึ่งถูกทิ้งที่เมืองนะงะซะกิ
ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/
สงครามโลกครั้งที่สอง
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ท่ า นประธานาธิ บ ดี ไ ด้ ต ระหนั ก ในเนื้ อ ความของจดหมายและตั ด สิ น ใจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการว่าด้วยยูเรเนียม (Advisory Committee on Uranium)
คณะอนุ ก รรมการนี้ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของความพยายามของสหรั ฐ อเมริ ก าที่
จะพัฒนาระเบิดปรมาณู กุญแจส�ำคัญที่น�ำไปสู่การชนะสงครามโลกครั้งที่สองในที่สุด
เมื่อญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงคราม ในวันที่ 2 กันยายน 1945 หลังจากได้เรียนรู้พิษสง
แห่งความหายนะของระเบิดชนิดนี้ที่เมืองฮิโระชิมะและเมืองนะงะซะกิ
ควันหลงจากสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นเหตุให้หลายชาติต่างแข่งกันพัฒนา
อาวุธนิวเคลียร์ เกือบสิบปีให้หลัง ในวันที่ 8 ธันวาคม 1953 ประธานาธิบดี ดไวต์ ดี.
ไอเซนฮาวร์ แห่งสหรัฐอเมริกา กล่าวสุนทรพจน์ตอ่ หน้าทีป่ ระชุมสมัชชาสหประชาชาติ
สมัยสามัญ แสดงเจตนารมย์ที่จะให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้สร้างแทนที่จะเป็น
ผู้ท�ำลาย และอยากมีส่วนช่วยให้โลกมีความสันติ ปรองดอง รอดพ้นกลุ่มหมอกควัน
แห่งสงครามและจ�ำกัดการแพร่ขยายอาวุธเนิวเคลียร์ เหตุการณ์นเี้ อง เป็นจุดเริม่ ต้นของ
การพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์ในเชิงสันติ ซึ่งหนึ่งในนั้น
คือการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า อันน�ำไปสู่ยุคแรกเริ่มของการสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในไม่กี่ปีต่อมาและมีพัฒนาการเรื่อยมาผ่านยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน

วารสารปรมาณูเพื่อสันติ ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 ประจำ�ปี 2559

Generation I หรือ ยุคที่ 1 ตรงกับช่วงก่อนปี 1950
ถึงก่อนปี 1970 กลุ่มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในยุคแรกนี้ ถือว่าเป็น
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชิงเศรษฐกิจต้นแบบ เช่น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
Shippingport ที่รัฐเพนซิลเวเนีย (ใช้งานตั้งแต่ 1957 ถึง 1982)
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Dresden-1 (ใช้งานตั้งแต่ 1960 ถึง 1978)
รัฐอิลลินอยส์ และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Calder Hall-1 (ใช้งานตั้งแต่
1956 ถึง 2003) ที่สหราชอาณาจักร
ในสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในยุคแรกนี้ วัตถุประสงค์หลัก
คือการพิสจู น์ความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ ยังไม่มงุ่ ทีผ่ ลประกอบการ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในยุคนีจ้ งึ มีกำ� ลังต�ำ่ ตัวอย่างเช่น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
Shippingport มีกำ� ลังผลิตกระแสไฟฟ้าเพียง 60 MWe ในสหรัฐอเมริกา
การก�ำกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในยุคนี้ เป็นการอนุญาตแบบสองขัน้ ตอน
คือการเห็นชอบการออกแบบก่อสร้าง และการอนุญาตให้เดินเครือ่ งได้
ตามระเบียบ 10 CFR Part 50 ปัจจุบันนี้ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
ยุกแรกนี้ต่างหยุดเดินเครื่องไปหมดแล้ว โรงสุดท้าย คือ Wylfa
Nuclear Power Station ที่สหราชอาณาจักร ซึ่งเดินเครื่องถึง
เดือนธันวาคม 2012
Generation II หรือยุคที่ 2 ยุคนีเ้ ริม่ ตัง้ แต่ชว่ งปี 1970
เป็นต้นมา ถึงก่อนปี 2000 การออกแบบ พัฒนา และก่อสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในยุคนี้ มีจดุ มุง่ หมายให้แข่งขันในเชิงพาณิชย์
ได้และมีเสถียรภาพมากขึ้น ซึ่งแนวทางหนึ่ง คือการเพิ่มก�ำลัง
การผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นหลายร้อย MWe นอกจากนี้ยังได้
ออกแบบเพื่อให้ใช้งานได้นานถึง 40 ปี โดยอาศัยประสบการณ์
ที่ได้เรียนรู้จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในยุคแรก
จากการน�ำแบบอย่างทีป่ ระสบความส�ำเร็จไปปรับปรุง
และก่อสร้างเพิ่มเติม โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในยุคนี้จึงแพร่หลาย
มีจำ� นวนมากขึน้ ในยุคนี้ เริม่ มีการจ�ำแนกประเภทของโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ต่างๆ ที่รู้จักกันดีถึงปัจจุบัน ได้แก่ เครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์แบบน�ำ้ อัดความดัน (Pressurized Water Reactor หรือ
PWR) และเครือ่ งปฏิกรณ์นวิ เคลียร์แบบน�ำ้ เดือด (Boiling Water
Reactor หรือ BWR) ปัจจุบันนี้มี PWR และ BWR ที่ยังใช้งาน
ทั่วโลกกว่า 400 โรง เรียกรวมๆ กันว่าเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
แบบน�้ำมวลเบา (Light Water Reactor หรือ LWR)

ภาพ Wylfa Nuclear Power Station
ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Wylfa_Nuclear_Power_Station

ในด้านความปลอดภัย ระบบความปลอดภัยต่างๆ
ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ได้รับการออกแบบให้ท�ำงานในสาม
ลักษณะหลักๆ ได้แก่ ควบคุมการเกิดปฏิกริ ยิ า ระบายความร้อน
และกักเก็บวัสดุกัมมันตรังสี ระบบความปลอดภัยของโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในยุคที่สองนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นระบบ active ท�ำงานได้
โดยอัตโนมัติหรือตามการควบคุมของผู้ควบคุมเครื่อง แต่ต้อง
อาศัยปัจจัยภายนอกในการท�ำงาน เช่นมีมอเตอร์ทจี่ ะท�ำงานได้
ต้องใช้กระแสไฟฟ้า เหตุการณ์ภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิ
แสดงให้เห็นข้อเสียของการต้องพึง่ พาระบบความปลอดภัยแบบ
active นี้ เพราะเมื่อคลื่นสึนามิซัดจนเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า
ฉุกเฉินใช้การไม่ได้ ระบบระบายความร้อนของแกนปฏิกรณ์
ซึ่ ง ต้ อ งใช้ ก ระแสไฟฟ้ า ก็ ไ ม่ ส ามารถท� ำ งานได้ เ ต็ ม ที่ ต ่ อ ไป
ท�ำให้ความร้อนขึ้นสูงถึงระดับที่ท�ำให้แกนปฏิกรณ์เสียหาย
กลุ่มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในยุคนี้ ในสหรัฐอเมริกาจะก�ำกับตาม
10 CFR Part 50 เช่นเดียวกันกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในยุคแรก

ภาพ AP1000 Nuclear Power Plant ที่มา http://www.westinghousenuclear.com/New-Plants/AP1000-PWR
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Generation III หรือยุคที่สาม ตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในยุคที่สามนี้ แท้จริงแล้วคือโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในยุคที่สองที่ประสบความส�ำเร็จแพร่หลายเป็นที่นิยม จึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ เช่น มีการปรับปรุง
วัสดุและลักษณะทางกายภาพของเชือ้ เพลิง มีการถ่ายเทความร้อนดีขนึ้ ประสิทธิภาพการเปลีย่ นความร้อนเป็นกระแสไฟฟ้าสูงขึน้
การออกแบบเป็นมาตรฐานมากขึ้น มีชิ้นส่วนส�ำเร็จรูปที่ออกแบบและผลิตเสร็จจากโรงงานมากขึ้น นอกจากนี้ ในการออกแบบ
และก่อสร้าง เริ่มมีความมุ่งหมายให้ใช้งานได้ยาวนานกว่า 60 ปี
ในด้านความปลอดภัย ระบบความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยุคนี้จะเป็นระบบ passive มากขึ้น นั่นคือท�ำงาน
ได้เองตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องอาศัยกระแสไฟฟ้าหรือสิ่งอื่นใดจากภายนอก มีการปรับปรุงคุณลักษณะให้ระบบความปลอดภัย
ท�ำงานได้เองมากขึ้น ลดความจ�ำเป็นที่ผู้ควบคุมเครื่องปฏิกรณ์จะต้องสั่งการหรือกระท�ำการใดๆ ด้วยเหตุนี้ เหตุการณ์ภายหลัง
ทีป่ ระสบภัยคลืน่ สึนามิ ทีเ่ กิดขึน้ กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟกุ ชุ มิ ะไดอิชซิ งึ่ เป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในยุคทีส่ อง จะไม่เกิดขึน้ กับโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในยุคที่สาม
ในประเทศสหรัฐอเมริกา กระบวนการอนุญาตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในยุคที่สามนี้ จะใช้การอนุญาตแบบรวมขั้นตอน
(Combined License หรือ COL) ตาม 10 CFR Part 52 ตามกระบวนการอนุญาตนี้ หากเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทไี่ ด้รบั การรับรองแบบ
(มี Design Certificate) ภายหลังจากการได้รับอนุญาตของสถานที่ตั้ง ผู้ด�ำเนินโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สามารถขออนุญาต
ก่อสร้างและเริ่มเดินเครื่องปฏิกรณ์ได้ในคราวเดียว
ในปัจจุบัน มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลายชนิดที่ NRC ให้การรับรอง และมีการออก design certification แล้ว ตามปรากฏ
ในตารางที่ 1
แบบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
Advanced Boiling Water Reactor (ABWR)
ABWR Design Certification Rule (DCR)
Amendment
System 80+
Advanced Passive 600 (AP600)
Advanced Passive 1000 (AP1000)
Economic Simplified Boiling-Water Reactor
(ESBWR)

