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ดือนกันยายน เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณของ

ราชการไทย และเป็นเดือนสิ้นสุดของรอบการท�างาน

แต่ละปีด้วย ข้าราชการและพนักงานราชการทีม่อีายุครบ

หกสิบปีในปีงบประมาณนั้น ก็ถึงวาระเกษียณอายุราชการใน

เดือนกันยายนเช่นกัน

ในปีนี ้ผูบ้รหิารของส�านักงานปรมาณูเพ่ือสนัต ิคอื เลขาธิการฯ  

นายสุพรรณ แสงทอง และรองเลขาธิการ ฯ 2 ท่าน คือ นายวิเชยีร  

วงษ์สมาน และนางสาวศิริรัตน์ พีรมนตรี มีอายุครบหกสิบปี  

และเกษียณอายุราชการพร้อมกัน กองบรรณาธิการจึงเรียน 

ขอให้ท่านผู้บริหาร ได้กล่าวถึงประสบการณ์ของท่าน และให้

ข้อคิด ข้อเสนอแนะต่อการท�างานของส�านักงานปรมาณูเพ่ือ

สันติในวันข้างหน้า เป็น “ปัจฉิมวาทะ” ดังปรากฏในจดหมาย

ข่าวฉบับนี้

นอกจากเรื่องของท่านผู้บริหารแล้ว จดหมายข่าวฉบับนี้  

มีเน้ือหาสาระในเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

วัสดุกัมมันตรังสีในประเทศไทย เรื่องการใช้วัสดุกัมมันตรังสีใน 

ภาคอุตสาหกรรม และคอลมัน์ประจ�าครบครนัเช่นเดมิ และยังมี

เรื่องราวย้อนอดีตมาให้ท่านผู้อ่านได้ติดตามกันต่ออีกด้วย   

บรรณาธิการ

บก.เปิดเล่ม
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C o n t e n t s

จดหมายข่าวปรมาณูเพ่ือสนัต ิ เป็นจดหมายข่าวรายสามเดอืน เพ่ือเผยแพร่ภารกิจและการด�าเนินงานของส�านักงานฯ  รวมท้ังบทความวิชาการและข่าวสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์และรังสี ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้กว้างขว้างยิ่งขึ้น         

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

ผู้สนใจส่งข้อเขียน หรือ ข้อเสนอแนะ
สามารถติดต่อได้ที่ งานเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2579 5230, 0 2596 7600 ต่อ 1126 
โทรสาร 0 2579 2888 E-mail : pratoms4peace@gmail.com
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เรื่อง : ดร. รุ่งธรรม ทาค�า
ส�านักก�ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี

เรื่องจากปก

นประเทศไทย มีการน�าวัสดุกัมมันตรังสีมาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น 
ทางการแพทย์ อุตสาหกรรม ศึกษาวิจัย มาเป็นระยะเวลายาวนาน นับตั้งแต่โอกาสแรกๆ 
ที่มนุษยชาติได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของพลังงานรังสี นักวิทยาศาสตร์ไทยในอดีตได้รู้จักการใช้
ประโยชน์จากรังสีในกิจการแพทย์ ตั้งแต่ก่อนการจัดตั้งส�านักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ

เสียอีก ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 จึงมีการจัด
ตั้งส�านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติขึ้น และมอบหมายให้ส�านักงานฯ มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลการ
ใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูและรังสี ให้มีความปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดนับตั้งแต่นั้นมา 

การก�ากับดแูลนัน้ มุง่เน้นให้ความส�าคญักับการป้องกันอนัตรายจากรงัส ี(Radiation Safety) ทีแ่ผ่
ออกมาจากวสัดกุัมมันตรังสีทีส่ถานประกอบการทางรังสีทัว่ประเทศมีไว้ในครอบครองและใช้ประโยชน์ 
อย่างไรก็ดี สืบเนื่องจากเหตุการณ์ก่อการร้ายในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในห้วงปลายศตวรรษท่ีผ่านมา  
มีการสันนิษฐานว่า ผู้ก่อการร้ายได้มีการวางแผนท่ีจะน�าวัสดุกัมมันตรังสีมาใช้ในการก่อวินาศกรรม  
โดยน�ามาเป็นส่วนประกอบหน่ึงในวตัถุระเบดิ ทีเ่รยีกกนัโดยทัว่ไปว่า “dirty bomb”* ดงัน้ัน ประชาคมโลก

Safety and Security of Radioactive Sources in Thailand

การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
วัสดุกัมมันตรังสีในประเทศไทย.

ใ

*dirty bomb ความหมายตามศัพทานุกรมนิวเคลียร์ หมายถึง ระเบิดที่มีสารกัมมันตรังสีรวมอยู่ด้วย
เพื่อให้มีการกระจายของกัมมันตรังสี โดยหวังผลทางจิตวิทยา เศรษฐกิจมากกว่าผลของการท�าลายล้าง

ภาพแสดงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
วัสดุกัมมันตรังสี
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จงึได้ให้ความส�าคัญกับการปกป้องวัสดุกัมมนัตรังสีท่ีมอียู่ในความครอบครอง 
ของสถานประกอบการทางรังสีมิให้ถูกโจรกรรมและน�าไปใช้ในทางที่ก่อให ้
เกิดความเสยีหาย (malicious use) และปกป้องสถานทีซ่ึง่มวัีสดกัุมมนัตรงัส ี
ติดตั้งหรือใช้งานอยู่ให้รอดพ้นจากการก่อวินาศกรรมซึ่งจะก่อให้เกิดการ 
แพร่กระจายของวัสดุกัมมันตรังสีและเกิดความตื่นตระหนกของประชาชน 
อันเน่ืองมาจากความหวาดกลัวต่ออันตรายจากรังสีและอันตรายจากการ 
ได้รับวัสดุกัมมันตรังสีเข้าไปในร่างกาย ในเรื่องนี้ทบวงการพลังงานปรมาณู 
ระหว่างประเทศ (IAEA) ในฐานะองค์กรกลางระหว่างประเทศ เรยีกการด�าเนนิ 
การเพ่ือปกป้องวัสดุกัมมนัตรงัสจีากเรือ่งดังกล่าวน้ี ว่า “การรกัษาความม่ันคง 
ปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี (Security of Radioactive Sources)” ขอใช้ 
ค�าย่อในที่นี้ว่า กมปส.

เพ่ือเป็นการรองรับและสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกของทบวงการ
พลงังานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) สามารถด�าเนนิการในด้านการรกัษา 
ความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความ
ยั่งยืน IAEA จึงได้จัดท�าเอกสารคู่มือ ข้อแนะน�า หรือแนวปฏิบัติ เพื่อให้ชาติ
สมาชิกสามารถน�าไปใช้ในการด�าเนินการในเร่ืองดังกล่าวน้ีได้ เช่น IAEA 
Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources, 
IAEA Nuclear Security Series No. 5 Identification of Radioactive Sources  
and Devices, No. 7 Nuclear Security Culture Implementing Guide, No. 9  
Security in the Transport of Radioactive Material Implementing Guide, 
No. 11 Security of Radioactive Sources Implementing Guide, No. 14 
Nuclear Security Recommendations on Radioactive Material and 
Associated Facilities เป็นต้น ซึง่หน่วยงานท่ีท�าหน้าทีใ่นการก�ากับดแูลหรือ
ควบคมุการใช้ประโยชน์จากพลงังานปรมาณูหรือรังส ี(Regulatory Authority) 

ในอดีตที่ผ่านมา การก�ากับดูแล มุ่งเน้น
ให้ความส�าคัญกับการป้องกันอันตราย
จากรังสี (Radiation Safety) ที่แผ่ออกมา
จากวัสดุกัมมันตรังสีที่สถานประกอบการ
ทางรังสีทั่วประเทศมีไว้ในครอบครอง
และใช้ประโยชน์

รูปภาพแสดงการติดตั้งระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี ในสถาน
ประกอบการทางรังสีแห่งหนึ่ง โดยวัสดุกัมมันตรังสีที่ต้องการปกป้อง คือ เครื่องฉายรังสี
แกมมา GC 1000 ซึ่งมีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 เป็นองค์ประกอบ

ภาพถ่ายของภาพวาดท่ีหน่วยสืบราชการลับของอังกฤษ
ตรวจพบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มก่อการร้ายมีแผนการท่ี
จะใช้วัสดุกัมมันตรังสีผสมรวมกับวัตถุระเบิดเพื่อท�าเป็น 
dirty bomb

ของประเทศสมาชิกของ IAEA สามารถน�าไปใช้
เป็นแนวทางหรือต้นแบบในการจัดท�ากฎหมาย 
ระเบียบ หรือข้อก�าหนด ในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสีได้

ส�าหรับประเทศไทย ได้มีการด�าเนินงาน
เก่ียวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยวัสดุ
กัมมันตรังสี (กมปส.) นับต้ังแต่ประเทศไทยได้มี 
หนังสอืแสดงเจตจ�านงต่อผูอ้�านวยการใหญ่ทบวง 
การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (Director  
General of IAEA) เม่ือปี พ.ศ. 2547 ว่า ประเทศไทย 
จะด�าเนินงานอย่างแข็งขันเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ท่ี 
เป็นไปตามเป้าหมายที่ปรากฏใน IAEA Code  
of Conduct on the Safety and Security of  
Radioactive Sources and the Supplementary  
Guidance on the Import and Export of  
Radioactive Sources ซึ่งต่อมาประเทศไทยได้มี 
การปรับปรุงและจดัท�ากฎกระทรวงก�าหนดเง่ือนไข  
วิธีการขอรบัใบอนุญาต   และการด�าเนินการเก่ียวกับ  
วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นก�าลัง วัสดุพลอยได้  
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หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. 2550 ที่ได้ระบุเงื่อนไขเก่ียวกับการรักษาความ 
มั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสีเพ่ิมเติมเข้าไป นอกจากนี้ ยังได้จัดท�าและ 
ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติว่าด้วย วิธีการ 
รกัษาความมัน่คงปลอดภัยของวัสดุพลอยได้ พ.ศ. 2554 และบญัช ี1 แนบท้าย 
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติว่าด้วย วิธีการรักษาความ 
มั่นคงปลอดภัยของวัสดุพลอยได้ พ.ศ. 2554 เพ่ือก�าหนดเง่ือนไขท่ีผู้ขอรับ 
และผู้รับใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี  
ต้องด�าเนินการ ซึง่นบัได้ว่าประเทศไทยได้ด�าเนนิการตามท่ีได้แสดงเจตจ�านง
ไว้ต่อทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศแล้ว 

การรกัษาความมัน่คงปลอดภัยวัสดุกัมมนัตรงัส ี(กมปส.) จดัเป็นเงือ่นไข 
ประการหนึ่งท่ีคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติใช้ในการพิจารณา

ภาพแสดงอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีสามารถน�ามาใช้ร่วมกันในระบบรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี

ตัวอย่างวัสดุกัมมันตรังสีประเภทท่ี 2 : เครื่องรังสีรักษา
ระยะใกล้ (High/medium dose rate brachytherapy)

ออกใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่ง
วัสดกัุมมนัตรงัสปีระเภทที ่1 และ 2 ดงัน้ัน ผูข้อรบั 
หรือผู้รับใบอนุญาตฯ จะต้องด�าเนินการจัดให้มี 
มาตรการ ระบบ และแผนรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยส�าหรับวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 1  
และ 2 ท่ีผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ประสงค์จะมีไว้ใน 
ครอบครองหรอืใช้ และทีผู่ร้บัใบอนุญาตฯ ได้มีไว้ 
ในครอบครองหรอืใช้อยู่แล้ว อย่างไรก็ด ีการรกัษา 
ความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี จัดเป็น
เร่ืองใหม่ท่ีผู้รับใบอนุญาตฯ อาจจะไม่มีความรู้ 
ความช�านาญเพียงพอที่จะสามารถด�าเนินการได้ 
ด้วยตนเอง อีกทั้งการติดต้ังและดูแลรักษาระบบ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสีต้อง
ใช้งบประมาณที่สูงพอสมควร ดังนั้น ส�านักงาน 
ปรมาณเูพือ่สนัต ิจึงได้ร่วมมอืกับ Global Threat  

ตัวอย่างวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 1 : เครื่องรังสีรักษาระยะไกล (Teletherapy)
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วัสดุกัมมันตรังสีท่ีถูกเก็บไว้โดยไม่มีมาตรการหรือระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยท่ี
เหมาะสม อาจตกเป็นเป้าหมายของการโจรกรรม และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต 
สร้างความเสียหายต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมได้ ในกรณีของอุบัติเหตุทางรังสีที่จังหวัด
สมุทรปราการ เมื่อปี พ.ศ. 2543

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี (กมปส.) จัดเป็น
เงื่อนไขประการหนึ่งที่คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติใช้
ในการพิจารณาออกใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้
ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 1 และ 2

ค�าจ�ากัดความ

• วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 1 หรือเรียกว่า วัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นอันตรายสูงสุด (extremely dangerous) 

• วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 2 หรือเรียกว่า วัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นอันตรายมาก (very dangerous)

อ้างอิงตาม ประกาศคณะกรรมการพลงังานปรมาณเูพ่ือสนัติ เร่ือง มาตรฐานความปลอดภัยเก่ียวกับรงัส ีออกตาม 

ความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504  พ.ศ.2549

Reduction Initiative (GTRI) US DOE (กระทรวง 
พลังงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา) จัดท�า  
“โครงการให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
วัสดุกัมมันตรังสี ส�าหรับสถานประกอบการ 
ทางรังสีในประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์ 
ท่ีจะให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการ 
ทางรังสีท่ีได้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครอง  
หรือใช้ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี ชนิดปิดผนึก 
(sealed source) ที่มีค่ากัมมันตภาพ (activity)  
ไม่น้อยกว่า 10 คูร ีในการออกแบบ ตดิตัง้ และ
ดูแลรักษาเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งระบบรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี โดยไม่
คิดมูลค่า ซึ่งเป็นโครงการท่ีได้เริ่มด�าเนินการ
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553

ในปัจจุบัน มีสถานประกอบการทางรังสี
ทั่วประเทศท่ีได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวน้ีและ
ได้รับการติดต้ัง ปรับปรุง และดูแลรักษาระบบ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี 
ไปแล้ว จ�านวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็ง
ล�าปาง โรงพยาบาลมะเรง็ชลบรุ ีศูนย์บรกิารโลหติ 
แห่งชาติ สภากาชาดไทย ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์
เทคโนโลยี        มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์       โรงพยาบาล 
มหาราชนครเชียงใหม่ และบริษัท ซินเนอจี เฮลท์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด สถานประกอบการที่เข้าร่วม 
โครงการและอยู่ในระหว่างการออกแบบระบบ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี 
จ�านวน 2 แห่ง คอื โรงพยาบาลมะเรง็สรุาษฎร์ธานี 
และ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครนิทร์ นอกจากนี ้ยังมสีถานประกอบอกี
จ�านวน 2 แห่ง ทีไ่ด้แสดงความประสงค์จะเข้าร่วม
โครงการและอยูใ่นระหว่างรอรบัการตรวจประเมนิ
สถานท่ีติดตั้งและใช้งานวัสดุกัมมันตรังสีจาก 
ผูเ้ชีย่วชาญ ได้แก่ โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค์ 
จังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  สรปุแล้วมสีถานประกอบการ 
ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้แล้ว จ�านวน 12 แห่ง 
ทั่วประเทศ

สถานประกอบการทางรงัสใีดทีม่คีวามสนใจ 
จะเข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลอืในการพัฒนา 
และปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

วัสดุกัมมันตรังสี ส�าหรับสถานประกอบการทางรังสีในประเทศไทย สามารถ
ย่ืนหนังสือต่อเลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ แสดงความประสงค์ 
เข้าร่วมโครงการ โดยส่งหนังสือมายัง ส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เลขท่ี 16  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  โดยมี 
เงื่อนไขส�าหรับสถานประกอบการทางรังสีที่จะเข้าร่วมโครงการ คือ ต้องเป็น 
สถานประกอบการทางรังสีท่ีได้รับใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบรอง หรือใช ้
ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี จากส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และมีวัสดุกัมมันตรังส ี 
ชนิดปิดผนึก ค่ากัมมันตภาพรังสีไม่น้อยกว่า 10 คูรี ไว้ในครอบครองหรือใช้
ประโยชน์. 
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สดกัุมมนัตรงัสแีบบปิดผนกึมกีารใช้งานอย่างกว้างขว้างในภาคอตุสาหกรรม โดยปกตจิะมี
การใช้งานโดยเป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองมอืวดัในสภาวะบางชนิดเช่น ความชืน้  ความหนาแน่น 
หรือการตรวจสอบโดยไม่ท�าลายในระหว่างการก่อสร้าง หรือในการควบคุมกระบวนการ
ผลติในโรงงานอตุสาหกรรม เช่นการตรวจวัดระดบัของของเหลวในภาชนะบรรจหุรอื ลดการ

สะสมของกระแสไฟฟ้าสถิตระหว่างการผลติอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์  อตุสาหกรรมหลากหลายประเภทมี
การใช้งานวสัดุกัมมนัตรงัสร่ีวมกับอปุกรณ์แบบเคลือ่นท่ี โดยบรรจวัุสดกุมัมนัตรงัสชีนดิปิดผนกึไว้ภายใน
อุปกรณ์ ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ดังกล่าวโดยรถยนต์ขนาดเล็กเพื่อการปฏิบัติงานในภาคสนาม

อปุกรณ์ทีใ่ช้วสัดกัุมมนัตรงัสชีนดิปิดผนกึมกีารใช้งานอย่างกว้างขวางได้แก่อปุกรณ์ถ่ายภาพด้วย
รังสีแกมมา (gamma radiography) ในงานตรวจสอบโดยไม่ท�าลาย เป็นการใช้ความสามารถในการ
ทะลุทะลวงของรังสีแกมมาในการตรวจสอบรอยร้าวหรือรอยรั่ว ในระบบท่อส่งน�้าหรือท่อแก๊ส ซึ่งไม่
สามารถตรวจสอบความบกพร่องของรอยเชื่อมด้วยตาเปล่าได้ อุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมา วัสดุ
กัมมันตรังสีจะบรรจุในเครื่องก�าบังรังสี และเคลื่อนย้ายออกจากอุปกรณ์ด้วยชุดสายขับหรือชุดควบคุม 
(drive cable) ผ่านท่อน�าอุปกรณ์ (guide tube) ไปยังวัตถุที่ต้องการทดสอบ ในการออกแบบอุปกรณ์
ดังกล่าว วัสดุกัมมันตรังสีอาจควบคุมการแผ่รังสีโดยอุปกรณ์ควบคุมล�ารังสี (rotating collimator) รังสี

โดย นฤพนธ์ เพ็ญศิริ
ส�านักก�ากับดูแล
ความปลอดภัยทางรังสี

วั

บทความ

การใช้วัสดุกัมมันตรังสี
แบบปิดผนึก.ในภาคอุตสาหกรรม
COMMON INDUSTRIAL USES OF 
SEALED RADIOACTIVE SOURCES
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จะแผ่ออกจากวัสดุกัมมันตรังสี (ส่วนใหญ่ใช้ อิริเดียม -192) ผ่านรอยเชื่อม
ไปยังแผ่นฟิล์ม ท�าให้เกิดภาพซึ่งเราเรียกภาพท่ีเกิดข้ึนว่า ภาพถ่ายด้วยรังสี
ซึ่งภาพจะแสดงข้อบกพร่องต่าง ๆ ในรอยเชื่อมเช่นเดียวกับการวินิจฉัยโรค
ด้วยฟิล์มเอกเรย์ทางการแพทย์

วัสดุกัมมันตรังสีแบบปิดผนึกมีการน�ามาใช้กับเครื่องวัดแบบพกพา 
อย่างหลากหลาย เครื่องวัดด้วยรังสีแบบพกพาสามารถวัดความหนาแน่น  
ความหนา หรือความชื้น หรือวิเคราะห์ หรือจ�าแนกองค์ประกอบวัตถุ โดยใช้ 
พ้ืนฐานจากการทีร่งัสสีามารถทะลทุะลวงผ่านวัตถุหรอืสามารถท�าอตัรกิรยิา 
กับวัตถุท่ีท�าการศกึษา วัสดุกัมมนัตรงัสทีีน่�ามาใช้งานจะอยู่ในเครือ่งก�าบงัรงัสี  
โดยแผ่รงัสอีอกมาและถกูตรวจวดัด้วยเครือ่งวดัรงัสีอย่างน้อยหนึง่ตวั  มกีาร
ใช้งานเครื่องวัดดัวยรังสีอย่างกว้างขวางในการตรวจสอบความไม่สม�่าเสมอ
ในขบวนการบดอัดในงานก่อสร้างถนน การใช้งานเครื่องวัดด้วยรังสีใน
การตรวจสอบการก่อตัวทางธรณีวิทยาและคุณสมบัติต่าง ๆ เช่นการแสดง
ศักยภาพของน�้ามัน แก๊ซหรือการส�ารวจแหล่งน�้า  

Typical gamma radiography setup for testing concrete 
อตุสาหกรรมบางประเภทมกีารใช้วสัดุกัมมนัตรงัสีแบบปิดผนกึในการควบคุม
การผลิตโดยใช้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างรังสีกับวัตถุดิบในขบวนการผลิต  
ยกตวัอย่างเช่น  การใช้วัสดุกัมมนัตรงัสใีนการลดไฟฟ้าสถิตซึง่เป็นกระบวนการ 
ที่ส�าคัญในการผลิตฟิล์ม การวัดความหนาของแผ่นวัสดุในกระบวนการ 
รดีเรยีบในโรงงานอุตสาหกรรม การวัดระดับของเหลวในภาชนะท่ีเกิดปฏกิริยา
ทางเคมีในอุตสาหกรรมเคมี เครื่องวัดด้วยรังสีเหล่านี้ส่วนใหญ่จะติดอย่าง
ถาวรกับท่อ ภาชนะบรรจุหรือโครงสร้างอื่นในโรงงานอุตสาหกรรม

