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เทคโนโลยีนิวเคลียร์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ :

การปรับตัว การเฝ้าระวัง และการบรรเทา
Nuclear Technology for Climate Change :
Adaptation, Monitoring and Mitigation

โดย ดร. ยุทธนา ตุ้มน้อย นักชีววิทยารังสีช�ำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาด้านความปลอดภัย ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) และก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC) ออกสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นจากกิจกรรม
ของมนุษย์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ได้กลายเป็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ประจักษ์แล้วในหลายประเทศทั่วโลกในปัจจุบัน โดยมีแนวโน้มที่จะ
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่ของประชาคมโลกที่จะต้องเร่งด�ำเนินการในทุกรูปแบบ เพื่อลดผลกระทบที่จะมีต่อ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพประชาชน เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งนี้ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency,
IAEA) ได้ก�ำหนดแนวทางในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้ 3 แนวทางด้วยกัน (Amano, 2018) ได้แก่ การปรับตัวให้เข้ากับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Adaptation) การเฝ้าระวังผลกระทบ (Monitoring) และการลดหรือบรรเทาการผลิตและปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Mitigation) ควบคูไ่ ปกับการประยุกต์ใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์ในรูปแบบต่าง ๆ เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของแนวทางทีก่ ำ� หนดไว้  

สัดส่วนก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศสหรัฐอเมริกา
(ที่มา: https://www3.epa.gov/climatechange/
ghgemissions/inventoryexplorer/)

การปรับตัว (Adaptation)

จากการที่มนุษย์ก�ำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การปรับตัวให้สามารถรับมือกับผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นตามมา เช่น การขาดแคลนน�้ำและอาหาร การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ ภัยธรรมชาติที่เพิ่มมากขึ้น และอุณหภูมิโลก
ที่สูงขึ้น เป็นต้น จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งและถือเป็นวาระเร่งด่วนของทุก ๆ ประเทศ เทคนิคทางด้านนิวเคลียร์ได้กลายมาเป็นเครื่องมือที่หลาย
ประเทศทีก่ ำ� ลังเผชิญกับผลกระทบดังกล่าวข้างต้นเลือกใช้ในการต่อสูแ้ ละรับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาวะอากาศทีก่ ำ� ลังทวีความรุนแรงขึน้ อาทิ
4 วารสาร

● ประมาณร้อยละ 70 ของน�้ำจืดทั่วโลกถูกใช้ส�ำหรับการเกษตรกรรม การบริหารจัดการน�้ำจืดที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดในพื้นที่การเกษตร

ต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผลผลิตและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร หลายประเทศได้น�ำเทคนิค
ที่เรียกว่า Drip Irrigation มาใช้ในการก�ำหนดเวลา ความถี่ และปริมาณน�้ำที่จะให้ไปที่รากของพืชโดยตรง เพื่อลดการสูญเสีย
น�้ำจากการระเหย โดยเทคนิคดังกล่าวอาศัยหลักการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงความเร็วของนิวตรอน ซึ่งจะสอดคล้องกับระดับ
ความชื้นในดิน หากนิวตรอนที่ถูกปลดปล่อยออกมามีความเร็วลดลงมาก ก็ท�ำให้ทราบว่ามีปริมาณน�้ำในดินสูง (Dubertrand,
2018)
● ประเทศฟิลปิ ปินส์เป็นประเทศทีต่ อ้ งเผชิญกับพายุไต้ฝนุ่ ทีม่ รี ะดับความรุนแรงแตกต่างกันไปในแต่ละปี ความเสียหายทีพ
่ ายุเหล่านัน้
ทิ้งไว้เบื้องหลัง นอกจากจะเกิดขึ้นกับสิ่งปลูกสร้าง ถนนหนทาง รวมไปถึงชีวิตมนุษย์ก็คือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพืชผล
ทางการเกษตร เช่น ข้าว และพืชไร่ชนิดอื่น ๆ แต่การพ่นสารสกัดจากสาหร่ายทะเล ที่เรียกว่า คาร์ราจีแนน (Carrageenan)
ที่ผ่านกระบวนการฉายรังสีแกมมาเพื่อปรับปรุงลักษณะของคาร์ราจีแนนลงบนต้นข้าว จะช่วยให้ล�ำต้นและรากมีความแข็งแรง
มากขึ้น ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต และเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังช่วยให้พืชมีความต้านทานต่อแมลงศัตรูพืช
มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงตามล�ำดับ (Gil, 2018)

การใช้คาร์ราจีแนนพ่นให้ต้นข้าว เพื่อเพิ่มความต้านทาน
ต่อพายุไต้ฝุ่น
(ที่มา: https://www.iaea.org/newscenter/news/
philippines-radiation-processed-seaweed-increasestyphoon-resistance-of-rice)

การเฝ้าระวัง (Monitoring)

การก�ำหนดแนวทางระยะยาวส�ำหรับการรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ผลกระทบของก๊าซเรือนกระจกที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงบนพื้นดิน ในมหาสมุทร ตลอดจนในชั้นบรรยากาศมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการศึกษาและท�ำความเข้าใจขั้นตอน กระบวนการ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศในแต่ละพื้นที่ของโลก อาทิ
● ในระบบนิเวศทางทะเล แพลงก์ตอนและสาหร่ายหน้าดินขนาดเล็กบางชนิดสามารถสร้างสารชีวพิษ (Biotoxins) ที่มีผลต่อระบบ
ประสาทของสิ่งมีชีวิตชั้นสูงที่บริโภคสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น และก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นในมนุษย์ที่บริโภคอาหารทะเลที่ปนเปื้อน
ด้วยสารชีวพิษ การเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป อาจท�ำให้เกิดสภาวะกระตุ้น
การเพิ่มจ�ำนวนของแพลงก์ตอนและสาหร่ายหน้าดิน
ขนาดเล็ ก ชนิ ด ที่ ส ร้ า งสารชี ว พิ ษ   (Harmful Algae
Blooms, HABs) Radioligand Receptor Binding
Assay (RBA) เป็นนิวเคลียร์เทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่
หลายทั่วโลกในการวิเคราะห์สารชีวพิษในอาหารทะเล
รวมถึงการสร้างความเข้าใจในกระบวนการถ่ายทอด
สารชีวพิษระหว่างสิ่งมีชีวิตภายในห่วงโซ่อาหาร และ
ถ่ายทอดสู่ผู้บริโภคอาหารทะเล (Jones-Couture and
Gaspar, 2018)
นักวิจัยจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเก็บตัวอย่างส�ำหรับการวิเคราะห์พิษ
(ที่มา: https://www.iaea.org/newscenter/news/harmful-algal-blooms-nucleartechniques-help-reduce-toxicity-prevent-health-impact)
วารสาร
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● ในพื้นที่การเกษตรที่มีปริมาณน�้ำน้อย การบริหารจัดการน�้ำที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดจะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นิวเคลียร์