บริษัทผู้ผลิต
General Electric (GE) Nuclear Energy
South Texas Project Nuclear Operating
Company
Westinghouse Electric Company
Westinghouse Electric Company
Westinghouse Electric Company
GE-Hitachi Nuclear Energy

ตารางที่ 1 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานก�ำกับดูแลของสหรัฐอเมริกา

ภาพ Construction of ABWR at Lungmen Nuclear Power Plant
in New Taipei City, Taiwan.
ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_boiling_water_reactor
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แนวโน้มการพัฒนาในอนาคตอันใกล้นั้น มุ่งเน้น
ที่ ค วามปลอดภั ย โรงไฟฟ้ า นิ ว เคลี ย ร์ ใ นยุ ค ที่ ส ามที่ ไ ด้ รั บ
ความนิยมยังคงได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง โรงไฟฟ้าทีไ่ ด้รบั
การพัฒนาในด้านความปลอดภัยนี้ มักจะเรียกว่า Generation III+
หรื อ Advanced Reactor คื อ เป็ น โรงไฟฟ้ า นิ ว เคลี ย ร์ ที่ มี
ความก้าวหน้าไปอีกขั้น มีการใช้ระบบความปลอดภับแบบ
passive มากขึ้น มีการพัฒนาไปถึงขั้นที่ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
เครื่องจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เองในสองสามวันแรก
โดยไม่ต้องมีผู้ปฏิบัติงานเข้ามาแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
ท�ำให้การรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างราบรื่นกว่า

Generation IV หรือยุคที่สี่ ยุคนี้คาดว่าจะเริ่มใน 10 - 20 ปี ข้างหน้า มีหลายโครงการซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและ
พัฒนา โดยมีวตั ถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาเครือ่ งปฏิกรณ์แตกต่างกันไป วัตปุ ระสงค์ประการแรกคือการเพิม่ ประสิทธิภาพ
เช่น การใช้วัสดุหล่อเย็นชนิดอื่นแทนน�้ำ ใช้วัสดุที่เหมาะสมมากขึ้น สามารถท�ำงานที่อุณหภูมิสูงขึ้นได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้า วัตถุประสงค์ประการต่อมาคือใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่นได้ด้วย เช่น ใช้ยูเรเนียม 238 หรือ
พลูโทเนียม แทนที่จะเป็นยูเรเนียม 235 เป็นหลักเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์สำ� คัญอีกประการ คือการลด
กากกัมมันตรังสี โดยการพัฒนาปฏิกรณ์ที่มีวัฏจักรเชื้อเพลิงแบบปิด นั่นคือสามารถหมุนเวียนน�ำเชื้อเพลิงใช้แล้วมาใช้ใหม่ได้
มากขึ้น จึงช่วยลดภาระการจัดการเชื้อเพลิงใช้แล้วและกากกัมมันตรังสี
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้ ยังไม่เห็นแน่ชัดว่าเทคโนโลยีในยุคที่สี่ เทคโนโลยีใดที่จะประสบความส�ำเร็จ เป็นที่ยอมรับ
แพร่หลาย และได้รับความนิยมแทนเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยุคที่สองและยุคที่สามในปัจจุบัน
แวดวงนิวเคลียร์โลก
การติดตามเทคโนโลยีนวิ เคลียร์นนั้ จะติดตามเฉพาะ
ในด้ า นเทคโนโลยี อ ย่ า งเดี ย วนั้ น ไม่ พ อ ลองนึ ก ถึ ง เวลาเรา
จะซื้อรถสักคันหนึ่ง นอกจากความชอบพอชอบใจในรูปลักษณ์
ตัวรถสมรรถนะ เรายังต้องค�ำนึงถึงความคงทน ความประหยัด
เท่านั้นยังไม่พอ เราต้องดูว่ามีศูนย์บริการรองรับหรือไม่ และ
ส�ำหรับคนทัว่ ไปแล้ว ต้องดูดว้ ยว่ารถรุน่ นัน้ ๆ ประสบความส�ำเร็จ
ในด้านการตลาด เป็นที่นิยมหรือไม่ เพราะหากล้มเหลวในด้าน
การตลาดแล้ว บริษัทผู้ผลิตอาจไม่มีความมั่นคง สุดท้ายแล้ว
เมื่อผู้ซื้อประสบปัญหา จะไม่มีใครดูแลได้
ในการศึกษาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็เช่นกัน ควรศึกษา
ท�ำความรูจ้ กั ถึงเครือข่ายผูผ้ ลิตและผูด้ ำ� เนินโครงการ ในอดีตนัน้
สหรัฐอเมริกา ญีป่ นุ่ และฝรัง่ เศส เป็นประเทศทีม่ คี วามก้าวหน้า
ในด้านนี้ แต่ในช่วงสิบกว่าปีมานี้ การขยายตัวของโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในประเทศเหล่านี้ชะลอตัว กลับกลายเป็นจีน รัสเซีย
เกาหลีใต้ และอินเดียที่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใหม่ทยอยเกิดขึ้น
หลายโครงการประเทศเหล่านี้ อดีตเคยเป็นผู้ซื้อเทคโนโลยี
แต่จากประสบการณ์ในการด�ำเนินโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ได้ สั่ ง สมประสบการณ์ จนสามารถพึ่ ง พาตนเองได้ ใ นด้ า น
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ และก�ำลังมองหาโอกาสในการส่งออก
เทคโนโลยีในอนาคต เนือ่ งจากความต้องการในประเทศเริม่ อิม่ ตัว
จากความสามารถในการแข่ ง ขั น โดยเฉพาะจาก
เกาหลี ใ ต้ รั ส เซี ย และจี น ท� ำ ให้ บ ริ ษั ท ผู ้ ก ่ อ สร้ า งโรงไฟฟ้ า
นิวเคลียร์ในญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาต้องปรับตัว บริษัท Hitachi
จากญี่ปุ่นได้เข้าควบรวมกิจการนิวเคลียร์ของ GE ซึ่งเป็นบริษัท
ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกา เป็น GE Hitachi Nuclear Energy
หรือ GEH ขณะเดียวกัน บริษัท Toshiba ก็เข้าถือหุ้นในกิจการ
ของบริษัท Westinghouse Electric Company ซึ่งเป็นบริษัท
ก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อีกบริษัทหนึ่งของสหรัฐอเมริกาที่
ก�ำลังประสบปัญหา
การที่ บ ริ ษั ท ของสหรั ฐ อเมริ ก าประสบปั ญ หาใน
การแข่ ง ขั้ น ในเวที โ ลกได้ นั้ น ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ในแง่ ข อง
ประสิทธิภาพภายในไม่เอื้อที่จะแข่งขันราคา แต่อีกส่วนหนึ่งนั้น

บริ ษั ท GE ของสหรั ฐ อเมริ ก ามองว่ า มี ค วามไม่ เ ป็ น ธรรม
ในการแข่ ง ขั น เนื่ อ งจากในประเทศอื่ น ๆ บริ ษั ท ผู ้ ก ่ อ สร้ า ง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
ตัวอย่างเช่น ในฝรั่งเศส รัฐบาลฝรั่งเศสถือหุ้นของ
บริษัท AREVA อยู่ถึง 91% และยังถือหุ้นของบริษัท EDF อีก
85% ในเกาหลี ใ ต้ ก็ เช่ น กั น บริ ษั ท KHNP ซึ่ ง เป็ น เจ้ า ของ
เทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ OPR-1000 ก็ถือเป็นกิจการ
ของรัฐที่มีรัฐบาลสนับสนุน
ในประเทศจีน China National Nuclear Corporation
หรือ CNNC ซึ่งออกแบบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ CPR-1000 และ
State Nuclear Power Technology Corporation หรือ SNPTC
ซึ่ ง มี สิ ท ธิ์ ใ นการก่ อ สร้ า ง AP-1000 และ AP-1400 ต่ า งมี
ความเชื่อมโยงกับรัฐบาล

ภาพ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ CPR-1000
ที่มา http://www.powermag.com/chinas-nuke-power-boom/

ในญีป่ นุ่ ก็เช่นกัน รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้บริษทั
Toshiba และ Hitachi ร่วมมือกันก่อสร้าง ABWR โดยเฉพาะ
ในกรณีทมี่ กี ารก่อสร้างในประเทศอืน่ มีกลไกการสนับสนุนผ่าน
ทาง Japan Bank of International Cooperation เพื่อสนับสนุน
ทุนบางส่วน
รัสเซียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่แข่งขันจริงจัง โดยมี
การสนั บ สนุ น ด้ า นการเงิ น หากเป็ น การก่ อ สร้ า งโรงไฟฟ้ า
นิวเคลียร์เทคโนโลยีรัสเซีย เช่น VVER ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา
หรือก่อสร้างในหลายประเทศ เช่น อินเดีย ตุรกี และเวียดนาม
Atoms for Peace Journal
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แนวโน้มการพัฒนา