วัสดุกัมมันตรังสีชนิดปิดผนึก มีการใช้ในอุตสาหกรรมฉายรังสี โดยน�า
วัตถุมาฉายรงัสท่ีีมคีวามเข้มของล�ารงัสสีงู โดยมวัีตถปุระสงค์เพ่ือท�าปฏิกิริยา
กับวัตถุหรือฆ่าจุลินทรีย์ เครื่องฉายรังสีจะมีวัสดุกัมมันตรังสี โคบอล์ต -60  
หรือ ซีเซียม -137 อยู่ภายในเครื่องก�าบังรังสี ซึ่งขนาดของเคร่ืองก�าบังรังสี
ขึ้นอยู่กับค่ากัมมันตภาพที่บรรจุอยู่ภายใน (โดยเฉลี่ยเครื่องก�าบังรังสีจะมี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณหน่ึงเมตรสูงประมาณคร่ึงเมตร) โดยขนาด
จะเปลีย่นแปลงไปตามบรษิทัผูผ้ลติ วัตถุทีต้่องการฉายรงัสจีะใส่เข้าไปในช่อง
ที่ออกแบบไว้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน   โดยช่องดังกล่าวจะมีการป้องกัน
การแผ่รงัสสีูภ่ายนอก โดยวสัดกัุมมนัตรงัสจีะแผ่รังสภีายในช่องดงักล่าวตาม
ระยะเวลาที่ก�าหนดเพื่อให้ได้ปริมาณรังสีที่ท�าให้ปราศเชื้อ

เครื่องฉายรังสีอาจมีการจัดเรียงวัสดุกัมมันตรังสีในหลายรูปแบบ ทั้งนี้
เพ่ือความสม�่าเสมอของล�ารังสีในห้องฉายรังสีและเมื่อมีการใช้งานวัสดุ
กัมมันตรังสีมาระยะเวลาหนึ่ง จะมีการเปลี่ยนถ่ายวัสดุกัมมันตรังสี ซึ่งการ

เปลี่ยนถ่ายจะต้องท�าโดยผู้ที่ผ่านการอบรมและ
ได้การรับรองจากบริษัทผู ้ผลิตและส่งคืนวัสดุ
กัมมนัตรงัสทีีไ่ด้รบัการเปลีย่นถ่ายคนืให้กับผูผ้ลติ
เพื่อด�าเนินการจัดการกากกัมมันตรังสีต่อไป

วสัดุกัมมนัตรังสสีญูหายในรสัเซีย
ในคศ. 2000 เจ้าหน้าท่ีถ่ายภาพด้วยรังสี

แกมมา มปีฏบิตังิานภาคสนามในบรเิวณ Samara   
ประเทศรัสเซีย เมื่อดึงวัสดุกัมมันตรังสีเข้าสู ่
อุปกรณ์ก�าบังรังสีในการปฏิบัติงานครั้งสุดท้าย
ก่อนเลิกงาน วัสดุกัมมันตรังสีหลุดออกจากชุด
สายควบคุมและติดอยู่ในสายน�าต้นก�าเนิดรังสี 
เจ้าหน้าที่ไม่มีการส�ารวจว่าวัสดุกัมมันตรังสีเข้า
สู ่เครื่องก�าบังรังสีตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
หลังจากเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวบริเวณด้านหลัง 
รถบรรทุก เจ้าหน้าที่ท้ังสามได้นั่งมาในบริเวณ 
ทีว่่างหลงัรถบรรทกุบรเิวณท่ีว่างอปุกรณ์ถ่ายภาพไว้   
วันต่อมาเจ้าหน้าที่ท้ังสามรายงานว่ามีอาการ 
คลืน่ใส้และอาเจยีน   เจ้าหน้าทีท่ัง้หมดน�ารถบรรทกุ 
กลับเข้าบริษัทแล้วกลับบ้าน และกลับมาท�างาน
ในหลายวนัถัดมา ขณะเดยีวกันรถบรรทกุไม่มกีาร
ใช้งานจนกระทัง่เจ้าหน้าทีก่ลุม่เดมิกลบัมาท�างาน
ในแปดวันถัดมา วัสดุกัมมันตรังสีถูกพบระหว่าง
การเตรยีมการถ่ายภาพด้วยรงัส ีคนงานผูห้น่ึงเก็บ
วัสดุกัมมันตรังสีใส่กระเป๋าหลังและน�ามาเก็บไว้
ในเครื่องก�าบังรังสี

หนึง่เดอืนต่อมา คนงานได้รับความช่วยเหลือ 
ทางการแพทย์จากอาการอย่างต่อเนื่องของการ
ได้รับรังสีสูง คนงานคนหนึ่งมีการติดเชื้อซึ่งใน
ท่ีสุดน�าไปสู ่อาการของโรคปอดบวมเน่ืองจาก 
ภูมต้ิานทานลดลง ซึง่สาเหตเุกดิจากเมด็เลอืดขาว 
ลดลงโดยเป็นผลมาจากการได้รับรังสี ชายที ่
จับวัสดุ กัมมันตรังสีมีอาการใหม้ ท้ังสองมือ  
ชายท้ังสามคนได้รับการรักษาในโรงพยาบาล 
ในกรุงมอสโควาและให้ออกจากโรงพยาบาลตัว
เมื่อท�าการรักษาเสร็จสิ้น

วัสดุกัมมันตรังสีสูญหายในอียิปต์
ในปี 2000 คนงานใน Abu Rawash, Egypt  

ท�าวัสดุกัมมันตรังสี Ir-192 ซึ่งใช้ในงานถ่ายภาพ 
ด้วยรังสีในงานอุตสาหกรรมสูญหาย คนงาน
ค้นหาแต่ไม่พบวัสดกัุมมนัตรงัสดีงักล่าวและไม่ได้ 
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รายงานการสูญหายกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
หลังจากน้ันบุคคลหนึ่งได้พบวัสดุกัมมันตรังสี 
ชิ้นหนึ่งในวันที่ 5 พฤษภาคมในปีเดียวกัน และ 
น�ากลับบ้านโดยเชื่อว่าเป็นวัสดุมีค่า ในวันที่ 5 
กรกฎาคม เด็กชายอายุ 9 ปีในครอบครัวดังกล่าว 
ได้เสียชีวิตจากการได้รับรังสี ในสัปดาห์เดียวกัน 
สมาชิกในครอบครัวมีอาการคล้ายคลึงกันและ
เข้ารบัการรกัษา บดิาอายุ 60 ปีเสยีชวีติในสปัดาห์
ต่อมา ในขณะที่สมาชิกในครอบครัว 5 คนในบ้าน 
แสดงอาการจากการได้รับรังสีสูง เพ่ือนบ้าน
ประมาณ 200 คนได้รับการประเมินว่าได้รับรังส ี
ในระดับต�่า ซึ่งไม่แสดงอาการเจ็บป่วย วัสดุ
กัมมันตรงัสมีีการจดัการโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ในปลายเดอืนมถุินายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม และ
มีการติดตามผลกระทบระยะยาวจากการได้รับ
รังสีจากผู้ประสบเหตุทางรังสี

.วัสดุกัมมันตรังสีสูญหายใน.Chile
ในปี 2005 ในเมือง Nueva Aldea, ประเทศ 

Chile วัสดกัุมมนัตรงัสท่ีีใช้ถ่ายภาพด้วยรงัสใีนงาน 
อุตสาหกรรมท่ีบริเวณงานก่อสร้าง หลุดออกจาก
อุปกรณ์และตกลงบนพ้ืน ผู้ปฏิบัติงานยังปฏิบัติ
งานต่อไปโดยไม่ทราบว่าวัสดุกัมมนัตรงัสสีญูหาย 
สิบสองช่ัวโมงต่อมา คนงานพบวัสดุกัมมันตรังสี
และหยิบขึน้โดยปราศจากอุปกรณ์ความปลอดภยั 
มีคนงานอีกสองคนสัมผัสกับวัสดุกัมมันตรังสี
หลายนาที คนงานน�าวัสดุกัมมันตรังสีเข้ามาเก็บ
ในส�านักงานภาคสนาม (site office) โดยไม่ทราบ
ว่าเป็นวัสดุอะไร โดยท่ีรังสีมีการแผ่ออกมาจาก
วัสดกัุมมนัตรงัสตีลอดวัน จนกระท่ังเครือ่งเฝ้าระวัง

ทางรังสีท่ีพกมากับผู้ปฏิบัติงานทางรังสีส่งเสียงเตือน มีคนงานสามคนท่ีได้
รับรังสีเข้ารับการรักษาจากอาการไหม้จากรังสี คนงานอีกสี่คนถูกพบว่าได้
รับรังสีในสองสัปดาห์ต่อมา

การป้องกันและการควบคุมดูแลวัสดุกัมมันตรังสี
การปราศจากการควบคมุวัสดกัุมมนัตรงัสชีนดิปิดผนกึในภาคอตุสาหกรรม 

ได้น�าไปสูก่ารเกิดอบุตัเิหตรุ้ายแรงจ�านวนมาก ดงันัน้การฝึกอบรมทีเ่หมาะสม 
และประสบการณ์การท�างานท่ีถูกต้องจะช่วยลดความเส่ียงของการได้รับ
รังสีขณะที่วัสดุกัมมันตรังสีชนิดปิดผนึกมีการใช้งาน ส่วนใหญ่ของการเกิด
อบุตัเิหตรุ้ายแรงในการใช้งานทางอตุสาหกรรมท่ีเกิดจากวสัดกัุมมนัตรังสีเกิด
การสญูหายหรือการโจรกรรม เคร่ืองถ่ายภาพด้วยรังสแีกมมามคีวามเสีย่งสงู 
ในการสูญหายเนื่องจากสามารถเคลื่อนย้ายและมีการใช้งานในสถานที่
ท�างานชัว่คราว การควบคมุดแูลทีเ่หมาะสมข้ึนอยู่กับตวับคุคลากร (เจ้าหน้าที่
ถ่ายภาพด้วยรังสี) และการออกแบบระบบการควบคุมที่จ�าเป็นในกรณีที่อยู่
ในสถานที่เฉพาะ (สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว) อย่างไรก็ตามการบ�ารุงรักษา
อุปกรณ์และการปฏิบัติตามข้ันตอนการด�าเนินงานที่เหมาะสมจะสามารถ
ลดความเสี่ยงจากการสูญหายหรือถูกขโมยของวัสดุกัมมันตรังสี เมื่อวัสดุ
กัมมันตรังสีท่ีไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน ควรส่งคืนผู้ผลิตโดยปฏิบัติตาม
ข้อก�าหนดด้านกฎระเบียบของแต่ละประเทศ

การถ่ายภาพด้วยรังสีทางอุตสาหกรรม
โดยทั่วไป การเกิดอุบัติเหตุจากการถ่ายภาพด้วยรังสีในอุตสาหกรรม