เทคโนโลยี ที่เรียกว่า Neutron-sensing Technology ซึ่งมีข้อดีหลายประการเหนือกว่าเทคนิคเดิม ๆ ที่เกษตรกรเคยใช้อยู่ ไม่ว่า
จะเป็นการใช้ระยะเวลาที่สั้นและจ�ำนวนแรงงานที่น้อยกว่าในการวิเคราะห์ปริมาณน�้ำในดินในพื้นที่เท่า ๆ กัน รวมถึงไม่รบกวน
สภาพและโครงสร้างของดิน ได้ถูกน�ำมาประยุกต์ใช้มากกว่า 25 ประเทศ ช่วยให้เกษตรกรสามารถทราบถึงปริมาณน�้ำในดิน
ปริมาณน�้ำที่พืชต้องการ และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการให้น�้ำแก่พืชผลทางการเกษตร ซึ่งเป็นการลดการใช้น�้ำแบบไม่จ�ำเป็น
ท�ำให้เกษตรกรสามารถประหยัดน�้ำได้เป็นจ�ำนวนมากในแต่ละปี นอกจากนี้เทคนิคดังกล่าวยังช่วยให้เกษตรกรสามารถวิเคราะห์
ได้ว่าพืชชนิดใดเหมาะสมที่จะเพาะปลูกในพื้นที่ที่มีแหล่งน�้ำจ�ำกัด (Benzinger and Jawerth, 2018)

การท�ำงานของเซ็นเซอร์ตรวจวัดนิวตรอนจากรังสีคอสมิก
(ที่มา: https://www.iaea.org/newscenter/news/using-cosmic-rays-to-measure-moisture-levels-in-soil)

การบรรเทา (Mitigation)

การบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเป็นเป้าหมายระยะยาว ซึ่งต้องการนโยบาย แนวทาง และเทคโนโลยี
ที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามข้อตกลงปารีสที่ท�ำขึ้นในปี พ.ศ. 2558 (2015 Paris Agreement)
ซึ่งถือเป็นกลไกหลักภายใต้กรอบสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายร่วมกันขั้นพื้นฐานที่จะรักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้
ต�่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส ซึ่งในหลายประเทศทั่วโลกได้น�ำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของข้อตกลง
ปารีส อาทิ ประเทศฟินแลนด์ท�ำการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แบบ Evolutionary Pressurised Reactor (EPR) ขนาด 1,600 MW
บนเกาะ Olkiluoto ที่สามารถรองรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของประชาชนในประเทศได้ 10% ของประชากรทั้งหมด 5.5 ล้านคน
โดยทีไ่ ม่มกี ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสูส่ งิ่ แวดล้อม ซึง่ ประเทศฟินแลนด์มนี โยบายด้านพลังงานทีจ่ ะลดการใช้ถา่ นหินในการผลิตกระแสไฟฟ้า
โดยหันไปใช้กระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทน เช่น ลม แสงอาทิตย์ และเชื้อเพลิงชีวภาพ เป็นต้น และจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
ที่จะสร้างเพิ่มขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ หากนโยบายด้านพลังงานดังกล่าวสามารถด�ำเนินการได้ตามเป้าหมายนอกจากจะส่งผลให้ประเทศฟินแลนด์
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึงร้อยละ 90 ภายในปี ค.ศ. 2030 และยังจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ
อีกด้วย (Donovan, 2018)
6 วารสาร

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศฟินแลนด์
(ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Olkiluoto_Nuclear_Power_Plant)

เกษตรกรรมถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) ออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็น
ปริมาณมากทั้งจากการผลิตและการใช้ปุ๋ยเคมี ประเทศอาร์เจนตินา บราซิล อินเดีย อินโดนีเซีย เคนยา ยูกันดา และอุรุกวัย ประยุกต์ใช้
ไอโซโทปเสถียร (Stable Isotopes) ได้แก่ คาร์บอน-13 (Carbon-13) และไนโตรเจน-15 (Nitrogen-15) ร่วมกับวิธีการท�ำเกษตรแบบ
ยั่งยืนที่เรียกว่า Integrated Cropping-Livestock System โดยการใช้คาร์บอน-13 จะช่วยให้เกษตรกรทราบถึงคุณภาพของดิน และ
ไนโตรเจน-15 จะช่วยให้เกษตรกรทราบถึงปริมาณปุ๋ยธรรมชาติ และ/หรือปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมต่อพืชผลของเกษตรกร ซึ่งจะช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี
ที่เกินความจ�ำเป็น ส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงตามไปด้วย (Fisher, 2018)        
ทั้งนี้หากมีการด�ำเนินนโยบายที่ชัดเจน โปร่งใส ก�ำหนดมาตรการที่เหมาะสม บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ เช่น เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ก็จะส่งผลให้เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเทศ เช่น
สหราชอาณาจักรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 80 ภายในปี ค.ศ. 2050 (Department for Business, Energy & Industrial
Strategy, 2013) บราซิลลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 43 ภายในปี ค.ศ. 2030 (Fisher, 2018) และประเทศไทยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20-25 ภายในปี ค.ศ. 2030 (กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2562) ไม่ไกลเกินเอื้อม
รวมทั้งส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมของโลกและลดภัยคุกคามการด�ำรงชีวิตของประชากรในโลกใบนี้อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ      
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“กินข้าวกันมั้ย”