บทสรุป

มองไปข้ า งหน้ า แนวโน้ ม การพั ฒ นาเทคโนโลยี
นิ ว เคลี ย ร์ มี ป ั จ จั ย ที่ ผ ลั ก ดั น ทั้ ง ในด้ า นวิ ศ วกรรม ด้ า น
เศรษฐศาสตร์ และการเมือง การพัฒนาในด้านต่างๆ ที่สำ� คัญ
ซึ่งพอจะจ�ำแนกได้ดังนี้
1. ด้านความปลอดภัย จากประสบการณ์ทผี่ า่ นมา ทัง้ ใน
การเดินเครือ่ งตามปกติ และในเหตุการณ์ทมี่ อี บุ ตั เิ หตุ
การออกแบบแก้ไข หรือมีอปุ กรณ์เพิม่ เติมเพือ่ รองรับ
เหตุ ไม่ให้มีเหตุร้ายแบบเดิมเกิดขึ้นซ�ำ้ สอง
2. ด้านความมั่นคง เนื่องจากเป็นไปได้ที่ผู้ไม่ประสงค์ดี
อาจก่อการต่างๆ เช่น ลักลอบโจรกรรมวัสดุกมั มันตรังสี
เพื่ อ น� ำ ไปผลิ ต เป็ น อาวุ ธ การออกแบบโรงไฟฟ้ า
นิวเคลียร์จึงต้องค�ำนึงประเด็นนี้ และมีมาตรการ
ป้องกัน
3. ด้านความเหมาะสมกับโครงข่ายไฟฟ้า เนื่องจาก
แต่ละประเทศมีโครงข่ายไฟฟ้าเล็กใหญ่ตา่ งกัน ขนาด
ของโรงไฟฟ้าทีเ่ หมาะสมจึงต่างกันไป จึงมีการพัฒนา
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในขนาดทีต่ า่ งๆ กันไป ตัง้ แต่ขนาด
ไม่ถึง 100 MWe ถึงกว่า 1000 MWe
4. ด้านการจัดการวัฏจักรเชื้อเพลิง เนื่องจากประเด็น
นี้ยังเป็นปัญหาหลายๆ ฝ่ายต้องขบคิด การพัฒนา
เทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทเี่ หมาะสมจึงต้องค�ำนึง
ถึงการบริหารจัดการวัสกุ มั มันตรังสี ตัง้ แต่ตน้ ทาง คือ
การท�ำเหมืองยูเรเนียม ถึงปลายทาง คือการจัดการ
เชื้อเพลิงใช้แล้ว
5. ด้านการบริหารจัดการโครงการเชิงพาณิชย์ เนือ่ งจาก
ขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้างโรงฟ้านิวเคลียร์
ปกติแล้ว ใช้เวลากว่า 10 ปี การพัฒนาอย่างหนึ่งคือ
การบริหารจัดการเพื่อให้การก่อสร้างมีมาตรฐาน
ร่นระยะเวลาในการก่อสร้าง ลดเวลาและขั้นตอน
การขออนุญาตก่อสร้าง

ในปัจจุบันทั่วโลกมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กว่าสี่ร้อยโรง
เทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีการพัฒนามาโดยล�ำดับอย่าง
ค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป เนื่องจากต้องค�ำนึงถึงความปลอดภัย
อย่ า งรั ด กุ ม เสมอ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบความปลอดภั ย โดย
อาศัยประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการด�ำเนินงานของโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ทั่วโลกมาเป็นระยะเวลาค่อนศตวรรษ โดยทั่วไปแล้ว
ขั้นตอนการออกแบบก่อสร้างจึงมักใช้เวลานานเกินสิบปี ท�ำให้
เป็นเรื่องยากในการควบคุมราคาและบริหารจัดการโครงการ
ในปัจจุบันมีการพัฒนากระบวนการก่อสร้างให้เป็น
ระบบ มีมาตรฐานมากขึน้ ร่นระยะเวลาการก่อสร้างลง ผูร้ บั เหมา
บางรายอ้างว่าสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จได้ภายใน 5 - 6 ปี
อย่ า งไรก็ ต าม ระยะเวลาดั ง กล่ า ว ไม่ นั บ รวมเวลาส� ำ หรั บ
กระบวนการอนุญาตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ซับซ้อน แตกต่างไป
ในแต่ ล ะประเทศ และมั ก ใช้ เวลาหลายๆ ปี การพั ฒ นา
กระบวนการขออนุ ญ าตก่ อ สร้ า งโรงไฟฟ้ า นิ ว เคลี ย ร์ จึ ง มี
ความส�ำคัญควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ในสหรั ฐ อเมริ ก า เดิ ม ที มี ก ระบวนการอนุ ญ าต
แบบสองขั้นตอนตาม 10 CFR Part 50 แต่เพื่อลดระยะเวลา
กระบวนการ มี แ นวคิ ด ที่ อ นุ ญ าตแบบรวมขั้ น ตอนตาม 10
CFR Part 52 ส�ำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ชนิดที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานจาก NRC ซึ่งเป็นหน่วยงานก�ำกับดูแล
ส�ำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่สร้างในต่างประเทศ เป็น
เรือ่ งปกติทหี่ น่วยงานก�ำกับดูแลของประเทศปลายทางมักจะไม่มี
ความคุ้นเคยกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ชนิดนั้นๆ เท่ากับหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลของประเทศต้นทาง การถ่ายทอดเทคโนโลยีในฝัง่ ของ
หน่วยงานก�ำกับดูแลจึงส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เมื่อเทียบ
กับฝ่ายบริหารจัดการโครงการ ในด้านนโยบาย หากหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลแสดงจุดยืนการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โรงแรกของ
ประเทศควรได้รบั การรับรองในต่างประเทศ ก็อาจช่วยลดความ
ซับซ้อนและความล่าช้าในการพิจารณาอนุญาตในด้านเทคนิค
อย่างไรก็ตาม เป็นธรรมดาของโครงการขนาดใหญ่ทมี่ ี
ผูเ้ กีย่ วข้องมากหน้าหลายฝ่าย ประกอบกับเทคโนโลยีทซี่ บั ซ้อน
ย่อมมีอปุ สรรคนานับประการ การติดตามเทคโนโลยีและการเตรียม
ความพร้อมจึงไม่ใช่เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างจะสะดวกลุล่วง
ไปด้วยดีจะไม่ประสบปัญหาใดเลย แต่การเตรียมความพร้อม
คือการฉลาด รู้เท่าทันปัญหาที่จะต้องประสบในวันหน้า และ
พัฒนาตนเองและองค์กรให้มีสมรรถนะและทรัพยากรพร้อมใน
สถานการณ์ที่ต้องเผชิญอุปสรรค

ภาพ UK regulators to assess Hitachi ABWR nuclear reactor design
ที่มา http://www.hazardexonthenet.net/global/showimage.ashx?
Type=Article&ID=48745

อ้างอิง
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Einstein%E2%80%93Szil%C3%A1rd_letter
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Atoms_for_Peace
3. http://www.nrc.gov/reactors/new-reactors/design-cert.html
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แนวทางในการป้องกันอันตรายจากรังสี
สำ�หรับผู้ปฏิบัติงานรังสีเพื่อการวินิจฉัยทางทันตกรรม
โดย เกศรินทร์ สายตา • นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ
และ ชุติมา เติมสุข • นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ

ปั จ จุ บั น โรงพยาบาลและคลิ นิ ก ทั น ตกรรมในประเทศไทย
ได้น�ำเครื่องก�ำเนิดรังสีเอกซ์ในงานทันตกรรมมาใช้กันอย่างแพร่หลาย
ได้แก่ เครื่องเอกซเรย์ภายในช่องปาก (intra oral dental radiography)
เครื่องเอกซเรย์ฟันแบบทั้งปากและแบบด้านข้างศีรษะ (Panoramic
and Cephalometric dental radiography) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
(Dental Computed Tomography, Dental CT) และเครื่องก�ำเนิดรังสี
ทางทันตกรรมแบบพกพา (handheld portable Dental X-ray machine)
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรังสีมีความเข้าใจการท�ำงานกับเครื่องก�ำเนิดรังสีใน
งานทันตกรรมและตระหนักในการป้องกันอันตรายจากรังสีทั้งแก่ตนเอง
และผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น จึงมีแนวทางในป้องกันอันตรายจากรังสีดังนี้

1

ปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานรังสีจะได้รับ
จากการใช้งานเครื่องก�ำเนิดรังสีเอกซ์ในงานทันตกรรม

ขณะท� ำ การถ่ า ยภาพรั ง สี ท างทั น ตกรรม เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ค วบคุ ม
เครื่ อ งก� ำ เนิ ด รั ง สี จ ะได้ รั บ รั ง สี จ ากทั้ ง รั ง สี ก ระเจิ ง (scattered radiation)
จากตัวผูป้ ว่ ย และรังสีรวั่ (Leakage radiation) จากหลอดรังสีเอกซ์ ซึง่ อ้างอิงตาม
รายงานของสหราชอาณาจักร (UK) ผู้ปฏิบัติงานรังสีที่มีการป้องกันอันตราย
จากรังสีอย่างเหมาะสมได้รบั ปริมาณรังสีเฉลีย่ น้อยกว่า 100 ไมโครซีเวิรต์ ต่อปี
[NRPB 263] และในประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับเฉลี่ย
200 ไมโครซีเวิรต์ ต่อปี [NCRP 107] ส�ำหรับประเทศไทย
มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล การวั ด ปริ ม าณรั ง สี ก ระเจิ ง บริ เวณ
ห้ อ งควบคุ ม ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ การออกแบบให้
สามารถป้องกันรังสีได้อย่างเหมาะสม อาทิ ต�ำแหน่ง
ควบคุมเครื่องที่อยู่ภายนอกห้องปฏิบัติการรังสี หรือ
ต�ำแหน่งหลังฉากตะกั่วก�ำบังรังสี จ�ำนวน 100 ตัวอย่าง
พบว่าได้รับปริมาณรังสีเฉลี่ย 30 ไมโครซีเวิร์ตต่อปี
(ตามกฎกระทรวง ก�ำหนดเงือ่ นไข วิธกี ารขอรับใบอนุญาต
และด�ำเนินการเกีย่ วกับวัสดุนวิ เคลียร์พเิ ศษ วัสดุตน้ ก�ำลัง
วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ.๒๕๕๐ ผูป้ ฏิบตั ิ
งานรังสีตอ้ งได้รบั ปริมาณรังสีไม่เกิน 20 มิลลิซเี วิรต์ ต่อปี
ภาพการจัดต�ำแหน่งในการถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม
หรือ 20,000 ไมโครซีเวิร์ตต่อปี)
และทิศทางของล�ำรังสีปฐมภูมิ
ที่มา https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/136.pdf
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เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผปู้ ฏิบตั งิ านรังสีทคี่ วบคุมเครือ่ งก�ำเนิดรังสีจำ� เป็นต้องมีการป้องกันอันตรายจาก
รังสี ตามหลักการ ALARA ( As Low As Reasonably Achievable Principles ) ได้แก่
(1) การใช้เวลาน้อยที่เหมาะสมเพื่อลดการได้รับรังสี
เพือ่ ให้ได้ภาพถ่ายทางรังสีทมี่ คี ณ
ุ ภาพ โดยผูร้ บั บริการได้รบั รังสีเท่าทีจ่ ำ� เป็น ควรค�ำนึงถึงการตัง้ เวลาทีเ่ หมาะสม
กับซีฟ่ นั ทีต่ อ้ งการถ่ายภาพเอกซเรย์ การจัดวางฟิลม์ ให้ตรงกับต�ำแหน่งซีฟ่ นั ทีต่ อ้ งการถ่ายภาพรังสี การควบคุมคุณภาพ
ของระบบล้างฟิล์ม ซึ่งเป็นแนวทางที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานรังสีและผู้รับบริการได้รับรังสีเท่าที่จ�ำเป็น
(2) การเพิ่มระยะทางเพื่อลดการได้รับรังสี
ผู้ปฏิบัติงานรังสีที่ท�ำหน้าที่ควบคุมเครื่องก�ำเนิดรังสีทางทันตกรรมควรยืนอยู่ในต�ำแหน่งที่ปลอดภัยจากรังสี
ภายใต้การออกแบบของห้องปฏิบัติการรังสีหรือวัสดุก�ำบังรังสีอย่างเหมาะสม สามารถกันรังสีได้ หรือสามารถลดการ
ได้รับรังสีโดยการเพิ่มระยะทางให้ห่างจากหลอดเอกซเรย์ อย่างน้อย 2-3 เมตร และไม่อยู่ในทิศทางของรังสีปฐมภูมิ
(primary beam)
(3) การใช้อุปกรณ์ป้องกันรังสีเพื่อลดการได้รับรังสี
การปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีแ่ คบมีโอกาสได้รบั รังสีกระเจิงสูงกว่าห้องกว้าง หากเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านรังสีตอ้ งอยูใ่ น
ห้องเดียวกับผู้รับบริการที่ระยะใกล้กว่า 2 เมตร ผู้ปฏิบัติงานรังสีควรยืนหลังฉากตะกั่ว หรือสวมเสื้อตะกั่ว (Lead Apron)
และแผ่นยางผสมตะกั่วส�ำหรับป้องกันไทรอยด์ (Thyroid Shield) เพื่อลดการได้รับรังสีขณะปฏิบัติงาน