รวมถึงการได้รับรังสีในปริมาณสูงของเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพด้วยรังสี มักจะเกิด
ข้ึนในกรณีทีวั่สดกัุมมนัตรังสีไม่กลับไปยังต�าแหน่งปลอดภยั (safety position) 
เนือ่งจากหลดุจากการเชือ่มต่อจากชดุขบัเคลือ่นหรอืการตดิอยู่ในสายน�าวัสดุ
กัมมันตรังสี การตรวจสอบการท�างานที่ผิดปกติเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ถ่าย
ภาพด้วยรงัส ีโดยใช้เครือ่งส�ารวจรงัสเีพือ่ตรวจสอบว่าวสัดกุมัมันตรงัสอียูใ่น
ต�าแหน่งปลอดภัยหลังจากการด�าเนินการแต่ละครั้ง เช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่
ถ่ายภาพด้วยรังสีต้องท�าความเข้าใจว่าวัสดุกัมมันตรังสีกลับเข้าสู่ต�าแหน่งที่
ถูกต้องหรือไม่รวมถึงการด�าเนินการตอบสนองเหตุฉุกเฉินที่เหมาะสม ความ
เสียหายท่ีเกิดจากการควบคมุดแูลวัสดกัุมมนัตรังสีทีปิ่ดสนทิบกพร่องสามารถ
เกิดขึ้นได้ถ้าวัสดุกัมมันตรังสีหลุดออกจากอุปกรณ์แล้วไม่ได้รับการค้นพบ
และเก็บกู้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม นอกจากเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพด้วยรังสี  
ประชาชนในชุมชนอาจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเน่ืองจากการเกิดอุบัติเหตุ
ดังกล่าว เพ่ือลดโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว เคร่ืองส�ารวจรังสีจึงมี
ความจ�าเป็นและมีไว้ใช้ในกรณี

• เมือ่มกีารเคลือ่นย้ายอปุกรณ์ออกจากทีเ่กบ็ควรมกีารตรวจสอบระดบั
รังสีเพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุกัมมันตรังสีอยู่ในต�าแหน่งปลอดภัย

• ควรตรวจวัดระดับรังสีระหว่างการปฎิบัติงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าวัสดุ
กัมมันตรังสีเมื่อมีการเคลื่อนที่เข้าและออกจากอุปกรณ์ตามที่ก�าหนด

• ควรมกีารตรวจวดัระดบัรังสีภายหลงัการปฏบิตังิานในแต่ละครัง้ และ
ล็อคอุปกรณ์ฉายรังสีเพ่ือป้องกันมิให้วัสดุกัมมันตรังสีออกจากท่ีเก็บโดยไม่
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ตั้งใจ และเพื่อให้มั่นใจว่าวัสดุกัมมันตรังสีอยู่ในต�าแหน่งปลอดภัย
• ควรมีการตรวจวัดระดับรังสี เมื่อเก็บอุปกรณ์เข้าในสถานที่จัดเก็บ 

เพ่ือให้มั่นใจว่าวัสดุกัมมันตรังสีไม่หลุดออกจากต�าแหน่งปลอดภัยระหว่าง
การขนส่ง 

การเกิดอบุตัเิหต ุในการถ่ายภาพรงัสทีางอตุสาหกรรมสามารถ ป้องกัน
ได้โดยการฝึกอบรมที่เหมาะสม และการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ที่เพียงพอและ
ปฏิบัติตามวิธีการและข้ันตอนท่ีก�าหนดขั้นตอนในการป้องกันอันตรายเพ่ือ 
ลดการเกิดอุบัติเหตุให้เกิดน้อยที่สุด คือการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพใช้งานที่ดี มีการเตรียมการรักษาความปลอดภัยในการขนส่ง และการ 
เก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสีท่ีไม่มีการใช้งานเป็นเวลานานหรืออยู่ในสภาพ 
ที่ไม่สามารถใช้งานต้องด�าเนินการตามระเบียบที่ก�าหนดเพ่ือป้องกันไม่ให ้
เกิดอุบัติเหตุจากวัสดุกัมมันตรังสีที่ปราศจากการควบคุม

เครื่องวัดด้วยรังสีและเครื่องวัดแบบแท่งส�ารวจ
หลุมลึกด้วยรังสี.(Nuclear.Gauges.and.
Well.Logging.Gauges)

ถึงแม้ว่าเครื่องวัดด้วยรังสีและเครื่องวัดแบบแท่งส�ารวจหลุมลึกด้วย 
รังสีค่ากัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสีท่ีใช้งาน มีระดับต�่ากว่าที่ใช้งานใน
เครื่องถ่ายภาพดัวยรังสี การควบคุมดูแลที่บกพร่อง ท�าให้เกิดอุบัติเหตุหรือ
อุบัติการณ์ทางรังสี (การเกิดเหตุผิดปกติ) จากวัสดุกัมมันตรังสีแบบปิดผนึก
โดยเหตุดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบกับชุมชนโดยตรงได้เช่นกัน ถ้าวัสดุ
กัมมันตรังสีกับเศษโลหะหลอมรวมกันโดยไม่ได้ตั้งใจท�าให้เกิดการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการปนเปื้อนทางรังสี การบ�ารุงรักษาอย่างถูกต้องและปฏิบัติ
ตามวิธีการและข้ันตอนที่ก�าหนดช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าการควบคุมดูแล
วัสดุกัมมันตรังสีท่ีบกพร่องจะไม่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงวัสดุที่สามารถ
เคลือ่นย้ายหรอืพกพา ความมัน่คงปลอดภัยในการขนส่ง และการจดัเก็บเป็น
สิ่งส�าคัญในการควบคุมวัสดุกัมมันตรังสี การส�ารวจระดับรังสีความส�าคัญ 
ในการยืนยันระดับรังสีท่ีปลอดภัยและเพ่ือให้แน่ใจว่าวัสดุกัมมันตรังสีอยู่
ในเครื่องก�าบังรังสีเมื่อไม่มีการใช้งาน ป้ายเตือนทางรังสีและบัญชีวัสดุ
กัมมันตรังสีเป็นข้อพิจารณาส�าคัญในการป้องกันอันตรายและพิทักษ์ความ
มั่นคงทางรังสีส�าหรับเครื่องวัดที่ติดตั้งอยู่กับที่ในโรงงานผลิต

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา บุคคลที่เก่ียวข้องหรือท�างานรอบ ๆ เครื่อง
วัดด้วยรังสีจะเปลี่ยนไป คนงานใหม่อาจไม่ตระหนักถึงสภาพของวัสดุ
กัมมันตรังสี การปรับปรุงรายละเอียดบัญชีวัสดุกัมมันตรังสี (ชนิดไอโซโทป  

ค่ากัมมนัตภาพ ต�าแหน่งทีต่ดิตัง้) จะเป็นการเตือน 
ผูท่ี้ไม่ได้รบัอนญุาตฯ ไม่ตัง้ใจทีจ่ะเคลือ่นย้ายวัสดุ
กัมมันตรังสี และเพ่ือให้มั่นใจว่าป้ายเตือนยังคง
สภาพเดิมและชัดเจน 

ส�าหรับวัสดุกัมมันตรังสีท่ีใช้ในงานส�ารวจ 
หลุมลึกด้วยรังสี จะมอีนัตรายจากการสญูหายของ 
วัสดุกัมมันตรังสี (ตัวอย่างเช่น วัสดุกัมมันตรังสี 
หลุดออกจากสายควบคุมใต้พ้ืนดนิ) ในทางปฏบิตัิ  
การเก็บกู้วัสดุกัมมันตรังสีท�าได้โดยการดึง โดย 
ระหว่างการเก็บกู้ต้องระวังมิให้เกิดความเสียหาย 
กับวัสดกัุมมนัตรังสี โดยมกีารตรวสอบปรมิาณรงัสี
ในระหว่างการเก็บกู้เพ่ือตรวจสอบความเสียหาย 
ของวัสดุกัมมันตรังสีในการเก็บกู้ ในกรณีที่การ
เก็บกู้ล้มเหลว อาจมีความจ�าเป็นในการสละวัสดุ
กัมมันตรังสี โดยที่เจ้าของต้องปฏิบัติตามขั้นตอน
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย 
เพ่ือให้แน่ใจว่าวัสดุกัมมันตรังสีถูกผนึกไว้อย่าง
ถาวรและมีการท�าหมุดระบุต�าแหน่ง (well head 
marked) ว่ามวัีสดกัุมมนัตรงัสอียู่ในหลมุดงักล่าว 

บทสรุป
วิธีการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ทาง

รังสีอย่างมีประสิทธิภาพส�าหรับวัสดุกัมมันตรังสี 
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานและมาตรการที่เพียง
พอจะช่วยลดความเสี่ยงในการสูญหายหรือการ
โจรกรรมได้ หน่วยงานและบริษัทท่ีมีการใช้งาน
วัสดุกัมมันตรังสีต้องมีความรับผิดชอบในการจัด
ท�าข้ันตอนต่าง ๆ เพ่ือป้องกันชุมชน สิ่งแวดล้อม
และผูป้ฏิบตังิานเมือ่มกีารใช้งานวสัดกัุมมนัตรงัสี 
วัสดกัุมมนัตรงัสทีีม่กีารใช้งานเป็นระยะเวลานาน
ควรส่งคืนบริษัทผู ้ผลิตหรือด�าเนินการจัดการ 
กากกัมมันตรังสีตามท่ีหน่วยงานผู้รับผิดชอบเป็น
ผู้ก�าหนด 

เรียบเรียงจาก sealed radioactive sources  
Printed by the IAEA in Austria, October 2013
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หากมใีครสกัคนพดูถึงเรือ่งรงัส ี(Radiation) !!!  แน่นอนค่ะว่าคนส่วนใหญ่กลุม่หน่ึงมกัจะนึกถงึ 
รังสียูวี หรือ แสงแดด ส่วนหนึ่งเพราะเป็นค�าที่คุ้นหูคุ้นตา ซึ่งพบเห็นได้ตามข้อความ หรือได้ยิน
จากค�าโฆษณาสินค้าขายเคร่ืองส�าอางทางโทรทัศน์ว่า สินค้าชิ้นน้ีมีคุณสมบัติป้องกันรังสียูวี หรือ  
ปกป้องผิวจากแสงแดด ค�าว่า “รังสี” ฟังดูเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ใช่ของแปลกใหม่แท้จริงแล้วรังสี
เป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ โดยมาจากการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีตามธรรมชาติท่ีอยู ่
ในสิ่งแวดล้อมท่ัวไป หรือมาจากรังสีท่ีมีต้นก�าเนิดจากภายนอกโลกของเราน้ีเอง แต่จะมีสักก่ีคนท่ี
จะรู้และเข้าใจในความหมายของค�าว่า “รังสี” นี้อย่างถ่องแท้

ห่วงใย.....ใส่ใจ.....แบ่งปัน
โดย... อภิสรา เจริญศรี
 ส�านักสนับสนุนการก�ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู

จดหมายข่าวปรมาณูเพื่อสันติ x 12

ามหลักวิชาการแล้ว “รังสี” คือ พลังงานที่
แผ่ออกมาจากต้นก�าเนิดรังสีผ่านอากาศ
หรือสสาร ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  

ดังนั้น ไม่ว ่าจะเป็นความร้อนหรือแสงสว่างจาก 
ดวงอาทิตย์ คลื่นวิทยุ คลื่นโทรทัศน์ คลื่นไมโครเวฟ  
คลื่นอินฟาเรด รังสีเอกซ์จากหลอดเอกซเรย์ รังสี
แกมมาจากสารกัมมันตรังสี รังสีคอสมิก และ/หรือ  
ในลกัษณะของอนภุาคทีม่คีวามเรว็สงู  อาทเิช่น  แอลฟา  
บตีา   และนวิตรอน   เป็นต้น    ล้วนจดัอยู่ในกลุ่มค�าว่า   “รงัสี”  
ทั้งน้ัน และด้วยความชาญฉลาดของนักวิทยาศาสตร์
ก็ได้น�าคุณสมบัติของคลื่นเหล่านี้ มาประดิษฐ์สร้าง
เป็นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ส�าคัญใช้ในชีวิตประจ�าวัน 
ของมนุษย์เรานั้นเอง ตัวอย่าง เช่น เครื่องวิทยุสื่อสาร 
เครือ่งโทรทศัน์  เครือ่งเตาไมโครเวฟ เครือ่งถ่ายเอกสาร   

เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ทราบกันดีว่าเครื่องอุปกรณ์
เหล่าน้ีไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อ 
ร่างกายมนุษย์แต่อย่างไร เนื่องด้วยรังสีที่แผ่ออก 
มาจากวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้จะมีช่วงคลื่นแม่เหล็ก 
ไฟฟ้าเป็นชนิดความถี่ต�่า

รงัส.ี..เกิดขึน้ได้อย่างไร?? รงัสทีีเ่กิดขึน้ได้ทัง้
จากธรรมชาตแิละการกระท�าของมนษุย์   โดยแหล่ง
ที่ก่อให้เกิดรังสีมากที่สุด ได้แก่ รังสีจากธรรมชาติ 
อาทิเช่น จากสารกัมมันตรังสีตามธรรมชาติใน 
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีอยู่ในพ้ืนดิน หรือสินแร่ต่างๆ  
นอกจากนี้ ยังรวมถึงอากาศที่เราหายใจด้วย 
เช ่นกัน หรือแม ้กระทั่ งในร ่างกายและใน 
อาหารท่ีเราบริโภค ก็ล้วนแต่มีการเจือปนด้วย 
สารกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ นอกจากน้ัน  

ต

“ธรรมชาติ...กับ...รังสี”
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ในห้วงอวกาศก็มีรังสี ซึ่งนอกจากรังสีจากแสง
อาทิตย์แล้ว ก็ยังมีรังสีคอสมิกที่แผ่กระจายอยู่
ทั่วจักรวาล หากจะกล่าวถึงแหล่งที่ก�าเนิดรังสี
ที่มาจากการกระท�าของมนุษย์ซึ่งมีหลายรูปแบบ 
อาทิเช่น จากการเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู  
การทดลองระเบิดอาวุธนิวเคลียร์ รวมทั้งการผลิต
สารกัมมันตรังสีจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ต่างๆ 

หลายคนอาจสงสัยว่า…นักวิชาการเค้ามี
การจดัแยกประเภทของรงัสกัีนอย่างไร?? รงัสหีรอื
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ละชนิดมีความแตกต่าง 
ทีค่วามถ่ีและความยาวคลืน่ ได้แก่ คลืน่วิทยุ คลืน่ 
โทรทัศน์ คลื่นไมโครเวฟ แสงอินฟาเรด แสงที่ตา 
มองเห็น แสงอัลต้าไวโอเลต รังสีเอกซ์และรังสี
แกมมา (เรียงจากคลื่นความถี่ต�่ามาสูง) 

รังสีจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ รังสีชนิด 
ก่อไออน (ionizing radiation) และรังสีชนิด
ไม่ก่อไอออน (non-ionizing radiation) ในทาง 
รังสีวิทยาส่วนมากจะใช้รังสีชนิดก่อไออน ซึ่ง 
ได้แก่ รังสีเอกซ์ และรังสีแกมมา ในการวินิจฉัย 
และรักษาโรค เมื่อพิจารณารังสีนี้ในรูปคลื่น 
แม่เหล็กไฟฟ้ารังสีน้ีอาจเรียกว่า โฟตอน ซึ่งเป็น 
กลุ ่มพลังงานไม่มีประจุไฟฟ้า เดินทางด้วย 

ความเร็วแสง 300,000 กิโลเมตร/วินาที หรืออาจพิจารณา 
ในรูปของ อนุภาค โดยจะพิจารณาในส่วนประกอบที่เป็น
โครงสร้างอะตอม (โปรตอน อิเล็กตรอน เป็นต้น) ซึ่งอนุภาค
เหล่านี้จะมีมวลและพลังงานจลน์ในการเคลื่อนที่

ค�าถามต่อมา “รังสี” ชนิดก่อไอออนคืออะไร?? ค�าตอบ 
คือ รังสีหรืออนุภาคใดๆ ที่สามารถก่อให้เกิดการแตกตัวเป็น 
ไอออน ได้ทัง้โดยทางตรงหรอืโดยทางอ้อมในตวักลางทีผ่่าน 
ไป อาทิเช่น รังสีแอลฟา รังสีบีตา รังสีแกมมา รังสีเอกซ์  
อนุภาคนิวตรอน อิเล็กตรอนที่มีความเร็วสูง โปรตรอน 
ท่ีมีความเรว็สงู   รงัสเีหล่านีอ้าจท�าให้เกิดอนัตรายต่อเนือ้เยือ่ 
ของสิ่งมีชีวิต และหากจัดล�าดับของรังสีชนิดก่อไอออนจาก 
ช่วงความถ่ีต�า่ไปสงู นัน้คอื รงัสยูีว ีรงัสเีอกซ์ รงัสแีกมมา และ 
รงัสคีลอสมคิ หรอืกล่าวได้ว่าเป็นรงัสตีามธรรมชาต ิและหาก 
ถามถึง “รังสี” ก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายหรอืไม่??... บอก 
ได้เลยค่ะว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของรังสี ระดับความแรงและ
ปริมาณของรังส ีหรอืระยะเวลาทีไ่ด้รับรังสชีนดิน้ันๆ ด้วยเป็น 
ส�าคัญ

ทั้งนี้ หากมนุษย์เราได้เรียนรู้ ศึกษาสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆ 
ตัวเรา จะพบว่า ธรรมชาติของโลกใบนี้เต็มไปด้วยรังสี และ
มนุษย์เราก็สามารถอยู่กับรังสีได้อย่างสมดุลเช่นกัน 

แถบพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
(แหล่งที่มา http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/

climate/cli_spectrum.html)
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านพ้นกันไปแล้วกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีย่ิงใหญ่ที่สุดของประเทศ อย่าง
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิประจ�าปี 2557 ณ ศนูย์ประชมุและแสดงสนิค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12 – 28 

สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งมียอดผู้เข้าชมเกือบล้านคน ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งปีระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย เพื่อ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และเพื่อร่วม
ฉลองวาระส�าคัญทางวิทยาศาสตร์ท่ีองค์การสหประชาชาติ ก�าหนดให้เป็น ปีสากลแห่งผลึกศาสตร์  
(International Year of Crytallography : ITCT) และปีสากลแห่งเกษตรกรรมแบบครอบครัว  
(International Year of Family Farming : IYFF)

โดย : บุษบา ยศวังใจ
กองส่งเสริมเผยแพร่และความร่วมมือระหว่างประเทศ

ผ่

จดหมายข่าวปรมาณูเพื่อสันติ x 14

รายงานพิเศษ

ปส.น�าผลงานสุดยอดร่วมแสดง
ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ.2557.ที่เชียงใหม่

�������������������������� 3-2557.indd   14 11/18/57 BE   11:31 PM



 15 x จดหมายข่าวปรมาณูเพื่อสันติ

การเปิดมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งน้ี มีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย  
รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติและผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน
เปิดงาน และได้เย่ียมชมกิจกรรมไฮไลท์ต่างๆ ด้วย ประธานในพิธีได้กล่าวว่า คสช. เหน็ความ
ส�าคญัของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีจะต้องเชือ่มโยงกับการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ของประเทศ 
โดยรวม การศกึษาด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชนน้ันเป็นพ้ืนฐานท่ีส�าคญัในการน�าพาประเทศ
ให้ก้าวหน้าอย่างย่ังยืน คสช. จะสนับสนุนและส่งเสริมและยกระดับการศึกษาในทุกช่วงวัย 
ให้ทุกส่วนบูรณาการทั้งการศึกษาและวิทยาศาสตร์ได้อย่างต่อเนื่อง

ส�าหรบัการจดังานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิประจ�าปี 2557 ในครัง้นี้ 
เป็นการจัดงานในส่วนภมูิภาคเป็นครั้งแรก ณ จังหวดัเชยีงใหม่ และ กระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ 
จะพิจารณาสนับสนุนการจัดกิจกรรมเช่นนี้ในทุกภูมิภาคในโอกาสต่อไป

ในส่วนของส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ หรือ ปส. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็ได้น�าผลงานต่าง ๆ มาร่วมจัดแสดงเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับประชาชนด้วยเช่นกัน อาทิ การสาธิตการตรวจวัดรังสีในสิง่แวดล้อมในระยะ
ไกลโดยใช้หวัวัดรงัสติีดไว้กับเครือ่งบนิบังคับ หรือรถยนต์บงัคับ การศกึษาเส้นทางการเดนิทาง 
ของรังสีด้วย Cloud Chamber กระบวนการขอใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี ้
ยังมีการสาธิตการเก็บกู้วัสดุกัมมันตรังสีในกรณีฉุกเฉินทางรังสีอีกด้วย โดยมีไฮไลท์สาธิต
หุ่นยนต์กู้ภัยทางรังสี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากประชาชน รวมทั้งเด็ก ๆ และผู้ปกครองที่มาร่วมงานในบูธนิทรรศการของ 
ปส. อย่างมากมาย 
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สวัสดีค่ะ เรื่องเก่าเล่าใหม่ฉบับท่ีแล้ว เราได้รับความอนุเคราะห์จากคุณวิทิต เกษคุปต์ 
อดีตนักวิชาการอาวุโสของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ มาย้อนอดีตในยุคแรก ๆ ของส�านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ หรือ ปส. ให้พวกเราได้ติดตามกัน ซึ่งมีความน่าสนใจอยู่มากทีเดียว ส่วนใน
ฉบบัน้ีคุณวทิิต ยังคงมีเรือ่งราวในอดตีท่ีน่าสนใจของ ปส. มาถ่ายทอดอีกเช่นเคย โปรดตดิตาม
กันต่อได้เลยค่ะ...