ดร. พิภัทร พฤกษาโรจนกุล วิศวกรนิวเคลียร์ช�ำนาญการพิเศษ รักษาการในต�ำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานปรมาณู ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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กินข้าวกันมั้ย... เป็นประโยคค�ำถามที่เรียบ
ง่าย หรือหลาย ๆ คนมักใช้เป็นการทักทายกันและกัน
ที่เราทุกคนได้ยินทุกวัน เมื่อพิจารณานัยของ “ข้าว”
ในประโยคข้างต้นให้ดีแล้ว จะเห็นได้ว่ามีความหมาย
ที่ ก ว้ า งมาก และครอบคลุ ม อาหารส� ำ หรั บ บริ โ ภค
ทุกประเภทด้วยซ�้ำ  แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญของ
“ข้าว” กับชีวิตคนไทย และถือได้ว่าเป็นส่วนส�ำคัญ
ของการด�ำเนินชีวิตไปแล้ว
การปรั บปรุ ง พั น ธุ ์ ข ้ า วให้ มีค วามคงทนและเข้า กับ สภาพ
อากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงตามภาวะโลกร้อนที่ส่งผลให้เกิดสภาวะ
ต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิที่สูงขึ้น ความแห้งแล้งอย่างรุนแรง น�้ำท่วม
ฉับพลัน และฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาล เป็นต้น จึงเป็นเรื่องที่จ�ำเป็น
และมี ป ระโยชน์ อ ย่ า งมากต่ อ ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ข องประชาชน
ในประเทศไทยและเศรษฐกิจของประเทศที่พึ่งพาการส่งออกข้าว
ประเทศไทยได้น�ำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ในการพัฒนาพันธุ์ข้าว
มานานกว่ า 30 ปี ตั ว อย่ า งความส� ำ เร็ จ ของการพั ฒ นาพั น ธุ ์ ข ้ า ว
ในประเทศไทย ได้ แ ก่ ข้ า วเหนี ย ว กข 6 ที่ ไ ด้ จ ากการฉายรั ง สี
แกมมาของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปริมาณ 20 กิโลเรินต์เกน เป็น
ข้ า วเหนี ย วนุ ่ ม มี ก ลิ่ น หอม ให้ ผ ลผลิ ต ดี และต้ า นทานโรคใบจุ ด
สีน�้ำตาลได้ดี ได้รับความนิยมปลูกอย่างมากคิดเป็นร้อยละ 16 ของ
ปริมาณข้าวเหนียวในประเทศ และข้าวเจ้าสายพันธุ์ กข 15 ที่ได้จาก
การฉายรั ง สี แ กมมาของข้ า วขาวดอกมะลิ 105 ที่ ป ริ ม าณ 15
กิโลเรินต์เกน เป็นข้าวเจ้าที่มีความนุ่มและหอม ทนต่อสภาพอากาศ
ในปัจจุบัน จ�ำหน่ายได้ราคาสูงเทียบเท่ากับข้าวขาวดอกมะลิ 105
ถื อ เป็ น การพั ฒ นามู ล ค่ า การส่ ง ออกข้ า วของประเทศไทยอี ก ด้ ว ย
นอกจากข้ า วทั้ ง สองสายพั น ธุ ์ จ ะสร้ า งประโยชน์ โ ดยตรงให้ กั บ
ประชาชนไทยแล้ว ยังได้รับการยอมรับจากองค์การชั้นน�ำระหว่าง
ประเทศในรูปแบบของรางวัลอีกด้วย โดยทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ (IAEA: International Atomic Energy Agency)
และองค์ ก ารอาหารและการเกษตรแห่ ง สหประชาชาติ (FAO:
Food and Agriculture Organization of the United Nations)
ร่ ว มกั น มอบรางวั ล ความส� ำ เร็ จ ในการขยายพั น ธุ ์ พื ช กลายพั น ธุ ์
(Achievement Awards in Plant Mutation Breeding) โดยมี
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เอกอัครราชทูตไทย และ
ผู้แทนถาวรไทยประจ�ำสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐ
ออสเตรีย ทรงรับเกียรติบัตรด้วยพระองค์เอง ในการประชุมใหญ่
สมัยสามัญของ IAEA เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ณ กรุงเวียนนา
สาธารณรัฐออสเตรีย
วารสาร
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นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวยังเป็นที่นิยมอย่างมากในทวีปเอเชีย
พอสรุปได้ดังนี้
เวียดนาม ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวมานานกว่า 30 ปี และมีการคิดค้นพันธุ์ข้าว
ได้ถึง 46 สายพันธุ์ ส�ำหรับการเพาะปลูกในพื้นที่ที่แตกต่างกันทั่วประเทศ เกษตรกรมากกว่า 3 ล้านคน
ได้รับประโยชน์โดยตรงจากข้าวพันธุ์ DT-10 ที่ทนต่อสภาพอากาศที่ผิดปกติจากเดิม และให้ผลผลิต
มากขึ้นจากเดิมถึงร้อยละ 40
บังกลาเทศ ประสบปัญหาของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น พื้นที่เพาะปลูกลดลง และสภาพอากาศที่แห้ง
แล้งมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน จึงได้พัฒนาพันธุ์ข้าวโดยเริ่มจากน�ำพันธุ์ข้าว
จากแอฟริกา (New Rice for Africa: NERICA) มาฉายรังสีในปริมาณและระยะเวลาที่แตกต่างกัน
เพื่อหาสายพันธุ์ที่เหมาะสม และได้รับพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศ ผลผลิตที่สูงขึ้น
ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชากรและการส่งออกต่อไป
อิ น เดี ย พั ฒ นาพั น ธุ ์ ข ้ า วที่ ต อบสนองต่ อ ประเด็ น ท้ า ทายต่ า ง ๆ เช่ น โรคพื ช ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ ดิ น ที่
ขาดสารอาหารและแร่ธาตุ ความต้องการบริโภคในแต่ละพื้นที่ และสภาพอากาศในแต่ละภูมิภาค
ที่แตกต่างกัน เป็นต้น ข้าวสายพันธุ์ CSR-30 ที่ได้รับการพัฒนาโดย the Bhabha Atomic Research
Center มีจุดเด่นที่สามารถทนต่อสภาพน�้ำกร่อย จึงเหมาะสมกับการเพาะปลูกในพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ของประเทศ

10 วารสาร

กรมการข้าวคว้ารางวัลใช้รังสีพัฒนาพันธุ์ข้าวจาก IAEA และ FAO
โดยความร่วมมือกับส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

อินโดนีเซีย ประสบปัญหาในลักษณะเดียวกับประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย คือ ความต้องการอาหารมีมากขึ้น
เนื่องจากการเติบโตของประชากร จึงได้พัฒนาพันธุ์ข้าวโดยใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้ถึง 22 สายพันธุ์
ภายใต้การด�ำเนินการของ Indonesia’s National Nuclear Energy Agency (BATAN) ที่มีส่วนช่วยให้
เกษตรกรจ�ำนวน 800,000 คน ท�ำการเพาะปลูกข้าวเพียงพอส�ำหรับประชากร 20 ล้านคน
ฟิลิปปินส์ แสดงให้เห็นถึงการใช้เทคนิคทางไอโซโทป (Isotopic Technique) ในการศึกษาสภาพดิน
และวางแผนการเพิ่มปุ๋ยในดินในแต่ละช่วงเวลาของปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกษตรกร
ประหยัดค่าใช้จ่ายและยังเพิ่มผลผลิตได้อีกด้วย นอกจากนี้เทคนิคทางไอโซโทปได้ใช้ในการจัดท�ำ
ข้อมูลน�้ำ ซึ่งช่วยประหยัดน�้ำในระบบชลประทานเพื่อใช้ในการเพาะปลูกได้ถึงร้อยละ 35

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์เป็นเรื่ องที่ ใกล้ตัวกว่าที่ เราคิด มีส ่วน
ในการพั ฒนาแม้แต่สายพั นธุ์ข้าวที่รับประทานกันทุกวัน โดยมีส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลให้การใช้ประโยชน์ต้องอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยของประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนไทย

“ไปกินข้าวกันครับ”
อ้างอิง
[สืบค้นวันที่ 29 ม.ค. 62] ที่มา : https://www.iaea.org/newscenter/news/nuclear-technology-helps-southeastasia-boost-climate-proof-rice-experts-demonstrate
[สืบค้นวันที่ 29 ม.ค. 62] ที่มา : http://www0.tint.or.th/application/apply-plant.html
[สืบค้นวันที่ 29 ม.ค. 62] ที่มา : https://www.iaea.org/newscenter/news/mutation-breeding-of-rice-increases-food-security-across-asia
[สืบค้นวันที่ 29 ม.ค. 62] ที่มา : https://www.facebook.com/MGRonlineLive
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บัญชีรายการเครื่องก�ำเนิดรังสี
ดร. รุ่งธรรม ทาค�ำ
นักฟิสิกส์รังสีช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สืบเนื่องจากการมีผลใช้บังคับของพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 โดยในส่วนของการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์และรังสีจากเครื่องก�ำเนิดรังสีนั้น  ตามมาตรา 4 ได้ก�ำหนดนิยามความหมายของ “เครื่องก�ำเนิดรังสี” ว่า “เครื่องหรือระบบ
อุปกรณ์เมื่อมีการให้พลังงานเข้าไปแล้วจะก่อให้เกิดการปล่อยรังสีออกมา และอุปกรณ์ตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงที่ใช้ประกอบเป็นเครื่อง
ก�ำเนิดรังสี” ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าการก�ำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ ที่ก�ำเนิดจากเครื่องก�ำเนิดรังสีนั้นให้ความส�ำคัญกับ
องค์ประกอบหลักสองส่วน คือ “เครื่องหรือระบบอุปกรณ์ก�ำเนิดรังสี และอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องก�ำเนิดรังสีหรืออุปกรณ์ที่เป็น
ต้นก�ำเนิดหรือตัวผลิตรังสี” ด้วยเหตุนี้เพื่อให้การก�ำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์จากเครื่องก�ำเนิดรังสีมีความถูกต้องและ
ครบถ้วนในทั้งสองส่วนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 จึงจ�ำเป็นต้องมีการจัดท�ำบัญชีรายการ
(Inventory) เครื่องก�ำเนิดรังสี เพื่อให้สามารถตรวจสอบและติดตามการใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์ทั้งสองส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพตัวอย่างเครื่องก�ำเนิดรังสี
12 วารสาร
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SHIMADZU

