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	 พบกันอีกครั้งกับวารสารปรมาณูเพ่ือสันติ	 ปีที่	 34	ฉบับที่	 1	 ประจำ	ปี	 2564	 ซึ่งในวันที่	 26	 เมษายน	 
พ.ศ.	2564	น้ี	สำ	นักงานปรมาณูเพื่อสันติจะมีอายุครอบรอบ	60	ปี	ดังนั้น	วารสารในฉบับน้ีจึงมาใน	Theme	“วันคล้าย 
วันสถาปนาสำ�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ� เนื่องในโอกาสครบรอบ�60�ปี”		ซึ่งผู้อ่านทุกท่านจะได้ทราบถึงความเป็นมา 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของสำ	นักงานปรมาณูเพ่ือสันติ	 รวมถึงการกำ	กับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ตลอดระยะเวลา	60	ปีที่ผ ่านมา
	 และอย่างที่ทราบกันดีว่าในปี	 2563	ที่ผ ่านมาจนถึงปีน้ี	 ทั่วโลกต้องเผชิญกับวิกฤต 
การแพร่ระบาดของโรค	COVID-19	แต่ท่ามกลางสถานการณ์เช่นน้ี	ปส.	ยังคงมีความมุ่งมั่น 
ในการกำ	กับดูแลความปลอดภัยและเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
ตลอด	24	ชั่งโมง	แต่จะมีวิธีการรับมือและปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำ	เนินงานอย่างไร	 
พบกับคำ	ตอบได้ในฉบับน้ี
	 สุ ดท้ าย น้ีคณะทำ างานฯ	 จั ดทำ า วารสารปรมาณู เ พ่ื อสันติ 	 
หวังว่าวารสารฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์	 รวมทั้งทำาให้ทุก	ๆ	 ท่านรู้จัก
กับสำ	นักงานปรมาณูเพ่ือสันติ	 รวมถึงพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
ในด้านต่าง	ๆ	ได้ดียิ่งขึ้น
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	 วารสารปรมาณูเพื่อสันติจัดท�าข้ึนเพื่อเผยแพร่ภารกิจและการด�าเนินงานของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	รวมท้ังข่าวสาร	

บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	 ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 

ข้อเสนอแนะต่าง	ๆ	อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

	 บรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิในการคัดเลือกและแก้ไขต้นฉบับทั้งเรื่องและภาพตามแต่จะเห็นสมควร	 โดยไม่ต้อง 

ขอความเห็นชอบจากเจ้าของเรื่องและไม่ส่งต้นฉบับคืน

	 ข้อคิดเห็นหรือบทความในเอกสารฉบับน้ีเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน	 ซึ่งไม่มีข้อผูกพันกับส�านักงานปรมาณู 

เพื่อสันติแต่อย่างใด

ผู้้�สนใจส่งข้�อเข้ียน หรืือข้�อเสนอแนะ

สามารถติิดติ่อได้ที่่�กลุ่่่มเผยแพร่แลุ่ะประชาสัมพันธ์์ กองย่ที่ธ์ศาสติร์แลุ่ะแผนงาน สำานักงานปรมาณููเพ่�อสันติิ

เลุ่ขที่่� 16 ถนนวิิภาวิด่รังสิติ แขวิงลุ่าดยาวิ เขติจติ่จักร กร่งเที่พฯ 10900
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 : pr@oap.go.th : Atoms4Peace สำานักงานปรมาณููเพ่�อสันติิ

            : www.oap.go.th : officeofatomsforpeace             :   @atomsnet

C o n t e n t

5

8

12

16

19

สำ	นักงานปรมาณูเพื่อสันติที่เป็นมา

การกำ	กับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ  
(National	Nuclear	Security	Regulation)

ถึงเก่าแต่ไม่แก ่–	ความเสื่อมในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย

วิวัฒนาการการใช้วัสดุกัมมันตรังสี ในงานรังสีรักษาระยะใกล้ 
ชนิดอัตราปริมาณรังสีสูง	(High	Dose	Rate	 
Brachytherapy	or	HDR-Brachytherapy)

การเตรียมความพร้อมและรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
ของประเทศไทย
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“60 ปี ปส. สังคมมั่นใจ 
กำ�กับปลอดภัย ต�มหลักส�กล”

 
เลข�ธิก�รสำ�นักง�นปรม�ณูเพื่อสันติ

เนื่องในโอก�สวันคล้�ยวันสถ�ปน�สำ�นักง�นปรม�ณูเพื่อสันติ 
ครบรอบ 60 ปี วันท่ี 26 เมษ�ยน พุทธศักร�ช 2564

	 วันที่	26	เมษายน	2564	เป็นวันคล้ายวันสถาปนาส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	ครบรอบ	60	ปี	ซึ่งส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	(ปส.) 