ารสร้างอาคาร 1 ของส�านักงานปรมาณูเพ่ือสนัต ิ(ปัจจบุนั) ผูเ้ขียนเป็นกรรมการเปิดซองประมลู
และกรรมการตรวจรับ ปรากฏเหตุการณ์ที่ไม่ใช่ด้านวิทยาศาสตร์อยู่อย่างหนึ่งที่น่ากล่าวถึง  
คือ เมื่อผู้รับเหมาก่อสร้าง ร้ืออาคารไม้ออกแล้ว จะวางผังเพ่ือการตอกเสาเข็ม ปรากฏมี 

ศาลพระภูมิที่ตั้งอยู่ด้านถนนอยู่ในขอบเขตที่จ�าต้องรื้อถอนออกไปด้วย ปรากฏว่าคนงานไม่กล้ายก 
ศาลพระภูมิออก ผู้รับเหมาจะพูดอย่างไรก็ไม่มีคนงานคนไหนกล้าท�า เร่ืองนี้ก็เลยไปถึงท่านเลขาธิการ 
(ขณะนั้น น.ท.ไกรวุฒิ สุขกิจบ�ารุง รน.) ซึ่งท่านได้มอบหมายให้คุณบุญทรง อธิสุข* คุณวิเชียร อธิสุข** 
และผูเ้ขยีนไปด�าเนนิการ โดยให้ผูเ้ขยีนไปตดิต่ออาจารย์ใหญ่ทางด้านตัง้ศาลพระพรหม ซึง่ท่านให้ชือ่มา 
เมือ่ผูเ้ขยีนไปติดต่อ ปรากฏว่าอาจารย์ใหญ่น้ันไม่ว่าง เลยให้ลกูศษิย์มาท�าพิธียกศาลพระภูมอิอก และตัง้
ศาลพระพรหมขึน้มาแทน ตรงบรเิวณทีศ่าลพระพรหมตัง้อยูใ่นปัจจบุนันี ้ทีน่่าสนใจคอื เมือ่พิธีบวงสรวง
ตามพิธีการ ตอนยกศาลพระภูมอิอก คนงานก็ยังไม่ค่อยกล้า คณุวิเชยีรและผูเ้ขียนต้องเข้าไปเอามอืแตะ

จดหมายข่าวปรมาณูเพื่อสันติ x 16

ย้อนอดีตมองอนาคต.(2)

เรื่องเก่าเล่าใหม่
โดย...Time machine

ก

** นักวิทยาศาสตร์พิเศษ หัวหน้าโครงการเตรียมการควบคุมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
*** วิศวกรนิวเคลียร์ ผู้อ�านวยการกองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
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ที่เสาศาลพระภูมิ รู้สึกคนงานมีความสบายใจและโล่งใจท่ีมีข้าราชการร่วม 
ยกศาลพระภูมิออกด้วยกัน จากน้ันได้ท�าพิธีบวงสรวงตั้งศาลพระพรหมต่อ 
นบัจากน้ันศาลพระพรหมกค็งอยู่คู่ส�านกังานฯ ตลอดมา มผีูก้ราบไหว้อธิษฐาน 
ให้ท่านช่วย ก็จะได้ตามทีข่อน้ันเสมอ ต่อมาในสมยัที ่  ศ.ดร.ชยัวัฒน์   ต่อสกุลแก้ว  
เป็นเลขาธิการฯ (พ.ศ. 2552-2555) ท่านได้ประกอบพิธีเปลีย่นองค์พระพรหม 
และศาลพระพรหมใหม่ทีม่ีขนาดใหญ่และสวยงาม พร้อมปรับพื้นทีร่อบศาล
ให้กว้างและสวยงามขึ้นด้วยจนทุกวันนี้

ผูเ้ขยีนท�างานทีส่�านักงานฯ ในด้านควบคุมดแูลด้านการป้องกันอนัตราย
จากรงัสแีก่บคุคลท่ีท�างานด้านรงัสทุีกคนทัง้ในและนอกส�านักงานฯ ท่ัวประเทศ 
ตั้งแต่เข้าท�างานเมื่อปี พ.ศ.2507 จนถึงปลายปี พ.ศ.2523 เมื่อต้องไป
ท�างานที่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศในต�าแหน่งผู้ตรวจการ 
พิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (Nuclear Safeguards Inspector) 
ต�าแหน่งสดุท้ายของผูเ้ขียนท่ีส�านกังานฯ คือต�าแหน่งผูอ้�านวยการกองสขุภาพ

นอกเหนือจากงานประจ�าแล้ว ผู้เขียนยังมีงานท่ีมาจากภายนอกอีก 
เท่าที่จ�าได้ ครั้งหนึ่งผู้เขียนในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ได้มีจดหมายถึงส�านัก
พระราชวังว่า ในกรณีทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวและสมเดจ็พระนางเจ้า
สริกิิติ ์เสดจ็ประทับในงานพระราชพิธีต่าง ๆ  นอกพระราชวังทีป่ระทบั ได้มกีาร
ตรวจความปลอดภัยด้านรงัสตีรงพระทีน่ั่งและบรเิวณโดยรอบหรอืไม่ ซึง่การนี้  
ดร.กัลย์ อิศระเสนา ณ อยุธยา เลขาธิการส�านักพระราชวัง ได้เดินทางมาพบ
ท่านเลขาธิการฯ (น.ท.ไกรวุฒิ สขุกิจบ�ารงุ รน.) โดยผูเ้ขียนได้มโีอกาสเข้าร่วม
สนทนาด้วย เร่ืองทีส่นทนากันคือ โอกาสอนัตรายจากรงัสีจะเกิดข้ึนได้อย่างไร 
ความเป็นไปได้ทีจ่ะเกิดขึน้ และอืน่ๆ โดยการนีท่้านเลขาธิการฯ ได้มอบเครือ่ง
ส�ารวจรังสีที่ส�านักงานฯ ผลิตให้แก่เลขาธิการส�านักพระราชวังไปหนึ่งเครื่อง 

และจากการสนทนานี ้เลขาธิการส�านกัพระราชวัง
ได้ขอเจ้าหน้าท่ีส�านักงานฯ ให้ไปตรวจวัดรังสีที่
พระราชวังสวนจิตรลดาด้วย โดยจะแจ้งวันเวลา
ให้ทราบล่วงหน้า ต่อมาไม่นานทางส�านักงาน
พระราชวังได้แจ้งวันเวลาให้เข้าไปตรวจได้ เพราะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า
สริกิิติ ์และเจ้าฟ้าหญิงทัง้สองพระองค์ ได้เสดจ็ไป
ประทบัทีพ่ระราชวงัไกลกงัวล หัวหนิ เมือ่ถึงวันนดั 
ผู้เขียนและคุณพูลสุข พงษ์พัฒน์* ได้ไปส�ารวจ
ระดับรังสีที่พระราชวังสวนจิตรลดาทั้งภายนอก
และภายในต�าหนัก รวมถึงภายในห้องบรรทม 
ห้องทรงพระอกัษร และห้องอืน่ๆ ผลการวัดปรากฏ
ว่าระดับรังสีอยู่ในเกณฑ์ปกติและปลอดภัย ซึ่ง
ผลการส�ารวจรังสีในคร้ังน้ันทางส�านักงานฯ ได้
มีหนังสือแจ้งให้ส�านักพระราชวังได้ทราบด้วย   
การท�างานในวันน้ันกว่าจะแล้วเสร็จก็เป็นเวลา
บ่ายโมงกว่าไปแล้ว ทางเจ้าหน้าท่ีท่ีน�าการตรวจ
ได้เชิญให้ผู้เขียนไปรับประทานอาหาร แต่ปรากฏ
ว่าอาหารทีโ่รงครวัท�าไว้เลีย้งผูท้ีท่�างานในวงัหมด 
แม่ครวัเลยท�าข้าวไข่เจยีวให้รับประทาน ซึง่ผูเ้ขยีน
และคุณพูลสุขได้รับประทานอย่างเอร็ดอร่อย  
อาจเป็นเพราะหวิ หรือเพราะฝีมอืของแม่ครวัในวงั 
ก็ไม่ทราบได้ 

 17 x จดหมายข่าวปรมาณูเพื่อสันติ

* นักฟิสิกส์รังสี 6 ต่อมาด�ารงต�าแหน่ง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2550)
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เรื่อง : “โปรมีเธียม 147”
ปกิณกะปรมาณู

การส�ารวจน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ ใน
ประเทศไทย ก็อาศัยเทคนิคนิวเคลียร์เช่นกันครับ 
และบริษทัทีม่ชีือ่เสียงโด่งดงัในการขดุเจาะส�ารวจ
น�้ามันก็คือกลุ่มบริษัท Schlumberger ซึ่งมีแหล่ง
ส�ารวจทั่วไปหลายภูมิภาคทั่วโลก

ในที่น้ี เราพูดคุยในเชิงความรู้โดยไม่อ้างอิง
ตัวเลขผลของการส�ารวจปริมาณน�้ามันและก๊าซ
ธรรมชาติในประเทศไทยนะครับ  

การขุดเจาะส�ารวจน�้ามันนั้นท้ังภาคพ้ืนดิน
และการส�ารวจในทะเลมหาสมุทร จะเจาะหลุม
เรียกว่า borehole ลงไปใต้พ้ืนดินพ้ืนหิน ในหัว
เจาะหลุมส�ารวจน้ันจะมีอุปกรณ์จัดเก็บตัวอย่าง
ธรณีวิทยาและอุปกรณ์ตรวจสอบต่าง ๆ  มากมาย 
ท�าให้คณะผูเ้จาะส�ารวจสามารถท�าปมูข้อมลูหลมุ
เจาะ (well logging) ได้เพียงพอที่จะท�านายหรือ
คาดผลปริมาณและคุณภาพน�้ามัน และสภาพ
แวดล้อมในหลุมเจาะแต่ละหลุมได้ ข้อมูลที่จะมี
การจดบันทึก ได้แก่ ข้อมูลความพรุนของชั้นดิน
ชัน้หินต�าแหน่งต่าง ๆ  ความหนาแน่นของชัน้ดินชัน้
หนิ ข้อมลู ความพรนุของนิวตรอน การสะท้อนของ
เสียง ข้อมูลเรื่องเทคโนโลยี ข้อมูลรังสีแกมมาใน
ชัน้ดนิ/หนิ ข้อมลูคณุสมบตักิายภาพด้านนวิเคลยีร์
แมกเนติกเรโซแนนท์ คลื่นเสียงในหลุมเจาะ  และ
อื่น ๆ อีกมากมาย

นปี 2557 ทีผ่่านมาจนย่างถึงเดอืนกันยายนแล้ว มกีารระดมความ
คดิเหน็ในเรือ่งการปฏิรปู “พลงังาน” อย่างเอาจรงิเอาจงั โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเด็นของความถูกแพงของราคาน�้ามันในประเทศ