TOSHIBA

TOSHIBA

GENDEX

TOSHIBA

4XM0001/61R1

-

4XM0001/61R1

4XM0001/61R1

ผู้ผลิต/ยี่ห้อ

4XM0001/61R1

เลขที่ใบอนุญาต

00-11223344

1111111199

Winscope
Pressart EX8

W11003356

9200 PLUS

KXO-32S

ABC11223344

MPF11C664321

MobileArt
Evolution

KXO-32SS

หมายเลข
ประจ�ำเครื่อง

รุ่น

Stationary

Panoramic Dental
Radiography
Stationary
Radiography &
Fluoroscopy

JAN
2008
NOV
2017

Stationary

Stationary
Radiography

FEB
2007
Stationary

Stationary

Stationary
Radiography

MAR
2017

Mobile

แบบ

Mobile Radiography

ชนิด

JUN
2012

วันที่
ผลิต

เครื่อง/ระบบอุปกรณ์ก�ำเนิดรังสี

150

75

150

150

133

kV

ก�ำลังสูงสุด

500

7

500

500

300

mA

ห้องเอกซเรย์
3

ห้องเอกซเรย์
ฟัน

ห้องเอกซเรย์
1

ห้องเอกซเรย์
2

ห้องผ่าตัด

สถานที่
ใช้งาน/
เก็บรักษา

ใช้งานปกติ

ใช้งานปกติ

ช�ำรุด

ใช้งานปกติ

ใช้งานปกติ

สถานะ
การใช้งาน

123455

1A1234

ROTANODE
DR-3724H
TOSHIBA

111-2222

0B3200

1A2345

11111

หมายเลข
ประจ�ำ
หลอด

A-192

ORALIX AC

ROTANODE
DR-3724H

ROTANODE
DR-3724H

0.7/1.3U163C

รุ่น

OCT
2017

OCT
2017

JAN
2008

JAN
2007

JAN
2017

MAY
2012

วันที่
ผลิต

หลอด/ต้นก�ำเนิดรังสี

VARIAN

GENDEX

TOSHIBA

TOSHIBA

SHIMADZU

ผู้ผลิต/
ยี่ห้อ

บัญชีรายการเครื่องก�ำเนิดรังสี โรงพยาบาลประจ�ำอ�ำเภอ ลงวันที่ กรกฎาคม 2561

ตารางที่ 1 บัญชีรายการเครื่องก�ำเนิดรังสี (ตัวอย่าง)

150

150

75

150

150

133

ก�ำลัง
สูงสุด
(kV)

ใช้งานปกติ

ใช้งานปกติ

ใช้งานปกติ

ไม่ใช้งาน

ใช้งานปกติ

ใช้งานปกติ

สถานะ
การใช้งาน

บัญชีรายการเครื่องก�ำเนิดรังสี คือ เอกสารที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับแบบ ชนิด ยี่ห้อ ก�ำลัง สถานที่ใช้งานหรือ
เก็บรักษา และสถานะการใช้งานของเครื่องก�ำเนิดรังสี รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็นต้นก�ำเนิดรังสีของเครื่องก�ำเนิด
รังสีนั้น ๆ
การจัดท�ำบัญชีรายการเครื่องก�ำเนิดรังสีมีประโยชน์ ท�ำให้ผู้รับใบอนุญาต ผู้ออกใบอนุญาต และผู้ตรวจสอบ
สามารถตรวจติดตามหรือตรวจยืนยันการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก�ำเนิดรังสีได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

บัญชีรายการเครื่องก�ำเนิดรังสี (ดังตัวอย่างตามตารางที่ 1) ประกอบไปด้วยข้อมูลส�ำคัญ 3 ส่วน

ข้อมูลใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง
หรือใช้ประโยชน์เครื่องก�ำเนิดรังสีฉบับ
ปัจจุบัน คือ เลขที่ใบอนุญาต และอาจ
ระบุวันที่ใบอนุญาตฯ สิ้นอายุ ด้วย

ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งหรื อ ระบบ
อุปกรณ์ก�ำเนิดรังสี ประกอบด้วย ผู้ผลิต/
ยี่ ห ้ อ (make/manufacturer) รุ ่ น
(model/model number) หมายเลข
ประจ�ำเครื่อง (serial number) วันที่
ผลิต (manufactured date/reference
date) ชนิดของการใช้ประโยชน์ แบบ
หรื อ ลั ก ษณะของเครื่ อ ง ก� ำ ลั ง สู ง สุ ด
(maximum kV & mA) สถานที่ใช้งาน/
เก็ บ รั ก ษา และสถานะการใช้ ง านของ
เครื่องก�ำเนิดรังสี

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือตัวผลิต
รั ง สี ประกอบด้ ว ยผู ้ ผ ลิ ต /ยี่ ห ้ อ รุ ่ น
หมายเลขประจ�ำ  วันที่ผลิต ก�ำลังสูงสุด
และสถานะการใช้งาน

นอกจากข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องก�ำเนิดรังสีตามตัวอย่างตารางนี้แล้ว เพื่อความสมบูรณ์ของบัญชีรายการ
เครื่องก�ำเนิดรังสี และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและยืนยันการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก�ำเนิดรังสี อาจแนบ
ภาพถ่ายประกอบบัญชีรายการด้วย โดยภาพถ่ายประกอบไปด้วย (1) ภาพถ่ายของเครื่อง/ระบบอุปกรณ์ (2) ภาพถ่ายของ
ป้ายก�ำกับเครื่อง/ระบบอุปกรณ์ (name plate) ที่ระบุข้อมูลผู้ผลิต/ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขประจ�ำ วันที่ผลิต และก�ำลังสูงสุดของ
เครื่อง/ระบบ และ (3) ภาพถ่ายของป้ายก�ำกับหลอด/ต้นก�ำเนิดรังสี ที่ระบุข้อมูลผู้ผลิต/ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขประจ�ำ วันที่ผลิต
และก�ำลังสูงสุดของหลอด/ต้นก�ำเนิดรังสี
การจัดท�ำบัญชีรายการเครื่องก�ำเนิดรังสีเป็นหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก�ำเนิด
รังสี โดยต้องปรับปรุงบัญชีรายการเครื่องก�ำเนิดรังสีทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการครอบครองหรือใช้เครื่องก�ำเนิด
รังสี เช่น เพิ่มเครื่องใหม่ ยกเลิกใช้งานเครื่องเก่า และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องก�ำเนิดรังสีหรือตามระยะเวลา
อันเหมาะสม เช่น ทุก ๆ 6 เดือน หรือ 2 เดือน เป็นต้น ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสีอาจเรียกดูบัญชี
รายการเครื่องก�ำเนิดรังสีเมื่อเข้าตรวจสอบสถานประกอบการ หรือต้องแนบประกอบการขอต่อใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง
หรือใช้เครื่องก�ำเนิดรังสี