2 ความจ�ำเป็นของเครื่องวัดรังสีประจ�ำบุคคล
กฎกระทรวง ก�ำหนดเงื่อนไข วีธีขอรับใบอนุญาต และด�ำเนินการ
เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นก�ำลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู
พ.ศ. 2550 ตาม พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504 และกฎกระทรวง
ก�ำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. 2547 ตาม
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ผู้ขออนุญาตครอบครองเครื่องก�ำเนิดรังสี
หรือนายจ้างจะต้องจัดหาเครื่องวัดรังสีให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
และประเมินความเสีย่ งไม่ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านรังสีได้รบั ปริมาณรังสีเกินกว่ากฎหมาย
ก�ำหนด
ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานรังสีต้องติดเครื่องวัดรังสีประจ�ำบุคคล อย่างถูกวิธี
ตลอดเวลาทีป่ ฏิบตั งิ านกับเครือ่ งก�ำเนิดรังสี และต้องมีการประเมินผลการได้รบั
รังสีของผู้ปฏิบัติงานรังสี จากรายงานผลการประเมินปริมาณรังสีประจ�ำบุคคล
เพื่อยืนยันว่าผู้ปฏิบัติงานรังสี ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย

3 การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการรังสีทางทันตกรรมของ
หญิงตั้งครรภ์

ตามกฎกระทรวง ก�ำหนดเงือ่ นไข วีธขี อรับใบอนุญาต และด�ำเนินการ
เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นก�ำลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู
ปี 2550
ผู้รับใบอนุญาตต้องระมัดระวังมิให้หญิงมีครรภ์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
รังสี ได้รับรังสีตลอดระยะเวลาที่ตั้งครรภ์เกิน 1 มิลลิซีเวิร์ต และต้องเฉลี่ยไม่เกิน
0.1 มิลลิซีเวิร์ตต่อเดือน
เพื่ อ ให้ เกิดความปลอดภัยและลดความกังวลแก่ผู้ป ฏิบัติงานรังสี
ที่ตั้งครรภ์ นายจ้างต้องปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงในการรับ
รังสีเกินตามกฎหมายก�ำหนด หรืออาจเปลี่ยนหน้าที่เป็นปฏิบัติงานทั่วไปแทน
ตลอดระยะเวลาตั้งครรภ์
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อุปกรณ์วัดรังสีประจ�ำบุคคล OSL
(Optically stimulated luminescence)

4 การจับฟิล์มขณะถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม
ผูป้ ฏิบตั งิ านรังสีทที่ ำ� หน้าทีถ่ า่ ยภาพรังสีทางทันตกรรมไม่ควรจับฟิลม์
ส�ำหรับถ่ายภาพทางรังสีให้ผรู้ บั บริการ เนือ่ งจากเป็นการเพิม่ ความเสีย่ งในการรับ
รังสีมากขึ้นจากการท�ำงานปกติ หากมีความจ�ำเป็นควรปฏิบัติดังนี้
4.1 กรณีที่ผู้รับบริการสามารถจับฟิล์มเองได้ ให้เป็นผู้จับฟิล์มเอง
4.2 หากผู้รับบริการเป็นเด็ก หรือเป็นผู้ไม่สามารถจับฟิล์มเองได้
ให้ญาติเป็นผู้จับฟิล์ม
ข้อพึงระวัง
1. ในการจั บ ฟิ ล ์ ม ต้ อ งใช้ อุ ป กรณ์ ช ่ ว ยจั บ ยึ ด ต้ อ งไม่ ใ ห้ นิ้ ว มื อ
และทุกส่วนของร่างกายอยู่ในทิศทางของรังสีปฐมภูมิ
2. ผู้รับบริการและผู้จับฟิล์ม ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันรังสีอย่าง
เหมาะสม

ภาพตัวอย่างอุปกรณ์ช่วยยึดจับฟิล์ม
ที่มา http://imgarcade.com/1/dental-x-ray-film-holders/

ภาพตัวอย่างอุปกรณ์ช่วยยึดจับฟิล์ม
ที่มา http://www.dentaltix.com/

ภาพตัวอย่างการใช้อุปกรณ์ช่วยยึดจับฟิล์ม
ที่มา www.endotreatment.com

5 ห้องปฏิบัติการรังสีทางทันตกรรมต้องได้รับการออกแบบให้ป้องกันอันตรายจากรังสีได้
หลักการออกแบบห้องปฏิบัติการรังสี คือ ต้องมั่นใจว่าสามารถป้องกันรังสีได้ เมื่อพิจารณาตามปริมาณงาน
ขนาดของห้อง ช่วงเวลาที่ผู้อื่นท�ำงานอยู่บริเวณรอบห้อง ต้องได้รับปริมาณรังสีไม่เกินขีดจ�ำกัดที่ก�ำหนดไว้ตามระเบียบ
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพือ่ สันติ ว่าด้วยวิธกี ารติดตัง้ เครือ่ งก�ำเนิดรังสี พ.ศ. 2554 (ข้อ 4) เครือ่ งก�ำเนิดรังสีตอ้ งติดตัง้
อยู่ในห้องที่สามารถลดอัตราการแผ่รังสีให้อยู่ในระดับปลอดภัยยกเว้นเครื่องก�ำเนิดรังสีชนิดเคลื่อนที่ได้ โดยก�ำหนดให้มี
ปริมาณรังสีดังนี้
(1) บริ เวณที่ มี ผ ลกระทบถึ ง ประชาชนต้ อ งมี
ปริมาณรังสีไม่เกินสัปดาห์ละ 20 ไมโครซีเวิร์ต
(2) บริเวณปฏิบัติงานทางรังสีต้องมีปริมาณรังสี
ไม่เกินสัปดาห์ละ 400 ไมโครซีเวิร์ต
เพื่อความปลอดภัยและเป็นการลดความเสี่ยง
ในการได้รบั ปริมาณรังสีเกินกว่ากฎหมายก�ำหนดของผูป้ ฏิบตั ิ
งานรังสีและประชาชนทั่วไป ดังนั้นการออกแบบห้องปฏิบัติ
การรังสีทางทันกรรม หรือการใช้ฉากตะกั่วก�ำบังรังสีจึงมี
ความจ�ำเป็นและส�ำคัญมาก
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบล�ำรังสีทรงกรวยส�ำหรับงานทันตกรรม
ที่มา http://www.nectec.or.th/research/statichtml/images/besru-cti/05.jpg
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6 ต�ำแหน่งที่เหมาะสม หากจ�ำเป็นต้องยืนจับฟิล์มให้ผู้ป่วย
ขณะถ่ายภาพทางรังสีไม่ควรมีใครอยู่
ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารรั ง สี น อกจากตั ว ผู ้ รั บ บริ ก าร
เท่านั้น ยกเว้นในกรณีมีความจ�ำเป็นที่ผู้ปฏิบัติ
งานรังสีตอ้ งอยูภ่ ายในห้อง ต้องยืนหลังฉากก�ำบัง
รั ง สี แ ละมองผู ้ ป ่ ว ยผ่ า นทางกระจกตะกั่ ว หรื อ
สวมเสื้ อ ตะกั่ ว หรื อ ยื น ห่ า งจากศี ร ษะผู ้ ป ่ ว ย
อย่ า งน้ อย 2 เมตร และต้อ งไม่ยืนในทิศทาง
ของล�ำรังสีปฐมภูมิควรยืนในต�ำแหน่ง 45 องศา
(ต�ำแหน่งดาวสีแดง) จากทิศทางของล�ำรังสีปฐมภูมิ
ที่ออกจากศีรษะผู้ป่วย
ภาพแสดงต�ำแหน่งทีเ่ หมาะสมในการยืนจับฟิลม์ ให้ผปู้ ว่ ยและความเข้มของรังสีโดยรอบผูป้ ว่ ย
ที่มา NCRP 145 Radiation Protection in Dentistry

7 การใช้เครื่องก�ำเนิดรังสีทางทันตกรรมแบบพกพา
(handheld portable Dental X-ray machine)
ให้เกิดความปลอดภัย