ประเด็นที่ประชาชน (ส่วนหนึ่ง) กับหน่วยงานธุรกิจพลังงานในประเทศ 
มข้ีอมลูขดัแย้งกันมากคือ  ปรมิาณทรพัยากรปิโตรเลยีมของประเทศว่ามมีาก
น้อยเพียงไร บางคนอ้างข้อมลูระบวุ่าประเทศไทยมทีรัพยากรน�า้มนัมากมาย
ในระดับต้น ๆ ของประเทศผู้ผลิตน�้ามันของโลก ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งอ้างว่า 
ไม่ใช่เช่นนั้น ข้อเท็จจริงคือ ทุกวันน้ีประเทศไทยยังต้องน�าเข้าน�้ามันและ 
ก๊าซธรรมชาตจิากต่างประเทศเป็นจ�านวนมากอกีต่อ ๆ  ไป จนกว่าน�า้มนัและ
ก๊าซธรรมชาติจะทยอยหมดลงไปในเวลา 100 ปีข้างหน้านี้

เรื่องทรัพยากรปิโตรเลียมนั้น เป็นเรื่องที่มีการส�ารวจหากันทั่วโลก โดย
ศึกษาจากภูมิประเทศ ทั้งด้วยการส�ารวจภาคพ้ืนดิน ภาคอากาศ และการ
อาศัยส�ารวจด้วยดาวเทียม

แต่การส�ารวจจากลกัษณะภูมปิระเทศเป็นเพียงการประมาณการอย่าง
คร่าว ๆ ว่าบริเวณใด มีลักษณะสัณฐานน่าจะเป็น “บ่อน�้ามัน” บ้าง การที ่
จะตรวจสอบปริมาณน�้ามัน หลุมเก็บกักน�้ามันใต้พิภพได้อย่างชัดเจนนั้น  
ต้องกระท�าด้วยการขุดเจาะส�ารวจ ในสถานท่ีต่าง ๆ และต้องใช้กรรมวิธี 
ด�าเนินการที่ค่อนข้างซับซ้อนและมีเทคโนโลยีมากมาย

และเทคนิคส�าคญัท่ีใช้ช่วยในการส�ารวจตรวจสอบแหล่งและบ่อน�า้มนั 
ก็คือ เทคนิคนิวเคลียร์  

ต้

เทคนิคนิวเคลียร์
ค้นหาน�้ามัน
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 19 x จดหมายข่าวปรมาณูเพื่อสันติ

การส�ารวจน�า้มนัแต่ละหลมุ ไม่ใช่ข้อมลูตรง
ไปตรงมา เพราะสภาวะแวดล้อมแต่ละพ้ืนที่มี
ความแตกต่างกันมาก ชัน้ดิน/หินทางธรณีวิทยา ก็
มคีวามแตกต่างเช่นกัน  เทคโนโลยีในการขุดเจาะ
สมัยใหม่ก็มีการพัฒนาอย่างมาก เช่นเดิมทีจะขุด
เจาะแต่ละครัง้ก็ได้ข้อมลูต�าแหน่งเดียว  ปัจจบุนัมี
การพัฒนาสามารถสร้างหวัเจาะท่ีเจาะด้านข้างได้
ด้วย  จงึท�าให้ลดค่าใช้จ่ายในการเจาะส�ารวจลงไป  
นอกจากน้ันการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์คุณภาพ
ภายในหลุมเจาะก็มีคุณภาพสูงขึ้นเช่นกัน

ในส่วนของเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ ในการ
ส�ารวจมีหลายส่วน อาทิเช่น การตรวจสอบความ
พรนุของชัน้ดนิชัน้หิน (porosity) ซึง่อาจใช้เทคนิค
เสยีงก้อง (acoustic logs) หรอืใช้วิธีทางนวิเคลยีร์    
ซึ่งเดิมทีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 กระท�าโดยการวัด
รงัสแีกมมาธรรมชาตขิองต�าแหน่งความลกึต่าง ๆ   
ของหลุมเจาะ ซึ่งปัจจุบันนี้ได้พัฒนาการตรวจวัด 
จากเดิมมาเป็นการใช้ต้นก�าเนิดรังสีนิวตรอน 
ติดหัวเจาะไปด้วยและตรวจวัดรังสีที่เกิดจาก
สภาวะแวดล้อมบริเวณน้ัน นอกจากจะรู้ข้อมูล
ความพรุนของพ้ืนที่จุดส�ารวจแล้ว ยังท�าให้รู้ค่า
ความหนาแน่นของดิน/หินบริเวณนั้นด้วย

หลกัการของการจดัท�า neutron logging คอื  
เมื่อน�าต้นก�าเนิดรังสีนิวตรอนไปไว้ในต�าแหน่ง 
ส�ารวจรังสีนิวตรอนที่แผ่ออกไป เมื่อกระทบกับ 
อะตอมของไฮโดรเจนจะเกิดการกระเจงิ (scattering)  
ขึ้น การกระเจิงนั้นแม้มีค่าไม่สูงนัก แต่ก็เพียงพอ 
ท่ีจะตรวจรูไ้ด้เพราะไฮโดรเจนในน�า้มนัจะแตกต่าง  
จากไฮโดรเจนในน�า้ ค่าความพรนุจากการตรวจสอบ 
นวิตรอน ต่างจากค่าความพรนุทีต่รวจสอบโดยวิธี 
การวัดกระแสไฟฟ้า ท�าให้ชี้ได้ว่าบริเวณนั้นมี 
สารน�้ามัน (hydrocarbon) หรือไม่

การวัดความหนาแน่นของพ้ืนท่ีหลุมเจาะ ก็ตรวจวัดได้จากการใช้ 
สารวัสดกัุมมันตรังสจ่ีอไปบริเวณทีต้่องการส�ารวจและตรวจค่ารงัส ีการกระเจงิ 
แบบคอมพ์ตนั (compton scattering) และการเปล่งรังสี photoelectric effect 
ทีก่ลบัเข้าสู่หัววดัรังสีท่ีตดิตัง้ไว้ทีห่วัเจาะเช่นกัน จากค่าความหนาแน่นทีว่ดัได้  
ท�าให้สามารถค�านวณค่า ความพรุนได้

นอกเหนอืจากการใช้นวิเคลยีร์เทคนคิในการส�ารวจตรวจสอบความพรนุ 
ความหนาแน่น และค�านวณย้อนเป็นปริมาณน�้ามันและก๊าซธรรมชาติแล้ว  
การส�ารวจทางธรณีวิทยา คุณสมบัติทางเคมี และคุณสมบัติทางกายภาพ
ต่าง ๆ ก็สามารถด�าเนินไปโดยการขุดเจาะแต่ละหลุมในคราวเดียวกัน วิธี
การวิเคราะห์ที่ค้นพบล่าสุดคือ การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค nuclear magnatic 
resonance ซึ่งแม้จะใช้ชื่อว่า นิวเคลียร์ แต่มิใช่เทคนิคเชิงนิวเคลียร์ แต่เป็น
เทคนิควิเคราะห์ทางกายภาพ โดยการตรวจสอบความมีอยู่ของสารท่ีเป็น 
องค์ประกอบ โดยรอบต�าแหน่ง borehole จากคณุสมบตัคิวามสามารถในการ 
ดูดซับพลังงานของนิวเคลียสของอะตอมเป้าหมายในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  
การวิเคราะห์นี้เหมาะสมกับการตรวจสอบความเปล่ียนแปลงของสสารท่ีมี
องค์ประกอบของ H-1, Li-6, B-10, B-11, N-14 ฯลฯ  การวิเคราะห์นี้จะท�าให้
วิศวกรนักส�ารวจมั่นใจในการประมาณการปริมาณน�้ามันหรือก๊าซธรรมชาติ
ได้ถูกต้องใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้น  

บรษิทัเจ้าประจ�าทีข่ออนญุาตมไีว้ในครอบครองและใช้สารกัมมนัตรังสี 
บริษัทหนึ่งก็คือ บริษัทชลัมเบอร์เจอร์ นั่นเองครับ ซึ่งการใช้งานของบริษัทขุด
เจาะส�ารวจเจ้าประจ�ารายนี้ ได้รับการตรวจตราตรวจสอบอยู่เป็นประจ�าโดย
พนักงานเจ้าหน้าของส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ รับประกันความปลอดภัย
ในทางรังสีได้อย่างแน่นอน 

ขอบคุณภาพประกอบจาก :

http://www.neutron.rmutphysics.com/

http://www.weekendhobby.com/board/photo/shtml/25523.shtml
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โดย : กลุ่มเผยแพร่พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
 กองส่งเสริมเผยแพร่และความร่วมมือระหว่างประเทศ

รอบรั้วปรมาณู

วันที่.18.กรกฎาคม.2557
ส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น�าคณะส่ือมวลชนเข้าเย่ียมชมงานวิจัยและพัฒนาของ 

มหาวิทยาลยัมหิดล ภายใต้ความร่วมมอืเชงิวิชาการจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ หรือ IAEA เมือ่วันที ่18 กรกฎาคม 
2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพ่ือให้ส่ือมวลชนเข้าถึงภารกิจของส�านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ ในการสนับสนุนงานวิจัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูเพื่อพัฒนาประเทศ

วันที่.24.–.25.กรกฎาคม.2557
ส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

อาทิ ผูไ้ด้รบัอนญุาตให้ผลติ ครอบครอง หรอืใช้วัสดกัุมมนัตรงัส ีเครือ่งก�าเนิดรงัส ีวสัดนุวิเคลยีร์ บคุลากรทางการแพทย์ผูป้ฏบิติังาน 
ทางรังสี นักกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนท่ัวไป เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคใต้ ระหว่าง 
วันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมแคนทารี่ บีช เขาหลัก จังหวัดพังงา ซึ่งผลจากการสัมมนาดังกล่าว จะน�ามาปรับปรุงร่าง
กฎหมายต่าง ๆ มีความสมบูรณ์ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพสามารถน�าไปสู่การบังคับใช้ต่อไป
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วันที่.14.–.15.สิงหาคม.2557
ส�านกังานปรมาณูเพ่ือสนัติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จดัสมัมนา “การให้ความรู้ในการจดัการกากกัมมนัตรงัสแีละ

การก�ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีที่ถูกต้อง” ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2557 เพื่อ
ให้ผู้รับอนุญาตครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสีจาก 8 จังหวัด ภาคตะวันออก เกิดความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการ รวมถึง
ขั้นตอนในการด�าเนินการจัดการกากกัมมันตรังสี เมื่อมีความประสงค์ที่จะเลิกใช้งานหรือสิ้นสุดการใช้งานวัสดุกัมมันตรังสี

วันที่.17.–.22.สิงหาคม.2557
 ส�านกังานปรมาณูเพ่ือสนัติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมกับทบวงการพลงังานปรมาณรูะหว่างประเทศ (IAEA) 

และเครือข่ายความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชีย (Asian Nuclear Safety Network : ANSN) จัดประชุมเชิงปฏิบัติ
การระดับภูมิภาค เรื่อง Communication During Emergencies (Phase II) ระหว่างวันที่ 17 – 22 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม 
แคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่   เพ่ือเพ่ิมทักษะด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี รวม
ทั้ง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้กับเจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์จากประเทศต่างๆ ภายใต้เครือข่าย ANSN อาทิ  
บังคลาเทศ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย จ�านวนประมาณ 40 คน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA มาเป็น
วิทยากร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และฝึกปฏิบัติให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการในการท�างานอย่างแท้จริง
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โดย : บุษบา ยศวังใจ  
 กองส่งเสริมเผยแพร่และความร่วมมือระหว่างประเทศ