14 วารสาร

ตัวอย่างภาพถ่ายประกอบบัญชีรายการเครื่องก�ำเนิดรังสี

ป้ายก�ำกับเครื่อง/ระบบก�ำเนิดรังสี

เครื่อง/ระบบก�ำเนิดรังสี

ป้ายก�ำกับหลอด/ต้นก�ำเนิดรังสี

วารสาร

15

รู้จักกับ

Gamma Radiography
นางสาววรัญญา ภิบาลวงษ์ นักฟิสิกส์รังสีช�ำนาญการพิเศษ
นายสัญญา เทศทอง นักนิวเคลียร์เคมีช�ำนาญการ
ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

อุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมา (Gamma Radiography) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส�ำหรับ
งานทดสอบแบบไม่ท�ำลาย (Non-destructive Testing (NDT)) โดยเรียกการทดสอบแบบนี้ว่า
การทดสอบโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี (Radiographic Testing (RT)) ซึ่งต้นก�ำเนิดรังสีที่ใช้
เป็นชนิดให้รังสีแกมมา ทั้งนี้งานทดสอบแบบไม่ท�ำลายนั้นยังมีอีกหลายแบบหรือหลายวิธี เช่น
การทดสอบโดยวิ ธี ก ารตรวจพิ นิ จ การทดสอบโดยคลื่ น ความถี่ เ หนื อ เสี ย ง การทดสอบด้ ว ย
อนุภาคแม่เหล็ก และการทดสอบโดยวิธีกระแสไหลวน เป็นต้น
อุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมาจะประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ 3 ชุด ดังนี้ รายละเอียดแสดง
ดังรูปที่ 1  
1. ภาชนะบรรจุต้นก�ำเนิดรังสี (Projector หรือ Camera) ประกอบด้วยเครื่องก�ำบังรังสี
ซึ่งท�ำด้วยวัสดุต้นก�ำลัง ได้แก่ ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ (Depleted uranium) ระบบกลไกการล็อค
ฝาครอบป้องกัน และส่วนท่อทางเดินของต้นก�ำเนิดรังสี
2. ชุดอุปกรณ์ควบคุมสายขับเคลื่อนวัสดุกัมมันตรังสี (Drive cable control unit)
3. ชุดท่อน�ำต้นก�ำเนิดรังสี (Guide tube unit)

Guide tube unit

Projector หรือ Camera
รูปที่ 1 แสดงอุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมา
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Drive cable control unit

ต้นก�ำเนิดรังสีที่น�ำมาใช้เป็นต้นก�ำเนิดรังสีแกมมา ได้แก่ อิริเดียม-192 (Ir-192) ซีลีเนียม-75 (Se-75)
โคบอลต์-60 (Co-60) อิตเทอร์เบียม-173 (Yb-173) และซีเซียม-137 (Cs-137) ส�ำหรับประเทศไทยมีการน�ำ 
Ir-192, Se-75 และ Co-60 มาใช้มากที่สุด โดยอุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมาจะบรรจุต้นก�ำเนิดรังสีได้
ครั้งละ 1 ชนิดเท่านั้น ลักษณะของต้นก�ำเนิดรังสีแกมมาแสดงดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 แสดงลักษณะของต้นก�ำเนิดรังสีแกมมา
(ที่มา : https://vmcli.com/continuing-education/introduction-to-radiation-safety)

อุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมาที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรมมี 2 รุ่น คือ
รุ่น 660 Series และ 880 Series ผลิตโดยบริษัท QSA GLOBAL แสดงดังรูปที่ 3 และรูปที่ 4

รูปที่ 3 อุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมา รุ่น 660 Series (ที่มา : https://www.sourcerad.com.au/specials.htm และhttps://cellcode.us/quotes/industrial-radiography-source.html)

รูปที่ 4 อุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมา รุ่น 880 Series (ที่มา : https://www.dailymail.co.uk/news/article-2280499/
Canister-potentially-dangerous-radioactive-material-stolen-van-parked-outside-house.html)
วารสาร
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การใช้งานอุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมาสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การใช้งานอุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมาภายในห้องถ่ายภาพ แสดงดังรูปที่ 5
2. การใช้งานอุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมาภายนอกห้องถ่ายภาพ แสดงดังรูปที่ 6

รู ป ที่ 5 การใช้ ง านอุ ป กรณ์ ถ ่ า ยภาพด้ ว ยรั ง สี แ กมมาภายใน
ห้ อ งถ่ า ยภาพ (ที่ ม า : http://www.oap.go.th/images/
documents/offices/baea/proap/training/safety_1-2_
Aug2018.pdf)  

รูปที่ 6 การใช้งานอุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมาภายนอก
ห้ อ งถ่ า ยภาพ (ที่ ม า : http://www.oap.go.th/images/
documents/offices/baea/proap/training/safety_1-2_
Aug2018.pdf)

การถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมาทั้ง 2 ลักษณะนี้ ต้องมีการจัดแบ่งพื้นที่การปฏิบัติงานรังสี ต้องจัดแบ่ง
เป็นพื้นที่ควบคุมและพื้นที่ตรวจตรา โดยให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับรังสีน้อยที่สุดตามมาตรการการป้องกันอันตราย
จากรังสี

การก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี

หากประสงค์ จ ะใช้ ง านอุ ป กรณ์ ถ ่ า ยภาพด้ ว ยรั ง สี แ กมมา หน่ ว ยงานจะต้ อ งด� ำ เนิ น การขอรั บ ใบอนุ ญ าต
มี ไ ว้ ค รอบครองหรื อ ใช้ วั ส ดุ กั ม มั น ตรั ง สี (ต้ น ก� ำ เนิ ด รั ง สี แ กมมา) และใบอนุ ญ าตมี ไ ว้ ค รอบครองหรื อ ใช้ วั ส ดุ
นิวเคลียร์ (ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ) ที่ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานปรมาณู
เพื่ อ สั น ติ จ ะด� ำ เนิ น การประเมิ น ความปลอดภั ย ทางรั ง สี แ ละความมั่ น คงปลอดภั ย ทางรั ง สี และตรวจสอบ
สถานประกอบการทางรั ง สี รวมทั้ ง สถานที่ จั ด เก็ บ อุ ป กรณ์ ถ ่ า ยภาพด้ ว ยรั ง สี แ กมมา สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
และการขนส่ ง เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า การน� ำ วั ส ดุ กั ม มั น ตรั ง สี ม าใช้ ง านมี ค วามปลอดภั ย สู ง สุ ด
ต่อผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนทั่วไป และสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนถ่ายต้นก�ำเนิดรังสีแกมมา และ
ต้องการส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี หน่วยงานจะต้องด�ำเนินการขอรับใบอนุญาตส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี
และเมื่อมีการน�ำเข้าต้นก�ำเนิดรังสีแกมมาเพื่อทดแทนของเดิม จะต้องด�ำเนินการขอรับใบอนุญาตน�ำเข้า
วัสดุกมั มันตรังสีทกุ ครัง้
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นางรัชดา เหมปฐวี
รองเลขาธิการส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

“NQI ขับเคลื่อน Smart OAP
ได้อย่างไร”