โดยทั่วไปแล้วเครื่องก�ำเนิดรังสีทางทันตกรรมจะถูก
ติดตั้งในห้องที่ถูกออกแบบไว้ส�ำหรับป้องกันอันตรายจากรังสี
โดยเฉพาะ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานรังสีและบุคคล
ทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้อง
ส�ำหรับเครือ่ งก�ำเนิดรังสีทางทันตกรรมแบบพกพานัน้
ออกแบบมาให้มขี นาดเล็ก น�ำ้ หนักเบา ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
จึงเหมาะแก่งานทีต่ อ้ งออกนอกพืน้ ที่ เช่น การให้บริการทางการ
แพทย์ในพื้นที่ห่างไกล หรือแพทย์สนาม งานนิติเวชวิทยา
ปัจจุบนั มีหลายหน่วยงานใช้งานเครือ่ งก�ำเนิดรังสีทางทันตกรรม
แบบพกพานี้ โดยมีความเข้าใจว่าให้ปริมาณรังสีน้อย ผู้ปฏิบัติ
งานรังสีจงึ ถือเครือ่ งก�ำเนิดรังสีในลักษณะเหมือนถือกล้องถ่ายรูป
ขณะกดถ่ายภาพรังสี ในความเป็นจริงแล้วปริมาณรังสีทอี่ อกมา
ค่อนข้างสูงมากท�ำให้เกิดรังสีกระเจิงในปริมาณค่อนข้างสูง
และรังสีรั่วจากตัวเครื่อง (Leakage radiation) ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติ
งานรังสีมีความเสี่ยงได้รับรังสีสูง
ดังนัน้ หน่วยงานทันตกรรมของโรงพยาบาล หรือคลินกิ
ทันตกรรมควรใช้เครื่องก�ำเนิดรังสีทางทันตกรรมแบบติดตั้ง
อยู่ในห้องปฏิบัติการรังสีที่ได้รับการออกแบบให้ป้องกันรังสี
ได้อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยลดการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงาน
ภาพเครื่องก�ำเนิดรังสีทางทันตกรรมแบบพกพา มีปลายกระบอกยาว
และอุปกรณ์ช่วยก�ำบังรังสีกระเจิง (backscatter shield)
http://www.medicalexpo.com/prod/denterprise/product-100956-661737.html
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ภาพตัวอย่างการใช้กำ� เนิดรังสีทางทันตกรรมแบบพกพาที่
อุปกรณ์ช่วยก�ำบังรังสีกระเจิง และการสวมเสื้อตะกั่วป้องกันรังสี
แก่ผู้ปฏิบัติงานรังสีและผู้ช่วย
ที่มา http://www.fortmorgantimes.com/ci_19189038

แต่หากมีความจ�ำเป็น ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องก�ำเนิด
รังสีทางทันตกรรมแบบพกพาได้ ควรเลือกซื้อเครื่องก�ำเนิดรังสี
ทางทันตกรรมแบบพกพาที่มีอุปกรณ์ช่วยก�ำบังรังสีกระเจิง มี
เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15.2 เซนติเมตร มีสมมูลตะกั่ว
0.25 มิลลิเมตร ติดตั้งที่ปลายสุดของกระบอกควบคุมล�ำรังสี
และเลือกเครื่องที่มีปลายกระบอกยาว ควรมีระยะห่างจาก
จุ ด โฟกั ส ถึ ง ปลายกระบอกต้ อ งไม่ น ้ อ ยกว่ า 18 เซนติ เ มตร
หรือหากมีพื้นที่อาจซื้อขาตั้งเครื่อง และสายต่อพร้อมสวิตช์
เพื่อเพิ่มระยะทางระหว่างเครื่องก�ำเนิดรังสีทางทันตกรรมกับ
ผู้ปฏิบัติงานรังสี โดยขณะถ่ายภาพรังสี ผู้ปฏิบัติงานรังสีและ
ผู้ช่วยต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันรังสี อาทิ เสื้อตะกั่ว แผ่นยางผสม
ตะกั่วป้องกันไทรอยด์ (Thyroid shield)

ภาพเครื่องก�ำเนิดรังสีทางทันตกรรมแบบพกพาพร้อมขาตั้งเครื่อง
และสายต่อพร้อมสวิตช์
ที่มา http://www.xrayclub.com/eq/eq2.htm

8 การขออนุญาต ผลิต หรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องก�ำเนิดรังสี
ในโรงพยาบาลหรือคลินิกทันตกรรม

ตามกฎกระทรวง ก�ำหนดเงือ่ นไข วิธขี อรับใบอนุญาต และการด�ำเนินการเกีย่ วกับวัสดุนวิ เคลียร์พเิ ศษ วัสดุตน้ ก�ำลัง
วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ.2550 ข้อ 5 ผู้ใดจะผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอยได้ หรือพลังงาน
ปรมาณูจากเครื่องก�ำเนิดรังสี ให้ยื่นค�ำขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ดังนั้นโรงพยาบาลหรือคลินิกทันตกรรมที่มี
การใช้งานเครือ่ งเอกซเรย์ทางทันตกรรมทุกชนิดต้องยืน่
ขออนุญาตฯ ตามแบบ ป.ส.1 ค สามารถดาวน์โหลดได้ที่
www.oap.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1511

ที่มา http://file.siam2web.com/ismiledentalclinic/files[images]/2013610_57870.jpg

อ้างอิง

1.
2.
3.
4.

พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504
กฎกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก�ำหนดเงื่อนไข วิธีขอรับใบอนุญาต และการด�ำเนินการเกี่ยวกับวัสดุ
นิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นก�ำลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ.2550
กฎกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมก�ำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออนพ.ศ.2547
5. ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย
6. กรกมล กรีฑาภิรมย์, เจาะลึก Hand-held portable x-ray อะไรยังไง? (Hand-held portable x-ray machine: why and how)
Thai Dental Magazine, ปีที่ 8 ฉบับที่ 35 กรกฎาคม-กันยายน
7. ภิภพ สุทธิประภาภรณ์, เครื่องเอกซเรย์พกพากับงานทันตกรรม เอ็นโดสาร, ปีที่ 12 ฉบับ 2/2558 : 9-11
Atoms for Peace Journal
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ไขความลับ

ท�ำไมไส้ตะเกียงเจ้าพายุ
จึงมีวัสดุกัมมันตรังสี
เป็นส่วนประกอบ
โดย เฉลิมสิน เพิ่มเติมสิน • นักฟิสิกส์รังสีช�ำนาญการ

ท่านรูไ้ หมว่าไส้ตะเกียงเจ้าพายุทใ่ี ช้กน
ั มีสารรังสี
เป็นส่วนประกอบ? และรู้ไหมว่าเหตุใดจึงต้องมีการเติม
้ บ
วัสดุกม
ั มันตรังสีเข้าไปในไส้ตะเกียง? เรามาไขความลีล
ั
อันไม่ลับของเรื่องนี้กัน.....

ในอดีตมนุษย์พยายามคิดค้นหาแสงสว่างที่จะใช้ในยามค�่ำคืนเมื่ออาทิตย์ลาลับขอบฟ้า กว่าร้อยปีแล้ว
ที่ "ตะเกียงเจ้าพายุ" เริม่ เข้ามามีบทบาทในการให้แสงสว่างในยามค�ำ่ คืนแทนแสงจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ และ
ด้วยความสุกสว่างจ้าของตะเกียงจึงนิยมใช้กนั ในครัวเรือน ท�ำเป็นโคมไฟตามถนน งานวัด โรงงิว้ ค่ายทหาร เหมืองแร่
และประภาคาร เป็นต้น
จุดเริ่มต้นของการประดิษฐ์ไส้ตะเกียงเริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2424
โดยนักเคมีชื่อ แคลแมนด์ บาสเก็ต (Clamond basket) โดยเริ่มแรก
ไส้ตะเกียงท�ำมาจากส่วนผสมของแมกนีเซียมไฮเดรต แมกนีเซียม
อะซิเตท และน�้ำ แล้วขึ้นรูปเป็นตะกร้า ต่อมาในปี 2427 นักเคมี
ชาวออสเตรียชื่อ คาร์ลเลอร์ ลาวเวอร์ วันส์ เวลส์บาค (Carl Auer
von Welsbach) ได้พัฒนาไส้ตะเกียงโดยใช้ แมกนีเซียมออกไซด์ 60%
แลนทานัมออกไซด์ 20% และอิตเทรียมออกไซด์ 20% ซึ่งแสงที่ได้
จะเป็นสีเขียว ต่อมาเขาพบว่าทอเรียมมีคุณสมบัติดีกว่าแมกนีเซียม
และในปี 2434 จึ ง ได้ พั ฒ นาและพบว่ า ส่ ว นผสมของ ทอเรี ย ม
ไดออกไซด์ 99% และ ซีเรียมไดออกไซด์ 1 % จะให้แสงสีขาวและ
มีความสว่างจ้ามากกว่าเดิม หลังจากการประสบความส�ำเร็จในครั้งนี้
ไส้ ต ะเกี ย งชนิ ด นี้ ก็ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มแพร่ ห ลายในทวี ป ยุ โรป และ
ทวีปอื่นๆ ทั่วโลก
ไส้ตะเกียงท�ำมาจากไหมหรือฝ้ายทีม่ สี ว่ นผสมของทอเรียมและซีเรียม เมือ่ ทอเรียมถูกเผาจะท�ำให้เกิดแสง
สีขาวสว่างจ้า ส่วนซีเรียมจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาท�ำให้เกิดการเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์และมีส่วนช่วยให้แสงไฟสว่าง
มากขึน้ นอกจากนีอ้ าจมีการเติมเบริลเลียมเพือ่ เพิม่ ความแข็งแรงของไส้ตะเกียง เป็นต้น เมือ่ ไส้ตะเกียงถูกเผาด้ายของ
ไส้ตะเกียงก็จะไหม้จนหมด เหลือแต่เถ้าสีขาวยังคงรูปโครงสร้างทรงกระเปาะ ซึ่งเป็นสารประกอบประเภทออกไซด์
และเกิดเปลวไฟสุกสว่างจ้า เปลวไฟนีจ้ ะสุกสว่างกว่าเปลวไฟทีไ่ ด้จากตะเกียงน�ำ้ มันทีไ่ ส้ตะเกียงไม่ได้ชบุ ด้วยทอเรียม
และซีเรียมหลายเท่า !!! และนี่คือความลี้ลับอันไม่ลับอีกต่อไปว่าท�ำไมไส้ตะเกียงเจ้าพายุจึงมีวัสดุกัมมันตรังสี
เป็นส่วนประกอบ ก็ด้วยประการฉะนี้ !!!
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วารสารปรมาณูเพื่อสันติ ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 ประจำ�ปี 2559