ท้ายเล่ม

ในช่วงชีวิตวัยท�างานของคนท่ัวไป ทุกคนคงตั้งความหวัง
ตั้งใจว่า จะพยายามท�าหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมายให้ดี
ที่สุด การที่จะได้ก้าวขึ้นมาสู่ต�าแหน่งใด ๆ ในหน่วยงานต้องมา
จากความรู้สามารถและความทุ่มเทสติปัญญาท่ีได้สะสมมาเป็น
ล�าดับ อย่างเต็มก�าลังจึงเป็นความภาคภูมิใจสูงสุด

ผมนายสุพรรณ แสงทอง เริ่มต้นเข้ารับราชการในฐานะ
ข้าราชการเล็ก ๆ เป็นข้าราชการครูที่โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 
อ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เม่ือปี พ.ศ. 2518 จากน้ัน
ย้ายไปรับราชการครูอยู่ที่โรงเรียนหอวัง จนกระท่ังปี พ.ศ. 2523 
ได้มีโอกาสเข้ารับราชการเป็นข้าราชการในสังกัดส�านักงานปลัด

กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และได้พยายามสร้างงานขยายโอกาสความก้าวหน้าทาง
ราชการตามล�าดับ

ผมได้รับรู ้กิจกรรมการด�าเนินงานของส�านักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ผ่านเส้นทางการขอ 
งบประมาณประจ�าปี และในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส�าคัญในบางครั้ง และโดยพ้ืนฐานที่มิใช ่
นักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรโดยตรง ผมมีความประทับใจเมื่อได้เรียนรู้ลักษณะงานด้านนิวเคลียร์ของ 
ส�านักงานฯ เป็นอย่างมาก

ผมได้มีโอกาสร่วมท�างานใกล้ชิดขึ้นเมื่ออดีตเลขาธิการ นายเกรียงศักดิ์ ภัทราคม นายปฐม แหยมเกตุ
ได้เรียกใช้ปรึกษาหารือในการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส�าคัญของส�านักงานฯ การขยายเวลาต่อสัญญา
การว่าจ้างในโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยนิวเคลียร์องครักษ์

ในที่สุด ผมได้รับโอกาสให้ก้าวขึ้นสู่ต�าแหน่งนักบริหาร ในฐานะ รองเลขาธิการ ส�านักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ ในยุคที่ นายศิริชัย เขียนมีสุข เป็นเลขาธิการฯ นับว่าเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่ง

แม้จะต้องจาก ส�านกังานปรมาณูเพ่ือสนัต ิไปปฏิบตัหิน้าท่ีทีก่ระทรวงพลงังานระยะหน่ึง ได้ไปรบัรูก้าร
จัดท�าแผนพลังงานของประเทศ ซึ่งคล้ายกับส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติอย่างมากที่จะ...จัดท�าแผนพลังงาน
ด้านปรมาณู แต่ในห้วงเวลาสดุท้ายของการรบัราชการ ผมได้รบัโอกาสมาท�าหน้าท่ีเป็นเลขาธิการส�านกังาน
ปรมาณูเพื่อสันติ เมื่อกลางปี พ.ศ. 2556

ผมตระหนักดีว่า แนวโน้มของเทคโนโลยีจะมีความเจริญก้าวหน้ามากย่ิงขึ้น ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยี
นิวเคลียร์และรังสี ดังน้ันงานในหน้าที่ของส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ก็ทวีความจ�าเป็นมากย่ิงขึ้นในฐานะ 
ผู้ก�ากับดูแลการใช้ประโยชน์ทางรังสีและนิวเคลียร์ในประเทศไทยให้มีความปลอดภัยสูงสุด  ซึ่งหมายความ
ว่าส�านกังานปรมาณเูพ่ือสนัตใินอนาคต ต้องมกีารปรบัปรงุและพัฒนาในเรือ่งส�าคญั 3 เรือ่ง กล่าวคอื 1. การ
ตรากฎหมาย กฏ ข้อบังคับต่าง ๆ ด้านการท�างานทางนิวเคลียร์และรังสีให้ทันสมัย ถูกต้องตามแบบนานา
ประเทศ ซึง่คงต้องรวมถึงการออกกฎ ข้อบงัคบัในการด�าเนนิงานโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ทีอ่าจจะมกีารด�าเนนิการ 

“ในวันหนึ่ง เมื่อชีวิตการท�างานของเราเดินทางมาจนถึงวันที่ 30 กันยายน ซึ่งถือเป็นวันสุดท้ายในการท�างานของ
ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปี เมื่อถึงวันที่ต้องโบกมือลาที่ท�างาน อยากรู้ว่า ความรู้สึกของท่านเหล่านั้น จะเป็นอย่างไร ท้ายเล่ม
ฉบับนี้ จะขอพาท่านไปพบกับข้อเขียนของผู้เกษียณอายุราชการทั้งสองท่าน ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง เมื่อถึงวันที่ท่าน
อ�าลาจากหน่วยงาน ท่านได้ให้ปัจฉิมวาทะไว้เป็นอนุสติแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. รุ่นต่อ ๆ  ไปได้เป็นอย่างดี เป็น
เรื่องท่ีพวกเราควรได้เรียนรู้ถึงทัศนคติท่ีดีงาม เน่ืองจากค�ากล่าวนี้ สอนใจให้พวกเราทุกคนได้เห็นคุณค่าของงานท่ีท�า  
ได้ร�าลึกถึงหน่วยงานท่ีเราท�างาน ซึ่งเป็นที่อาศัย พักพิง เลี้ยงชีพ จนก้าวหน้าเจริญเติบโตอย่างมีคุณค่า ต่อไปน้ี คือ
ค�ากล่าวของ นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ และนายวิเชียร วงษ์สมาน รองเลขาธิการ
ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ”

ปัจฉิมวาทะ.ผู้บริหาร.ปส.
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ในอนาคตอกีด้วย 2. การพัฒนาบคุลากรในการก�ากับดแูลความปลอดภัย  ซึง่ต้องมกีารเพ่ิมจ�านวนบคุลากร 
และพัฒนาความสามารถและคุณธรรมในการปฏิบตัหิน้าท่ีก�ากับดแูลการออกใบอนญุาตของวัสดกัุมมนัตรงัสี
และเครื่องก�าเนิดรังสีท่ีรวดเร็ว และ 3. การท�างานของส�านักงานฯจะต้องมีความมานะพากเพียรในการ 
ปฏิบัติงาน มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อประชาชนและสังคม ซ่ึงต้องประสานงานระหว่างผู้ใช้
ประโยชน์ทางนิวเคลียร์และรังสี และภาคประชาชนอย่างใกล้ชิด

ผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่าการด�าเนินงานของส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติในอนาคต จะมีการพัฒนาให้มี
ประสทิธิภาพสงูสดุต่อประเทศ เพ่ือให้ราชการ ประเทศชาตแิละประชาชนมคีวามเข้าใจและก้าวทันเทคโนโลยี
ด้านนิวเคลียร์ยิ่งขึ้นต่อไป

ผมขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานใน ปส. ข้าราชการรุ่นพี่ทุกท่าน  ที่ได้ร่วมงานด้วย  ทั้งที่อยู่ในสายงานและ
นอกสายงานที่ได้สนับสนุน ช่วยเหลือเกื้อกูล ร่วมแรงร่วมใจ จนสามารถท�างานได้ส�าเร็จตามเป้าหมายของ
องค์กร ด้วยความมุ่งมั่น ด้วยความอดทน ด้วยการให้อภัยกัน และให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน จนผมสามารถ
ปฏบิตังิานได้ด้วยดี มาจนครบวาระเกษยีณอายุราชการ ในโอกาสน้ี ผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่าชาว ปส. ทกุท่านจะ
ตั้งมั่นในงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเทศอันเป็นที่รัก เมื่อ 30 ปีที่แล้ว (พ.ศ. 2510 – 2520) คนญี่ปุ่น เกาหลี
มาดูงานด้านนิวเคลียร์และรังสีของไทย แล้วหลังปี 2520 เราไปดูเขามา 30 ปี เรายังคงเดิม จากนี้ไปเราคง
ไม่อายเขานะครับ ขอเป็นก�าลังใจให้กับทุกคน สวัสดีครับ

นายสุพรรณ แสงทอง
เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

15 กันยายน 2557

 เมื่อแรกรับราชการ ผมมีฐานะนายช่างอิเล็กทรอนิกส์  
กองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส�านักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
ได้พยายามพัฒนาและขยายงานในส่วนทีร่บัผดิชอบมาโดยตลอด  
จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ท�าให้
งานด้านวิชาการและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้ถูกตัดส่วนไปสังกัด
หน่วยงานองค์การมหาชน ขณะที่ผมเลือกท�างานในส่วนราชการ
ส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันตต่ิอไป ทัง้น้ีเพราะผมหวงัว่าความรูค้วาม
สามารถของผม ในฐานะวิศวกรนิวเคลียร์ จะสามารถสานงานต่อ
ในเชิงการก�ากับนโยบายและการก�ากับดูแลความปลอดภัยของ
การใช้ประโยชน์ทางนวิเคลยีร์และรังสไีด้  และได้ท�าหน้าทีใ่นส่วน
นี้ตราบถึงวันเกษียณอายุราชการ

ผมหวังว่า การด�าเนินงานของส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติในอนาคต จะต้องมีการพัฒนาบุคคลผู้ปฏิบัติงานก�ากับดูแลการ
ท�างานทางรังสีและนิวเคลียร์ ให้มีความสามารถสูง มีความรอบรู้ที่จะให้ค�าแนะน�าต่อผู้ปฏิบัติงานด้านนิวเคลียร์และรังสีได้อย่าง
จริงจัง ไม่ผิดพลาดบกพร่อง เพราะอาจก่อความเสียหายแก่ประชาชนในภาพรวม และหวังว่างานด้านนิวเคลียร์ของประเทศจะมี
ความเจรญิก้าวหน้ายิง่ ๆ  ขึน้ไป ในโอกาสครบวาระการเกษียณอายรุาชการ ผมขออ�านวยพรให้ข้าราชการและเจา้หน้าทีส่�านกังาน
ปรมาณูเพ่ือสันติทุกท่านพร้อมท้ังครอบครัว ประสบความสุข ความเจริญและความส�าเร็จในหน้าที่การงานตลอดไป และขอเป็น
ก�าลงัใจแก่ทุกท่านในการทีจ่ะร่วมมอืกันอย่างแขง็ขันในการผลกัดนัพันธกิจของส�านกังานปรมาณูเพ่ือสนัต ิเพ่ือการพัฒนาประเทศ
ชาติอย่างมีประสิทธิผลต่อไป

นายวิเชียร วงษ์สมาน
รองเลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

15 กันยายน 2557

ปัจฉิมวาทะ.ผู้บริหาร.ปส.
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