ดร. วิทิต ผึ่งกัน
นักฟิสิกส์รังสีช�ำนาญการพิเศษ

เมื่ อพูดถึง ค� ำว่า National Quality Infrastructure หรือ NQI หลายคนอาจยังไม่คุ้นเคยสักเท่าใด จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม
KM Day ของส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) หัวข้อ “NQI ขับเคลื่อน Smart OAP ได้อย่างไร” เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยนางรัชดา เหมปฐวี
รองเลขาธิการส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และ ดร. วิทิต ผึ่งกัน นักฟิสิกส์รังสีช�ำนาญการพิเศษ ให้เกียรติถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ชาว ปส. ใน
ประเด็นที่สงสัยว่า NQI คืออะไร???? และมีส่วนช่วยขับเคลื่อน ปส. ได้อย่างไรบ้าง
ด้วยปัจจุบันการแข่งขันทางการค้ามีแนวโน้มที่สูงขึ้นทั้งในระดับประเทศและสากล โดยผู้ประกอบการมุ่งสร้างความเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์
และบริการ โดยมุ่งเน้น “คุณภาพ” ขึ้นมาเป็นปัจจัยส�ำคัญในการชี้ขาดทางการแข่งขัน จึงท�ำให้ทุกภาคส่วนเห็นพ้องร่วมกันว่า จะต้องเร่งพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการด้านต่าง ๆ ของประเทศ และจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ หรือ NQI
ให้มีความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างการยอมรับและความเชื่อถือให้กับประชาชนและองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นปัจจัยช่วยให้ไทย
ก้าวไปสู่สังคมแห่งความเป็นเลิศ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ได้ โดยประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
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มาตรวิทยา (Metrology) เสริมความเข้มแข็งและประสิทธิภาพทางการวัดด้านต่าง ๆ ของประเทศให้มีความถูกต้อง เที่ยงตรง

มาตรฐาน (Standardization) ก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการต่าง ๆ ให้ชัดเจน

การทดสอบ (Testing) ทดสอบผลิตภัณฑ์ว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้

การจั ด การระบบคุ ณ ภาพ (Quality Management) ตรวจสอบและรั บ รองว่ า หน่ ว ยงานที่ ผ ลิ ต และให้ บ ริ ก ารด้ า นต่ า ง ๆ
มีความสามารถ มีสมรรถนะ และสามารถด�ำเนินการตามมาตรฐานที่เหมาะสมหรือไม่

โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี ถือเป็นบทบาทที่ส�ำคัญของ ปส. ในฐานะเป็นหน่วยงานก�ำกับดูแล
ความปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ และ ปส. ได้รับการสถาปนาทางการวัดรังสีจากสถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ (มว.) บทบาทดังกล่าวส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรอัจฉริยะ (Smart OAP) ด้านการก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีของประเทศภายใต้การบังคับใช้ พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 โดยก�ำหนด Smart OAP goals ร่วมกันคือ “โปร่งใส
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย” ด้วยเหตุนี้ ปส. จึงได้ขับเคลื่อน NQI ผ่านกระบวนการ MSTQ  อาทิ
- การสร้างมาตรฐานด้านมาตรวิทยารังสีตามแนวทาง ระเบียบ และมาตรฐานสากล
- การผลักดันโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี (อาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ) เพื่อสนับสนุนศักยภาพด้านมาตรฐาน
การทดสอบ และการจัดการคุณภาพทางมาตรวิทยารังสีของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
- การบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีระบบและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
การสื่อสารที่ทันสมัย พร้อมบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- การยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ห้องปฏิบัติการสนับสนุนด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear
Forensic Laboratory) ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยาทางรังสี (Radio Ecological Laboratory)
- ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ที่ได้การรับรองมาตรฐานระดับประเทศ
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางเทคนิคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

โดย ปส. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการยอมรับว่า ปส. เป็นองค์กรอัจฉริยะ (Smart OAP) ในการก�ำกับดูแลการใช้ประโยชน์
พลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ ด้วยกฎหมายและมาตรฐานที่ทันสมัย มีความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจ นานาประเทศเชื่อมั่น
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การรักษามะเร็งโดยใช้โปรตอน

Proton Therapy
นายวัชรพล รอดพันหน นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายนฤพนธ์ เพ็ญศิริ นักฟิสิกส์รังสีช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

อนุภาคโปรตอนคืออะไร
รูปที่ 1 รูปแสดงโครงสร้างโปรตอน (ที่มา
: http://kanta.me/green-is-not-a-creative-color/green-is-not-a-creativecolor-quark/)

อนุภาคโปรตอน คือ อนุภาคที่มีพลังงานสูง ประจุ +1 มีมวลประมาณ 1 amu (นิวเคลียส
ของไฮโดรเจน) โปรตอนยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอนให้อยู่ในวงจรเพื่อรักษารูปร่างและ
พลังงานของอะตอมให้มีความเสถียร  

การรักษามะเร็งโดยใช้อนุภาคโปรตอนในอดีต

การรักษาโดยใช้อนุภาคโปรตอนได้รับการเสนอครั้งแรกโดยโรเบิร์ต วิลสัน นักฟิสิกส์ ในปี พ.ศ. 2489 โดยอาศัยประโยชน์ของ
Bragg peak คือ การท�ำลายเซลล์มะเร็ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 ห้องปฏิบัติการเบิร์กลีย์ได้น�ำเครื่องเร่งอนุภาคโปรตอนมาใช้ในการรักษาผู้ป่วย
เป็นครั้งแรก หลังจากนั้นประเทศสวีเดนก็ได้น�ำอนุภาคโปรตอนมาใช้ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2533 ศูนย์การแพทย์โลมาลินดาเป็นโรงพยาบาล
แห่งแรกของโลกที่น�ำเอาอนุภาคโปรตอนมารักษาผู้ป่วย

จุดเด่นของอนุภาคโปรตอน

จุดเด่นที่ส�ำคัญของอนุภาคโปรตอนนั้นคือ เมื่อผ่านตัวกลางหรือผิวของผู้ป่วยเข้าไป ตัวกลางจะดูดกลืนปริมาณรังสีได้น้อยมาก
โดยจะดูดกลืนปริมาณรังสีสูงสุดบริเวณที่โปรตอนหยุดเคลื่อนที่ (ต�ำแหน่งเป้าหมาย) เราเรียกว่า ต�ำแหน่ง Bragg Peak ซึ่งทางการแพทย์จึงน�ำ
หลักการนี้มาใช้ในการรักษาเซลล์มะเร็ง
20 วารสาร

รูปที่ 2 รูปแสดงระยะทางที่รังสีเดินทางได้ระหว่างโปรตอนกับรังสีเอกซ์ (ที่มา :
https://kitchendecor.club/files/are-where-protons-brain-located.html)

หลักการท�ำงานของ Proton Therapy

รูปที่ 3 รูปแสดง Bragg Peak ของรังสีชนิดต่าง ๆ (ที่มา : https://www.
quora.com/In-which-ways-could-gold-atoms-protons-or-neutronsbe-brought-safely-into-human-brain-tissue)