เดิมชื่อ	 ส�านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ	 (พปส.)	 ได้จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ	พ.ศ.	 2504	และ 

พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการส�านักนายกรัฐมนตรี	 (ฉบับท่ี	8)	พ.ศ.	2504	 โดยตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาได้ด�าเนินการเกี่ยวกับ 

กฎหมาย	กฎระเบียบ	การก�ากับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี	 รวมถึงการเตรียมความพร้อม

กรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม	โดยมี 

การพัฒนากระบวนการก�ากับดูแลความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง	

	 ปัจจุบัน	ปส.	มีการพัฒนาทั้งบุคลากร	และเคร่ืองมือท่ีส�าคัญ	คือ	พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	พ.ศ.	 2559	

และแก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	 2562	 เพื่อให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติตามหลักสากล	 เช่น	 การแบ่งประเภทวัสดุกัมมันตรังสี	 วัสดุนิวเคลียร์	 

และเครื่องก�าเนิดรังสี	 เป็นต้น	ด้านบุคลากรที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสี	 ทั้งการให้ทุนการศึกษาฝึกอบรม	 

ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้บุคลากรได้รับคัดเลือกและรับรองจากทบวงการพลังงานปรมาณู 

ระหว่างประเทศให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์ระดับภูมิภาคและนานาชาติในหลากหลายสาขา	เช่น	ด้านการตรวจรับและประเมิน 

ผลกระทบทางรังสีในสิ่งแวดล้อม	 ด้านการประเมินการด�าเนินงานด้านการป้องกันอันตรายจากรังสีส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน	 เป็นต้น	 

และได้รับเชิญร่วมถ่ายทอดความรู้ทางนิวเคลียร์และรังสีให้กับประเทศสมาชิก

	 นอกจากนี้	ยังมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังส ี

ของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	การตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม	โดยมีสถานีระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีทั้งหมด	 

23	สถานี	แบ่งเป็น	สถานีทางอากาศ	18	สถานี	และสถานีทางน�้า	5	สถานี	 เพื่อเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีท่ีอาจเกิดขึ้น 

ทั่วประเทศตลอด	24	ชั่วโมง

	 ก้าวต่อไปของ	ปส.	จะยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศด้านมาตรวิทยาทางรังสี	 ให้เป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน	 

รวมถึงการด�าเนินภารกิจของ	ปส.	ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบงานก�ากับดูแลในยุคดิจิทัล	การบูรณาการกับส่วนราชการ	สถาบันอุดมศึกษา	 

หน่วยงานต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	การสร้างเครือข่ายงานส่วนภูมิภาค	 	ตลอดจนการพัฒนาบทบาทความร่วมมือของไทยกับต่างประเทศ 

อย่างต่อเนื่อง

	 ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา	ปส.	ครบรอบ	60	ปี	ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังผู้อ่านวารสารปรมาณูเพื่อสันติทุกท่าน	 

และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย	และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล	 ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ผู้อ่าน	ผู้บริหาร	ข้าราชการ	 

และเจ้าหน้าท่ีของ	ปส.	จงประสบแต่ความสุข	ความเจริญ	มีก�าลังกาย	ก�าลังใจ	ก�าลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง	 เพ่ือร่วมกันเป็นก�าลังใจ 

และเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาภารกิจของ	ปส.	ให้มีความเจริญก้าวหน้าตามมาตรฐานสากลสืบไป

	 (นายเพิ่มสุข		สัจจาภิวัฒน์)

	 เลขาธิการสำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ส�ร
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สำำ�นัักง�นัปรม�ณููเพ่ื่�อสัำนัติิ 
ท่ี่�เป็นัม�

นางวราภรณ์ วัชรสุรกุล

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์



	 สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกท่ีประสบความส�าเร็จในการทดลองระเบิดปรมาณู 

ที่รัฐนิวเม็กซิโก	 เมื่อเดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	2488	ผลท่ีตามมาจากความส�าเร็จคือการโจมตีญี่ปุ่น

ด้วยระเบิดปรมาณูท่ีเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ	 เป็นเหตุให้ญ่ีปุ่นประกาศยอมแพ้สงคราม 

อย่างเป็นทางการและไม่มีเงื่อนไขเมื่อวันท่ี	14	สิงหาคม	2488	 ซ่ึงถือเป็นการยุติสงครามโลก 

ครั้งที่ 	 2	 อานุภาพของระเบิดปรมาณูได้แสดงให้ชาวโลกประจักษ์ต่อความรุนแรงและ

ประสิทธิภาพในการท�าลายของระเบิดปรมาณู	 อย่างไรก็ตาม	สหรัฐอเมริกาไม่ได้ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการผลิตระเบิดปรมาณูแก่ประเทศพันธมิตร	 จึงท�าให้ประเทศมหาอ�านาจต่างเกิด

ความหวาดระแวงต่อศักยภาพด้านอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกา	จึงมุ่งมั่นพัฒนาพลังงาน

นิวเคลียร์ทางด้านทหาร	จนกระท่ังปี	พ.ศ.	2492	รัสเซียก็สามารถทดลองระเบิดนิวเคลียร์ได้	 

ตามมาด้วยอังกฤษ	 ในปี	 พ.ศ.	 2497	 และตามมาด้วยฝรั่งเศส	 จีนและอินเดียที่สามารถ 

จุดชนวนระเบิดได้	 ในปี	พ.ศ.	2501	 ,พ.ศ.	2507	และ	พ.ศ.	2517	ตามล�าดับ	 ซ่ึงเป็นเหตุให้

เกิดสงครามเย็นหลังสงครามโลกครั้งท่ี	2	 โดยการทดลอง	การพัฒนาและสะสมอาวุธนิวเคลียร์

ของชาติมหาอ�านาจ	ท�าให้ในขณะนั้น	ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ครอบครองมี	 6	ประเทศ	คือ	 

สหรัฐอเมริกา	สหภาพโซเวียต	ฝรั่งเศส	อังกฤษ	จีน	และอินเดีย	 โดยมีปากีสถาน	อิรัก	อิหร่าน	 

และเกาหลีเหนือ	ที่คาดว่าอาจจะมีการพัฒนาอยู่	อาจจะกล่าวได้ว่าในช่วงปี	พ.ศ.	2500	–	2526	 

เป็นช่วงเวลาที่โลกตกอยู่ในภาวะหวาดกลัวต่อสงครามอาวุธนิวเคลียร์	 ความหวาดกลัวน้ี 

ท�าให้สังคมโลกตึงเครียดจนนานาชาติต่างเรียกร้องให้มีการจ�ากัดจ�านวนอาวุธร้ายแรง	 โดยการ

เปิดการเจรจาลดก�าลังอาวุธโดยมีการตกลงและร่างสนธิสัญญาต่าง	ๆ	หลายฉบับเพื่อน�าไปสู่

การลดการสะสมอาวุธและเสริมสร้างความเข้าใจกัน	 เพ่ือน�าสังคมโลกสู่สันติภาพ	ต่อมาในปี	 

พ.ศ.	2496	ประธานาธิบดี	ดไวท์	ดี	 ไอเซนฮาวร์	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ได้กล่าวสุนทรพจน์	 

เรื่อง	พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ	 (Atom	for	Peace)	 เพื่อให้ชาวโลกมีพลังงานใช้ในการ

ด�ารงชีวิตมากขึ้น	และพัฒนาพลังงานปรมาณูในทางสันติ	 เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์	

ผลิตผลทางการเกษตร	รวมถึงช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของแพทย์ในการรักษาคนไข้	

	 เมื่อปี	พ.ศ.	2497	คณะผู้แทนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา	ซึ่งมีนายจอห์น	บริกเกอร์	สมาชิก

สภาสูง	ผู้แทนรัฐโอไฮโอ	เป็นหัวหน้าคณะ	เดินทางมาประเทศไทยเม่ือวันท่ี	6	ธันวาคม	พ.ศ.	2497	