ทอเรียมเป็นธาตุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ถูกค้น
พบในปี พ.ศ. 2371 โดยนักเคมีชาวสวีเดนชื่อ โยน ยอร์กคอป
เบอร์ซีลิวอุส (Jons Jakob Berzelius) ทอเรียมมักพบในดิน
หิน แร่ ซึ่งตามธรรมชาติจะพบทอเรียมมากว่าธาตุยูเรเนียม
ประมาณ 3 เท่า ลักษณะทางกายภาพของทอเรียมจะเป็น
ของแข็งมีสีเงินวาว สามารถติดไฟได้เอง เมื่อสัมผัสอากาศ
สี จ ะคล�้ ำ ขึ้ น จนถึ ง เป็ น สี น�้ ำ ตาล เนื่ อ งจากท� ำ ปฏิ กิ ริ ย ากั บ
อากาศเกิดออกไซด์แล้วเปลี่ยนเป็นทอเรียมออกไซด์ (ThO2)
มีจดุ เดือดสูงกว่า 4,700 °C เมือ่ ถูกไฟเผาจะเกิดแสงสีขาวสว่างจ้า
ทอเรียมตามธรรมชาติพบไอโซโทปเดียวคือ ทอเรียม-232
ซึ่งเป็นไอโซโทปรังสี สามารถแผ่รังสีแอลฟา มีค่าครึ่งชีวิต
1.405 หมื่นล้านปี
ซีเรียมเป็นธาตุหายากถูกค้นพบในปี พ.ศ. 2344
โดยนักเคมีชาวสวีเดน 2 คน คือ โยน ยอร์กคอป เบอร์ซีลิวอุส
(Jons Jakob Berzelius) และ วีเฮล์ ฮิซงิ โยว์ (Wilhelm Hisinger)
และนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันนีซึ่งพบในเวลาไล่เลี่ยกันคือ
มาร์ทิน เฮนริช คลับโฮท์ (Martin Heinrich Klaproth) ธาตุนี้
พบในแร่ แอลลาไนต์ หรือ ออร์ไทต์ โมนาไซต์ บาสต์เนไซต์
ซีไรต์ และ ซามาร์สไกต์ ลักษณะทางกายภาพเป็นของแข็ง
แต่ มี ค วามอ่ อ นนุ ่ ม สามารถตี เ ป็ น แผ่ น ได้ ในสภาพที่ เ ป็ น
โลหะบริสุทธิ์สามารถติดไฟได้เองถ้าตัดหรือขีดข่วนด้วยมีด
มีจุดเดือดสูงกว่า 3,400 °C

ตัวอย่างตะเกียงเจ้าพายุแบบต่างๆ

ตัวอย่างไส้ตะเกียงเจ้าพายุ

ปั จ จุ บั น ตะเกี ย งเจ้ า พายุ ไ ด้ ล ดบทบาทลง และ
อาจมีใช้กันไม่มากเหมือนในอดีตเพราะมนุษย์หันไปพึ่งพา
แสงสว่างจากหลอดไฟหรือหลอดแอลอีดีแทน ท�ำให้ตะเกียง
เจ้าพายุทเี่ คยมีใช้อยูต่ ามบ้านเรือนถูกลดความส�ำคัญลงอย่าง
รวดเร็ว เราอาจเห็นตะเกียงเจ้าพายุที่ใช้เป็นของตกแต่งตาม
ร้านอาหาร บ้านเรือน ร้านค้าร้านขายของเก่า นักสะสม หรือ
แม้แต่ในพิพธิ ภัณฑ์ เป็นต้น ปัจจุบนั ราคาของตะเกียงเจ้าพายุ
ที่ซื้อขายกันในท้องตลาดมีราคาตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่น
ขึ้นอยู่กับอายุ รุ่น ประเทศที่ผลิต และสภาพของตะเกียง
แม้จะหมดช่วงเวลาของตะเกียงเจ้าพายุ แต่มนต์เสน่ห์
ของมันก็จะยังคงไม่ดับสูญ..ตราบใดที่แสงสว่างยังไม่หมดสิ้น
ไปจากโลก ตะเกียงเจ้าพายุก็ยังคงอยู่เพื่อเตือนความทรงจ�ำ
ว่าครั้งหนึ่งเคยรุ่งโรจน์มาก่อน..หากเปรียบเหมือนชีวิตคน...
คนที่ท�ำความดีต่อประเทศชาติบ้านเมือง แม้ร่างกายดับสูญ
เป็นผงธุลี แต่คณ
ุ ความดีทไี่ ด้สร้างสมไว้จะไม่ดบั หรือเสือ่ มคลาย
ไปตามกาลเวลา....ชีวิตที่เคยรุ่งโรจน์ฉันใด ไม่ว่าจะเกิดมา
นักเคมีชาวสวีเดนชื่อ โยน ยอร์กคอป เบอร์ซีลิวอุส
สูงหรือต�่ำ สุดท้ายย่อมต้องมีความเสื่อมหรือดับไปเหมือน
(Jons Jakob Berzelius)
ที่มา: http://www.wikiwand.com/tl/J%C3%B6ns_Jakob_Berzeliu ไส้ตะเกียงด้วยเช่นกัน....ชีวิตคนก็เป็นเช่นนี้แล....สวัสดี...
อ้างอิง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

http://news.voicetv.co.th/thailand/76928.html
http://www.powerhousemuseum.com/mob/collection/database/?irn=367477&search=15&images=&wloc=&c=1&s=0
http://www.world-nuclear.org/information-library/current-and-futuregeneration/ thorium. aspx
http://web.eng.nu.ac.th/eng2012/ceri/nanodatabase/info2.php?cat_id=4&p_id=23
http://www.livescience.com/37606-cerium.html
https://th.wikipedia.org/
http://www.icstoneshop.com/
http://www.nst.or.th/article/article494/article49409.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Isotopes_of_thorium
https://www.orau.org/ptp/collection/consumer%20products/mantle.htm
https://www.orau.org/ptp/collection/consumer%20products/mantle.htm
http://web.eng.nu.ac.th/eng2012/ceri/nanodatabase/info2.php?cat_id=4&p_id=146
http://www.thailandoutdoor.com/OutdoorGear/StoveAndLantern/Lantern/lantern.html
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ท�ำความรู้จัก

“คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่ อสันติ”
(ในอนาคต)
โดย ศันสนีย์ บริรักษ์ • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กว่า 50 ปี ที่ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

ก่อตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานราชการ เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลความ
ปลอดภั ย ทางนิ ว เคลี ย ร์ แ ละรั ง สี ภายใต้ อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข อง
“คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ” ที่ก�ำหนดให้มี
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ผู้แทนหน่วยงาน
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นสาขาต่ า งๆ เป็ น กรรมการ และเลขาธิ ก าร
ส� ำ นั ก งานปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ เ ป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร
ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2508
ส� ำ นั ก งานปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ ด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง
กฎหมายโดยการจัดประชุม ระดมความคิดเห็นจากเลขาธิการ
และผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ รวมถึง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
อี ก หลายภาคส่ ว น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง (ร่ า ง) พระราชบั ญ ญั ติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ..... ที่สอดคล้องกับแนวทาง
การด�ำเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
(International Atomic Energy Agency : IAEA) และเหมาะสม
กั บ สถานการณ์ ก ารใช้ พ ลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ เ พื่ อ ประโยชน์ ท าง
อุตสาหกรรม การแพทย์ และการศึกษาวิจัยที่มีเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง โดยเป็ น ที่ น ่ า ยิ น ดี เมื่ อ นายกรั ฐ มนตรี และคณะ
รัฐบาลชุดปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) มีนโยบายให้การสนับสนุนและ
ผลักดันการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายทีม่ คี วามล้าสมัยให้เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศ จึงท�ำให้ (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพือ่ สันติ พ.ศ. ... ได้รบั ความเห็นชอบจากการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

16

วารสารปรมาณูเพื่อสันติ ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 ประจำ�ปี 2559

พิจารณาเสร็จแล้ว ด้วยคะแนน 144 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง
งดออกเสียง 5 เสียง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 และได้
ประกาศใช้ เ ป็ น พระราชบั ญ ญั ติ พ ลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ เ พื่ อ สั น ติ
พ.ศ. 2559 ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม 133 ตอนที่ 67ก
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 โดยจะมีผลบังคับใช้หลัง 180 วัน
นับแต่วันประกาศ
เชื่อว่าหลายท่านอาจไม่เคยรู้จักกับ “คณะกรรมการ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ” และมีข้อสงสัยว่า พ.ร.บ. พลังงาน
นิ ว เคลี ย ร์ เ พื่ อ สั น ติ พ.ศ. 2559 จะมี ม าตราใดที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับคณะกรรมการ หน้าที่ของคณะกรรมการยังคงไว้เช่นเดิม
หรือเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด และเพื่อเป็นการเผยแพร่
ข้ อ มู ล วิ ช าการด้ า นกฎหมาย ผู ้ เขี ย นจึ ง ถื อ โอกาสนี้ แ นะน� ำ
ให้ทกุ ท่านรูจ้ กั กับหมวด 2 ของพระราชบัญญัตพิ ลังงานนิวเคลียร์
พ.ศ. 2559 อันประกอบด้วย มาตรา 9 คณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียร์ มาตรา 10 คุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มาตรา 11 วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง มาตรา 12 การพ้นจากต�ำแหน่ง
มาตรา 13 อ�ำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการ ตลอดจนถึงมาตรา 17
ที่ ก� ำ หนดให้ ส� ำ นั ก งานปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ
การก�ำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี ซึง่ เป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจอย่างยิง่
อี ก ทั้ ง จะท� ำ ให้ ทุ ก ท่ า นรู ้ จั ก และเข้ า ใจบทบาทหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการซึ่งถือเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของส�ำนักงาน
ปรมาณูเพือ่ สันติ โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดในมาตราทีเ่ กีย่ วข้อง
ตามล�ำดับต่อไป

"การประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ 1/2559 โดยมี รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นประธานกรรมการ"