อนุภาคโปรตอนมาจากนิวเคลียสของไฮโดรเจนจะถูกเร่งในเครื่องเร่งอนุภาค (ไซโคลตรอนหรือซินโครตรอน) โดยจะเร่งความเร็วของ
โปรตอนให้มีความเร็วประมาณ 2 ใน 3 ของความเร็วแสง จึงถูกปล่อยมาผ่านท่อน�ำโดยบังคับด้วยทิศทางของสนามแม่เหล็กไปยังจุดที่ถูกบังคับ
ทิศทางไปยังเซลล์ที่ต้องการฉายรังสี รังสีแพทย์จะต้องค�ำนวณ Bragg Peak ของรังสีให้อนุภาคโปรตอนนั้นถ่ายเทพลังงานแก่เซลล์มะเร็งให้ได้
มากที่สุด เทคนิคที่ใช้จะมีด้วยกัน 2 วิธี คือ
1. เทคนิ ค Passive Scattering จะใช้ ล� ำ อนุ ภ าคโปรตอนที่ มี
พลังงานตั้งต้นคงที่ มีการลดทอนพลังงานและวัสดุกระเจิงล�ำรังสี ระยะทางที่
โปรตอนเดินทางเข้าไปในร่างกายจะลดหลั่นไปตามความหนาของวัสดุลดทอน
พลังงาน ท�ำให้สามารถก�ำหนดการแผ่กระจายของ Bragg Peak ให้ครอบคลุม
กับเซลล์มะเร็งได้ ในการควบคุมจะต้องเพิ่มวัสดุกระเจิงล�ำรังสีไปในเส้นทาง
ของโปรตอน ข้อดีของเทคนิคนี้คือ การวางแผนจะไม่ซับซ้อนมากนักและไม่มี
การกระจุกตัวของรังสีในบริเวณใดบริเวณหนึ่งในร่างกายมากเป็นพิเศษ จึง
เหมาะส�ำหรับอวัยวะที่มีการเคลื่อนที่ เช่น ปอด เนื่องจากต้องมีการหายใจ
ขณะท�ำการฉายรังสี ส่วนข้อเสียนั้น เนื่องจากวัสดุลดทอนพลังงานและควบคุม
ล�ำรังสีเมื่อถูกชนด้วยโปรตอนพลังงานสูง อาจเกิดการปลดปล่อยรังสีนิวตรอน รูปที่ 4 รูปแสดงเครื่องฉายรังสีโปรตอนและเครื่องเร่งอนุภาคชนิด
Cyclotron (ที่มา : https://www.chulacancer.net/servicesท�ำให้มีโอกาสเกิดมะเร็งจากการฉายรังสีได้
list-page.php?id=602)
2. เทคนิค Active Scanning ก�ำหนดเริ่มพลังงานของโปรตอนตั้งต้น
ให้เหมาะสมกับต�ำแหน่งและขนาดของก้อนมะเร็ง อนุภาคโปรตอนที่มีพลังงาน
ตัง้ ต้นนั้นจะถูกส่งผ่านไปยังแต่ละระนาบความลึก พลังงานจะลดลงเมื่อต้องการ
ระนาบที่ ตื้ น ขึ้ น การกระจายของรั ง สี ใ นระนาบตั้ ง ฉากกั บ การเดิ น ทางของ
อนุภาคโปรตอนทีเ่ ข้าสูร่ า่ งกายจะถูกก�ำหนดด้วยการเลีย้ วเบนของสนามแม่เหล็ก
ข้อดีของวิธีนี้คือ การปลดปล่อยรังสีนิวตรอนต�่ำ  เพราะมีวัสดุที่ขวางทางเดิน
รังสีที่น้อย ส่วนข้อเสียคือ ควรระวังอวัยวะที่มีการเคลื่อนไหว เช่น การรักษา
มะเร็งปอด เพราะมีการขยับเนื่องจากการหายใจ
การเพิ่มความแม่นย�ำของการรักษาโดยใช้อนุภาคโปรตอนถูกพัฒนา
รูปที่ 5 เทคนิค Passive Scattering (ที่มา : https://www.reต่อยอดมาจากการฉายรังสีเอกซ์ เช่น การส่งล�ำรังสีไปยังก้อนมะเร็งให้ประสาน searchgate.net/figure/llustration-of-passive-scattering-delivery-method-in-proton-therapy_fig1_283662969)
เวลากับอัตราการหายใจของผู้ได้รับการรักษา หรือการรักษาแบบ 4D (4D
Radiation Therapy)
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รูปที่ 6 เทคนิค Active Scanning (ที่มา : เธียรสิน เลี่ยมสุวรรณ และ รพพน พิชา ,
(2556),รังสีโปรตอนเพื่อการรักษา,TINT MAGAZINE,ฉบับที่ 29 : 16-17)

การรักษามะเร็งโดยใช้อนุภาคโปรตอนใช้ได้กับมะเร็งส่วนไหนได้บ้าง?

การใช้อนุภาคโปรตอนรักษาเซลล์มะเร็งจะใช้ได้ดีกับมะเร็งในเด็กหรืออยู่ใกล้อวัยวะที่ส�ำคัญ เช่น มะเร็งในสมอง
มะเร็งใกล้เส้นประสาทกระดูกสันหลัง มะเร็งในตา ก้านสมอง ปอด เต้านม หัวใจ ต่อมลูกหมาก บริเวณโพรงจมูก และ
มะเร็งส่วนที่อยู่ลึกในร่างกาย อีกทั้งยังสามารถรักษาเนื้องอกได้อีกด้วย เนื่องจากรังสีท่ีใช้นั้นถ่ายเทที่เซลล์มะเร็งโดยตรง
เซลล์ข้างเคียงจะได้รับอันตรายที่น้อยลง
สามารถใช้กับเด็กหรือเซลล์ข้างเคียงที่เป็นเซลล์ที่มีความไวต่อรังสี เช่น เซลล์ประสาท เซลล์ประสาทที่อยู่ในตา
หรือหู ส่วนเด็กนั้นเซลล์บางชนิดยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ เมื่อฉายอนุภาคโปรตอนที่เซลล์มะเร็ง การได้รับรังสีของเซลล์ข้าง
เคียงกับเซลล์มะเร็งน้อยลง จึงสามารถเจริญต่อได้โดยไม่มีการ Mutation กลายเป็นเซลล์มะเร็ง
ข้อดี เมื่อรักษาผ่านอนุภาคโปรตอนแล้ว เซลล์ข้างเคียงกับเซลล์มะเร็งจะได้รับรังสีน้อย ลดโอกาสการเกิดมะเร็ง
ครั้งที่ 2 สามารถใช้ปริมาณรังสีที่สูงได้เลย เซลล์มะเร็งจะได้รับปริมาณรังสีที่สูง การพักฟื้นจะน้อยกว่าการใช้รังสีแกมมาหรือ
รังสีเอกซ์ เพราะจ�ำนวนการฉายของอนุภาคโปรตอนน้อยกว่าแกมมาที่ต้องฉายรังสีหลายครั้งกว่า
ข้อเสีย การรักษาโดยใช้อนุภาคโปรตอนนั้นต�ำแหน่งของมะเร็งหรือเนื้องอกที่รักษายังเฉพาะจุด อีกทั้งค่าใช้จ่ายที่
จ�ำนวนมากส�ำหรับการรักษาในแต่ละครั้ง เครื่องฉายอนุภาคโปรตอนในการลงทุนนั้นจะลงทุนสูงมาก ราคาประมาณ 2-3 พัน
ล้านบาท และยังใช้เนือ้ ทีม่ ากประมาณ 6.2 ไร่ ในการสร้างเครือ่ งเร่งอนุภาคและเครือ่ งฉายรังสีอกี ด้วย