และได้ปรึกษาหารือกับ	พล.อ.ท.	มุนี	มหาสันทนะ	 เวชยันตรังสฤษฏ์	ประธานคณะกรรมการ

พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ	 ในการลงนามความร่วมมือระหว่างรัฐบาลท้ังสองประเทศเก่ียวกับ 

การใช้พลังงานนิวเคลียร์ทางพลเรือน	 ได้แก่	สหรัฐอเมริกาจะให้ความช่วยเหลือโดยจัดส่ง 

สารไอโซโทปรังสีและอุปกรณ์ต่าง	ๆ	ส�าหรับใช้ในทางการแพทย์	ส่งผู้เช่ียวชาญมาส�ารวจและ ประธ�น�ธิบดี ดไวท์ ดี ไอเซนฮ�วร์ 
ประเทศสหรัฐอเมริก�

วารสาร6



วางโครงการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย	และให้ทุนส�าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยไปรับการฝึกอบรมและฝึกงานเกี่ยวกับ 

พลังงานนิวเคลียร์ในสหรัฐอเมริกา	ต่อมาเม่ือวันท่ี	21	เมษายน	พ.ศ.	2499	คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้มีเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณู 

เพ่ือการวิจัยในประเทศ	โดยมีชื่อเป็นทางการว่า	“เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย-1,	ปปว-1”	ต่อมาเมื่อวันที่	22	พฤศจิกายน	 

พ.ศ.	2501	ได้ท�าสัญญาซ้ือเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูและบริการวิศวกรรมจากบริษัท	Curtiss-Wright	Corporation,	Quenhanna,	 

Pa	 ในราคา	474,260	 เหรียญสหรัฐ	ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาจ�านวน	350,000	 เหรียญสหรัฐ	และมี 

บริษัท	ประมวลก่อสร้าง	จ�ากัด	เป็นผู้รับเหมาท�าการก่อสร้างอาคารเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูฯ	เป็นเงิน	14	ล้านบาท	ซึ่งเป็น

งานที่บุกเบิกทางด้านวิศวกรรมขนาดใหญ่และซับซ้อนงานหนึ่ง	ถึงแม้จะเป็นบริษัทไทยแต่จะต้องว่าจ้างบริษัทต่างประเทศ

เป็นที่ปรึกษาด้าน	Architect-Engineer	 ในการก่อสร้างต้องมีการปรับแบบที่รับมาจากต่างประเทศให้เหมาะสมกับ 

สภาพแวดลอ้มของพืน้ที	่งานทีย่ากทีส่ดุของอาคารคอืงานสร้างบ่อเครือ่งปฏกิรณแ์ละการตดิตัง้อปุกรณภ์ายในบ่อ	เพราะตอ้งใช ้

วัสดุที่ก�าบังรังสีและพื้นผิวภายในบ่อต้องสามารถทนรังสีสูงได้	นอกจากนี้	การท�างานในการลงภาคสนามต้องใช้ผู้ช�านาญเป็น 

ผู้ปฏิบัติทั้งในระดับสถาปนิก	วิศวกรและช่างฝีมือเป็นคนไทยร้อยละ	90	จึงนับได้ว่าการก่อสร้างอาคารเครื่องปฏิกรณ์

ปรมาณูแรกของไทยเป็นงานพัฒนาและต่อยอดฝีมือของคนไทยได้อย่างน่าภาคภูมิ	การก่อสร้างเริ่มต้นเมื่อเดือนมกราคม	 

พ.ศ.	2504	ซึ่งในขณะน้ันยังไม่ได้มีการก่อต้ังส�านักงานขึ้นมาการด�าเนินการก่อสร้างจึงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ 

คณะอนุกรรมการควบคุมการก่อสร้างอาคารและติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู	โดยมี	พล.อ.จ.	ดร.	สวัสดิ์	ศรีสุข	เป็นประธาน

คณะอนุกรรมการฯ

	 อย่างไรก็ตาม	การใช้พลังงานนิวเคลียร์จ�าเป็นต้องมีการตั้งหน่วยงานส�าหรับด�าเนินการศึกษาวิจัยและควบคุม 