“คณะกรรมการ” ตามความหมายจากพจนานุกรม
แปลไทย-ไทย อ. เปลื้อง ณ นคร หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก
องค์กรใดองค์กรหนึ่ง และจากข้อมูลวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กล่าวไว้ว่า “คณะกรรมการ” (Committee; commission; board
of directors; administrative committee; administrative council)
คือ การชุมนุม เพื่อปรึกษาหารือ (Deliberative assembly) ของ
กลุ่มบุคคล มีหน้าที่หลายด้านแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์
ของการก่อตั้ง อาทิ การก�ำกับดูแล การประสานงาน การวิจัย
และการแนะน�ำ เป็นต้น
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ที่ได้รับการ
แต่ ง ตั้ ง ตามมาตรา 5 พ.ร.บ. พลั ง งานปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ
พ.ศ. 2504 และ พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2508 จะหมดวาระลงเมื่อกฎหมายประกาศใช้ และมีการ
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 หมวด 2 มาตรา 9 ที่
ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการ
พลังงานนิวเคลียร์เพือ่ สันติ” โดยองค์ประกอบทัง้ คณะ มีจำ� นวน
21 คน ประกอบด้วย

(1) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
(2) รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี เป็นรองประธานกรรมการ
(3) กรรมการโดยต�ำแหน่ง จ�ำนวน 10 คน ได้แก่
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลั ด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงกลาโหม
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จากบุ ค คลซึ่ ง มี ค วามรู ้ ความเชี่ ย วชาญและประสบการณ์
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นิ ว เคลี ย ร์ แ ละรั ง สี ใ นสาขาวิ ท ยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หรือนิติศาสตร์
จ�ำนวนไม่เกิน 6 คน เป็นกรรมการ
ให้ เ ลขาธิ ก ารเป็ น กรรมการและเลขานุ ก ารและ
เลขาธิการ จะแต่งตัง้ ข้าราชการในส�ำนักงานจ�ำนวน ไม่เกิน 2 คน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
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จากตัวบทกฎหมายดังกล่าว ผู้เขียนได้สรุปเป็นภาพองค์ประกอบของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจ�ำและน�ำไปใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน ดังนี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่ อสันติ

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ
(โดยต�ำแหน่ง)

ประธานกรรมการ
(นายกรัฐมนตรี)
บุคคลซึ่งมีความรู้
ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์
และรังสี
ในสาขาวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์
เกษตรศาสตร์
(จ�ำนวนไม่เกิน 6 คน)

กรรมการ
และ
เลขานุการ
(ลปส.)

(1) ปกท. กต.
(2) ปกท. ทส.
(3) ปกท. พน.
(4) ปกท. มท.
(5) ปทก. วท.
(6) ปกท. สธ.
(7) ปกท. อก.
(8) ปกท. กห.
(9) เลขาธิการ ศสช.
(10) เลขาธิการ สมช.

รองประธาน
(รมว.วท.)

ผู้ช่วยเลขานุการ
(จ�ำนวนไม่เกิน 2 คน)

บทความพิเศษ “ท�ำความรู้จักกับคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ” ในโอกาสหน้า
จะกล่าวถึงบทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงข้อกฎหมายมาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ซึ่งถือเป็นตัวแปรส�ำคัญในการพิจารณาผลักดันกฎหมายการ
ก�ำกับดูแลด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ทัง้ กฎหมายหลัก และกฎหมายล�ำดับรอง รวมถึงนโยบายต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศให้กลายเป็นรูปธรรม โดยหวังว่าจะได้รบั ความสนใจ
จากผู้อ่านวารสารทุกท่านในฉบับต่อไป

อ้างอิง

1.
2.
3.
4.
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พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2508
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
คณะกรรมการ. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki. 5 กรกฎาคม 2559
เปลื้อง ณ นคร. พจนานุกรมไทย (ออนไลน์). แหล่งที่มา :
http://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-pleang. 5 กรกฎาคม 2559
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Nuclear Update

แผ่น Smart Card
ประหยัดพลังงาน
มีความปลอดภัยในการใช้งานหรือไม่?
โดย ดร.เดือนดารา มาลาอินทร์ • นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ

หากเอ่ยถึงแผ่น Smart Card หลายคนคงเคย
ได้ ยิ น กั น มาบ้ า ง อี ก ทั้ ง ยั ง มี ค วามสงสั ย และสั บ สนใน
ประสิทธิภาพการท�ำงานและความปลอดภัยในการใช้แผ่น
Smart Card เหล่านี้
แผ่น Smart Card ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นนวัตกรรมจาก
ประเทศเยอรมัน และเป็นแผ่นประหยัดพลังงานทีป่ ระกอบด้วย
แร่ธาตุมากมายหลายชนิด แร่ธาตุเหล่านีส้ ามารถให้ประจุไฟฟ้าได้
โดยแยกเป็ น ขั้ ว บวกและขั้ ว ลบ และเมื่ อ ได้ รั บ สิ่ ง กระตุ ้ น
ไม่ว่าจะเป็นความร้อน แรงลม หรือการสั่นสะเทือน แร่ธาตุ
จะค่อยๆ ปล่อยรังสีฟาร์อินฟราเรด (Far Infrared Ray) และ
ประจุลบหรืออนุภาคอิเล็กตรอนออกสู่บรรยากาศได้ เมื่อน�ำ
แผ่นดังกล่าวไปติดกับฝาถังน�ำ้ มันรถยนต์ จะท�ำงานร่วมกันกับ
ไอน�ำ้ มันซึ่งเป็นประจุบวก ท�ำให้ประสิทธิภาพการท�ำงานของ
เครื่องยนต์เพิ่มขึ้น เมื่อน�ำไปติดกับสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้า
หรือแผงควบคุมไฟฟ้า จะช่วยลดพลังงานสนามแม่เหล็กไฟฟ้าลง
ท�ำให้ลดการสูญเสียของกระแสไฟฟ้าได้ จึงสามารถลดการใช้
พลังงานได้ถึง 10-30%
ต่อมาเมือ่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ทีผ่ า่ นมา รศ.นเรศร์
จันทน์ขาว ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้แถลงข่าวต่อสือ่ มวลชนว่า แผ่น Smart Card ดังกล่าว ไม่นา่
จะสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้แต่อย่างใด และมีองค์ประกอบ
เป็นวัสดุกมั มันตรังสีทมี่ แี ร่ยเู รเนียมและทอเรียม หากมีจำ� นวนมาก
และเก็บไว้ใกล้ตัว จะท�ำให้ได้รับรังสีปริมาณสูง อาจก่อให้เกิด
อันตรายกับสุขภาพร่างกาย และได้แสดงถึงความเป็นห่วง
ในการก�ำจัดแผ่น Smart Card ที่ไม่ถูกขั้นตอนในการก�ำจัด
ขยะมี พิ ษ หรื อ ลั ก ลอบน� ำ ไปรี ไซเคิ ล เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ
ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายกับตัวผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากมี
วัสดุกัมมันตรังสี1