รูปที่ 7 รูปแสดงถึงการท�ำอันตรายกับเซลล์ระหว่างโปรตอนกับ X-ray
(ที่มา : http://www.shi.co.jp/quantum/eng/product/proton/proton.html)

ในเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น วิวัฒนาการทางการแพทย์ก้าวกระโดดไปมากขึ้น ผู้ป่วยมีทางเลือกในการรักษา
มะเร็งที่มากขึ้น การรักษาด้วยอนุภาคโปรตอนนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย รวมถึงวิธีการรักษาในวิธีอื่น ๆ ผู้ป่วยจึงต้องศึกษา
แนวทางการรักษาและค่าใช้จ่ายในทางเลือกต่าง ๆ
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การรักษามะเร็งโดยใช้ Proton Therapy ในประเทศไทย

Proton Therapy เป็ น นวั ต กรรมใหม่ ใ นการรั ก ษาโรคมะเร็ ง ที่ มี ก ารน� ำ เครื่ อ งเร่ ง อนุ ภ าคมาเป็ น องค์
ประกอบหลักในการใช้งาน ซึ่งในประเทศไทยยังไม่เคยมีการใช้งานมาก่อนหน้านี้   แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ในการรักษาและเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้ป่วยในการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทย จึงมีแผนจะน�ำ
เทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งโดยใช้ล�ำแสงโปรตอนมาใช้งาน ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทย มี 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
จุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี

ปส. และหน่วยงานที่ต้องการใช้เครื่องฉายอนุภาคโปรตอน จะมีการประชุมเตรียมความพร้อมในการก�ำกับดูแล
ความปลอดภัยทางรังสี และใช้มาตรฐานจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy
Agency : IAEA)  ในการตรวจสอบเครื่องฉายอนุภาคโปรตอน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ รวมถึง
ประชาชนทั่วไป
ทั้งนี้ การก�ำกับดูแลความปลอดภัยของ ปส. จะเริ่มตั้งแต่การให้ค�ำแนะน�ำในการวางแผนโครงการ การออกแบบ
การก่อสร้าง การติดตั้งเครื่อง การใช้งานเครื่อง จนกระทั่งการจัดการกากกัมมันตรังสีเมื่อเลิกใช้งาน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สากล ซึ่งหนึ่งในกระบวนการก�ำกับดูแลความปลอดภัย คือขั้นตอนการขออนุญาตดังรูปที่ 8

ยื่นเอกสาร
ค�ำขออนุญาต
ครอบครองหรือ
ใช้เครื่องฯ

พิจารณา
ศักยภาพ
ผู้ขออนุญาต

ประชุม
กลั่นกรอง
เพื่อพิจารณออก

ตรวจสอบสถานที่
และประเมิน
ความปลอดภัย
ทางรังสี

ตรวจสอบ
ออกใบอนุญาต

สถานปฏิบัติการ
ทุก 1 ปี

ใบอนุญาต

รูปที่ 8 ขั้นตอนในการออกใบอนุญาตเครื่องฉายอนุภาคโปรตอน

อ้างอิง

เธียรสิน เลี่ยมสุวรรณ และรพพน พิชา, (2556), รังสีโปรตอนเพื่อการรักษา, TINT MAGAZINE, ฉบับที่ 29 : 16-17
ศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปส. เตรียมพร้อมก�ำกับดูแลเครื่อง Proton therapy ส�ำหรับการรักษามะเร็งเครื่องแรกของประเทศ,
[สืบค้นวันที่ 3 ก.ย. 61] ที่มา : http://www.most.go.th/main/th/34-news/news-gov/3991-proton-therapy สาขาวิชารังสีวิทยาและมะเร็งวิทยา
ฝ่ายรังสีวิทยา, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, การรักษามะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน, [สืบค้นวันที่ 3 ก.ย. 61] ที่มา : https://www.chulacancer.net/serviceslist-page.php?id=602
Crystal R. Lombardo, 7 Advantages and Disadvantages of Proton Therapy, [สืบค้นวันที่ 3 ก.ย. 61] ที่มา : https://connectusfund.org/7advantages-and-disadvantages-of-proton-therapy
Steven J. Frank, MD Anderson Cancer Center, The University of Texas, What is Proton Therapy?, [สืบค้นวันที่ 4 ก.ย. 61] ที่มา : https://www.
mdanderson.org/patients-family/diagnosis-treatment/care-centers-clinics/proton-therapy-center/what-is-proton-therapy.html
Texas Center for Proton Therapy, Proton Beam Therapy, [สืบค้นวันที่ 4 ก.ย. 61] ทีม่ า : https://www.texascenterforprotontherapy.com/proton-therapy
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1. ความสามารถ การทํางานให้เป็นผลสําเร็จ
ได้ดียิ่งกว่าผู้ที่มีโอกาสเท่า ๆ กัน

6. ความซื่อตรงต่อคนทั่วไป รักษาวาจาสัตย์

2. ความเพียร กล้าหาญ เพื่อให้บังเกิดผล
ที่ดีที่สุดแก่กิจการทั่วไป และรีบทําการ
อันนั้นโดยฉับพลันทันท่วงที ไม่ย่อท้อ
ต่อความยาก และบากบั่นเพื่อที่จะข้าม
ความขัดข้องให้จงได้ โดยใช้ความอุตสาหะ
วิริยภาพ ฯ

7. ความรู้จักนิสัยคน จะใช้บังคับบัญชา
ด้วยแบบแผนเดียวกันทั้งหมดหาเหมาะไม่
จงสังเกตและรู้จักนิสัยคนให้ดียิ่งขึ้น

3. ความไหวพริบ รู้จักสังเกตเห็น
โดยไม่ต้องมีใครเตือน ว่าเมื่อมี
เหตุเช่นนั้น ๆ จะต้องปฏิบัติการ
อย่างนั้น
4. ความรู้เท่าถึงการ รู้จัก
ปฏิบัติกิจการให้เหมาะ
ด้วยประการทั้งปวง

8. ความรู้จักผ่อนผัน แต่ต้องไม่เสีย
ทั้งวินัย ทั้งแบบแผนและหลักการ

หนังสือ

หลักราชการ

พระราชนิพนธ์ ร. 6
20 กุมภาพันธ์ 2557
(พิมพ์แจกข้าราชการในวันสงกรานต์ 2457)

5. ความซื่อตรงต่อหน้าที่ ตั้งใจกระทํากิจการ
ซึ่งได้รับมอบให้เป็นหน้าที่ของตนนั้น
โดยซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความอุตสาหะวิริยภาพ
เต็มสติกําลังของตน ด้วยความมุ่งหมาย
ให้กจิ การนัน้ ๆ บรรลุถงึ ซึง่ ความสําเร็จ
โดยอาการอันงดงามทีส่ ดุ ทีจ่ ะพึงมีหนทางจัดไปได้

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แนะนําหนังสืออ่าน

คุณวิเศษ 10 ประการ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ
ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1123-1127, 4115 โทรสาร 0 2561 3013
: pr@oap.go.th
www.oap.go.th

: Atoms4Peace

9. ความมีหลักฐาน มีบ้าน
เป็นสํานักมั่นคง มีครอบครัว
อันมั่นคง ตั้งตนไว้ในที่ชอบ
10. ความจงรักภักดี ความยอมสละตน
เพื่อประโยชน์แห่งท่าน คือ ชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์