ด้านหน้าของแผ่น

ด้านหน้าของแผ่น

ด้านหลังของแผ่น

ด้านหลังของแผ่น

รูปที่ 1 แผ่น Smart Card ประหยัดพลังงานรูปแบบต่างๆ
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กลุ่มบริหารและมาตรฐานความปลอดภัยทางรังสี
ส� ำ นั ก งานปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ ใ นฐานะหน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ล
ความปลอดภัยทางรังสี ได้ท�ำการตรวจวัดระดับรังสี และค่า
กัมมันตภาพรังสีในแผ่นการ์ดตัวอย่าง จ�ำนวน 4 แผ่น ด้วย
เครือ่ งส�ำรวจปริมาณรังสีโดยมีหวั วัดภายนอกแบบ Pancake GM
Detector รุ่น RadEye B20-ER พบว่า ระดับรังสีที่ระยะสัมผัส
ด้านหน้าและด้านหลังของแผ่น ประมาณ 4.2-12.8 µSv/h และมี
ค่ากัมมันตภาพ ซึ่งแสดงอัตราการสลายตัวของนิวไคลด์กัมมันตรังสี
ต่อหน่วยเวลา ที่เครื่องมือสามารถนับวัดได้ประมาณ 1,500-4,000
cpm (counts per minute) ในขณะที่ระดับรังสีพื้นหลังในสิ่งแวดล้อม มี
ค่าประมาณ 0.13 µSv/h หมายความว่า แผ่นการ์ดตัวอย่างมีค่าระดับรังสี
สูงกว่าระดับรังสีพื้นหลัง ประมาณ 30-100 เท่า และจากการตรวจสอบวัสดุ
กัมมันตรังสีที่เจือปนอยู่ในแผ่นการ์ดตัวอย่างด้วยเครื่องแกมมาสเปคโตรมิเตอร์
พบว่า ในแผ่นการ์ดตัวอย่างประกอบด้วยนิวไคลด์กมั มันตรังสีในอนุกรมยูเรเนียม-238
(U-238) และทอเรียม-232 (Th-232) ซึ่งเป็นนิวไคลด์กัมมันตรังสีประเภทที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ (Naturally Occurring Radionuclides) มีค่าครึ่งชีวิตยาวนานถึง 1.41 x 1010 และ
4.47 x 109 ปี2 ส�ำหรับยูเรเนียม-238 (U-238) และทอเรียม-232 (Th-232) ตามล�ำดับโดยให้รังสี
แอลฟา บีตา และแกมมาทีร่ ะดับพลังงานต่างๆ กัน นอกจากนี้ ยังสลายตัวให้นวิ ไคลด์กมั มันตรังสีลกู ต่อๆ มา
จนกระทัง่ เป็นธาตุทมี่ คี วามเสถียรไม่มกี ารสลายตัวอีกต่อไป ได้แก่ ตะกัว่ -206 (Pb-206) และ ตะกัว่ -208 (Pb-208) ส�ำหรับ
อนุกรมยูเรเนียม-238 (U-238) และทอเรียม-232 (Th-232) ตามล�ำดับ ดังรูปที่ 2 นิวไคลด์กัมมันตรังสีเหล่านี้พบได้ในดิน หิน ทราย
น�ำ้ อากาศ พืช และแร่ธาตุตา่ งๆ ทีพ่ บในธรรมชาติ โดยทัว่ ไปมักจะมีระดับรังสีเท่ากับระดับรังสีพนื้ หลัง อย่างไรก็ตาม การน�ำสสาร
เหล่านี้มาใช้โดยผ่านกระบวนการต่างๆ หรือการน�ำมาเติมลงไปในผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาจท�ำให้ระดับรังสีมีค่าสูงขึ้น
การประเมินความปลอดภัยทางรังสีที่มีต่อประชาชนผู้ใช้งาน ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ หากมี
การใช้ผลิตภัณฑ์ในปริมาณมาก อย่างใกล้ชิด และติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลให้ผู้ใช้ได้รับรังสีมากกว่า 1 mSv/y ซึ่ง
เป็นเกณฑ์สำ� หรับประชาชนทัว่ ไปทีก่ ำ� หนดไว้ใน
กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 4 อย่ า งไรก็ ต าม
ตามหลั ก การ justification ของระบบการ
ป้องกันอันตรายจากรังสี (System of Radiation
Protection) ประชาชนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จะต้องได้
รับประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงหรืออันตราย
ทางรั ง สี ที่ จ ะได้ รั บ จากการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น
กล่าวคือ จะต้องมีการเปรียบเทียบระหว่าง
ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั กับความเสีย่ งทีผ่ ใู้ ช้จะได้รบั
รังสีเพิ่มขึ้นด้วย หากประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวยังไม่มีผลงานวิจัยที่น่าเชื่อถือได้มา
รองรับ ประชาชนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ควรหลีกเลี่ยง
การใช้สินค้าเหล่านี้ เนื่องจากอาจไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ใดๆ และน�ำไปสู่การได้รับรังสีโดย
ไม่จำ� เป็น
รูปที่ 2 การสลายตัวให้นิวไคลด์กัมมันตรังสีลูกของอนุกรมทอเรียม-232 (Th-232)
และยูเรเนียม-238 (U-238)3
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ตามแนวทางของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ (International Atomic Energy Agency, IAEA)
การจัดการกับผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้หลังจากไม่มีการใช้งานแล้ว
สามารถพิ จ ารณาจากค่ า กั ม มั น ตภาพ หรื อ ความเข้ ม ข้ น
กั ม มั น ตภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น หากมี ค ่ า ต�่ ำ กว่ า เกณฑ์
ที่ ท บวงการพลั ง งานปรมาณู ร ะหว่ า งประเทศก� ำ หนดไว้ 5
จะสามารถจัดการขยะเหล่านี้ในลักษณะเดียวกับขยะสามัญ
ทั่วไปได้ หากค่ากัมมันตภาพ หรือความเข้มข้นกัมมันตภาพ
มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด จะต้องมีการจัดการขยะเหล่านั้น
ในลักษณะเป็นกากกัมมันตรังสี โดยบริษัทผู้ผลิต หรือผู้จัดหา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ะต้ อ งแนบเอกสารแสดงวิ ธี ก ารในการจั ด การ
กับผลิตภัณฑ์เหล่านี้หลังเลิกใช้งานแล้วไปกับผลิตภัณฑ์ด้วย
เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้บริโภค และท�ำหน้าที่รวบรวมผลิตภัณฑ์
ทีไ่ ด้จำ� หน่ายออกไป เพือ่ น�ำกลับมาด�ำเนินการจัดการกากกัมมันตรังสี
อย่างถูกต้อง หากไม่สามารถจัดการกากกัมมันตรังสีเองได้ จะต้อง
ส่งกากกัมมันตรังสีไปยังศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี สถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) เพื่อท�ำการจัดการกาก
กัมมันตรังสีตอ่ ไป ทัง้ นีเ้ พือ่ ไม่กอ่ ให้เกิดอันตรายต่อผูป้ ฏิบตั งิ าน
ที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และสิ่งแวดล้อม และป้องกันการลักลอบ
น� ำ กากกั ม มั น ตรั ง สี ไ ปใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งอื่ น โดยปราศจาก
การควบคุม
อย่ า งไรก็ ต าม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี วั ส ดุ กั ม มั น ตรั ง สี เ ป็ น ส่ ว นประกอบเหล่ า นี้
เมื่อมีการจ�ำหน่ายสู่ประชาชนแล้ว มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถควบคุมการจัดการขยะ
ทีเ่ กิดจากผลิตภัณฑ์เหล่านีห้ ลังเลิกใช้งานแล้วได้ ดังนั้น จ�ำเป็นจะต้องท�ำการประเมิน
ปริมาณรังสีทปี่ ระชาชนผูเ้ กีย่ วข้องจะได้รบั จากการทิง้ ขยะเหล่านี้ เช่น คนเก็บขยะ คนคัดแยกขยะ
คนเผาขยะ รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง โดยค�ำนึงถึงจ�ำนวนผลิตภัณฑ์ที่
จ�ำหน่ายไปในแต่ละปี จ�ำนวนบริเวณทีท่ งิ้ ขยะ และจ�ำนวนผลิตภัณฑ์ทคี่ าดว่าจะหมดอายุ
การใช้งานในแต่ละปี เพือ่ จ�ำกัดปริมาณของขยะทีจ่ ะเกิดขึน้ และน�ำไปสูก่ ารจ�ำกัดปริมาณ
รังสีทปี่ ระชาชนจะได้รบั ให้อยูใ่ นระดับทีป่ ลอดภัย ก่อนการตัดสินใจพิจารณาอนุญาตให้มี
การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านีส้ ปู่ ระชาชนได้ ปัจจุบนั ส�ำนักงานปรมาณูเพือ่ สันติในฐานะ
หน่วยงานก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี ได้มกี ารควบคุมก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์ลกั ษณะนี้
บางประเภท เช่น เครือ่ งตรวจจับควันชนิดไอออนไนเซชัน สายล่อฟ้า เป็นต้น และ อยูร่ ะหว่าง
ร่างกฎระเบียบและแนวทางในการก�ำกับดูแลวัสดุกมั มันตรังสีทเี่ ป็นส่วนประกอบในสินค้า
อุปโภคเหล่านี้ เพือ่ ให้มคี วามครอบคลุม เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานสากลต่อไป
อ้างอิง

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ‘นักวิชาการ จุฬาฯ ชี้อันตรายของ Smart Card การ์ดประหยัดพลังงาน’, [สืบค้น 25 ก.ค.2559] เข้าถึงได้ที่
http://www.chula.ac.th/th/archive/19439
2. D. Delacroix, J. P. Guerre, P. Leblanc and C. Hickman, Radionuclide and Radiation Protection Data Handbook, 2nd Edition, 2002
3. World Nuclear Association, ‘Naturally-Occurring Radioactive Materials (NORM)’, [สืบค้น 25 ก.ค.2559] เข้าถึงได้ที่
http://www.world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/radiation-and-health/naturally-occurring-radioactivematerials-norm.aspx
4. ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, กฎกระทรวง ก�ำหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการด�ำเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ
วัสดุต้นก�ำลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. 2550
5. IAEA, Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards, General Safety
Requirements Part 3 No. GSR Part 3, Vienna, 2014, pp. 111-128.
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1 - 3 กรกฎาคม 2559
ปส. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาสมรรถนะองค์การเพือ่ การ
ปฏิบตั ภิ ารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ “การตอบโต้เหตุการณ์ฉกุ เฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสีเชิงบูรณาการ” ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2559 ณ วนอุทยานปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ให้แก่บคุ ลากรทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วข้องกับการเผชิญเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี การออกตรวจสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
และรังสี รวมทั้งงานสนับสนุนด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี จ�ำนวนประมาณ 120 คน นอกจากนี้ ยังมีการฝึกซ้อม
จ�ำลองสถานการณ์รว่ มกับหน่วยงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ ทัง้ นี้ เพือ่ มุง่ หวังให้เกิดการปฏิบตั งิ านแบบบูรณาการและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันหากเกิดเหตุฉกุ เฉินทางรังสีขนึ้

4 สิงหาคม 2559
Mr. Yukiya Amano ผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA)
พร้อมด้วยนายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูตและผูแ้ ทนถาวรไทย
ประจ�ำสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ดร.พรเทพ
นิศามณีพงษ์ (ผสทน.) และคณะ ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมภารกิจของ
ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทย
ด้านการก�ำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี โดยมี
ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ (ลปส.) พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมใหญ่ ส�ำนักงานปรมาณูเพือ่ สันติ เมือ่ วันที่
4 สิงหาคม 2559
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30 สิงหาคม 2559
รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ)ิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณู
เพือ่ สันติ ครัง้ ที่ 3/2559 โดยมีคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพือ่ สันติ และกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมทัง้ ผูบ้ ริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส.
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ส�ำนักงานปรมาณูเพือ่ สันติ เมือ่ วันที่ 30
สิงหาคม 2559

สิงหาคม - กันยายน 2559
ปส. จัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารแนวทางการเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการก่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพือ่ สันติ พ.ศ. 2559 เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจให้แก่ผปู้ ระกอบการและผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ในทุกภูมภิ าคของประเทศ เกีย่ วกับพระราชบัญญัตพิ ลังงานนิวเคลียร์เพือ่ สันติ พ.ศ. 2559 ให้เกิดความเข้าใจในหลักสาระส�ำคัญ แนวทาง
ในการขอใบอนุญาต การจัดการกากกัมมันตรังสี ตลอดจนอัตราค่าธรรมเนียม และบทลงโทษต่างๆ โดยด�ำเนินการจัดทัง้ สิน้ 6 ครัง้ ดังนี้
วันที่ 9 สิงหาคม 2559
วันที่ 16 สิงหาคม 2559
วันที่ 23 สิงหาคม 2559
วันที่ 26 สิงหาคม 2559
วันที่ 30 สิงหาคม 2559
วันที่ 2 กันยายน 2559

ณ ห้องประชุมใหญ่ ส�ำนักงานปรมาณูเพือ่ สันติ กรุงเทพฯ
ณ ห้องประชุมพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์ววิ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ณ ห้องประชุมเกาะแก้ว โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมอวานี โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
ณ ห้องประชุมแมคโนเลีย โรงแรมบุรศี รีภู บูตกิ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ณ ห้องประชุมอูท่ อง โรงแรมคลาสสิค คามิโอ แอนด์เซอร์วสิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ดาวน์โหลด
ติดตาม วารสารปรมาณูเพื่อสันติ
ฉบับล่าสุดและย้อนหลัง
ในรู ปแบบดิจิทัล ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
และออนไลน์ท่ี http://atoms4peace.net/
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