ความปลอดภัยของการใช้ประโยชน์ดังกล่าว	 ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ	 

พ.ศ.	2504	และพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการส�านักนายกรัฐมนตรี	 (ฉบับที่	8)	พ.ศ.	2504	โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 

วันที่	 26	 เมษายน	พ.ศ.	2504	จึงนับได้ว่ามีก่อตั้งส�านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ	 โดยมี	พล.อ.จ.	ดร.	สวัสดิ์	ศรีสุข	 

เป็นเลขาธิการคนแรก	ส�านักงานมีหน้าที่วิจัย	ค้นคว้า	เพื่อน�าพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง	ๆ	เพื่อการพัฒนา

ประเทศ	รวมทั้งควบคุมความปลอดภัยทั่วไปแก่ผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกส�านักงาน	การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์

พลังงานิวเคลียร์ในสาขาต่าง	ๆ	ในขณะนั้นล้วนพึ่งพาอาศัยเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย-1,	ปปว-1	ทั้งสิ้น	

 นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ	ครบรอบ	60	ปี	ในปีนี้	ดังนั้นความเป็นมาและความเป็นไป 

ย่อมไม่น้อย	ขอเชิญชวนผู้อ่านทุกท่าน	ติดตามความเป็นไปของสำานักงานในวารสารฉบับหน้า

อ้างอิง

1	 ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	 (IAEA)	กับปัญหาความชอบด้วยกฎหมายของการคุกคามหรือการใช้อาวุธนิวเคลียร์,	 นางสาวสลิลา	 

กลั่นเรืองแสง,	พ.ศ.	2552.

2	 ครบรอบ	20	ปี	ส�านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ,	27	ตุลาคม	2525.	

   

เครื่องปฏิกรณ์ปรม�ณูวิจัย-1, ปปว-1

วารสาร 7



	 ประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์	 ท้ังทางการแพทย์	อุตสาหกรรม	 

และศึกษาวิจัย	ซึ่งอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 (ปส.)	มาตลอดระยะเวลา	60	ปี	 

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ปฏิบัติงาน	ประชาชน	และสิ่งแวดล้อม	จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้งาน	 แต่จาก 

ฐานข้อมูลรายงานการเกิดอุบัติเหตุและการลักลอบ	(IAEA	Incident	and	Trafficking	Database	;	ITDB)	ของ 

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	(International	Atomic	Energy	Agency;	IAEA)	พบว่ามีการลักลอบ

กระท�าผิดกฎหมายต่อวัสดุตั้งแต่	พ.ศ.	2536	ถึงปัจจุบัน	 (ข้อมูล	ณ	ธันวาคม	พ.ศ.	2563)	 โดยเป็นเหตุการณ์ 

ที่มีพยานหลักฐานเพียงพอระบุว่ามีเจตนากระท�าผิด	290	ครั้ง	และเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอ

ระบุว่ามีเจตนากระท�าผิด	1,023	ครั้ง	ปส.	ในฐานะหน่วยงานก�ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์

ของประเทศ	ได้มีมาตรการเพื่อปกป้องวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของผู้ไม่ประสงค์ด ี

อย่างเข้มงวด	 เพื่อความม่ันคงปลอดภัยของประชาชน	 โดยได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติ

พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	พ.ศ.	2559	และพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2562

ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลยีรแ์ละรงัส ีคืออะไร
	 การปกป้องวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ไม่ให้ตกไปอยู่ในความครอบครองของผู้ไม่ประสงค์ดี	 

เพื่อใช้วัสดุนั้นกระท�าการซ่ึงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ	 ได้แก่	 การลักลอบโจรกรรม	 

การน�าวัสดุไปประกอบวัตถุระเบิด	การก่อการร้าย	และการก่อวินาศกรรม	 โดยหลักการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยประกอบด้วย	การป้องกัน	 (Prevention)	การตรวจจับ	 (Detection)	และการตอบโต้	 (Response)	 

ซึ่งต้องอาศัยการบรูณาการความร่วมมือจากหน่วยงานหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ	 

ดังภาพที่	1	

ก�รกำ�กับดูแลด้�นคว�มมั่นคง
ปลอดภัยท�งนิวเคลียร์และรังสี
ของประเทศ (National Nuclear 

นางสาวหริเนตร	มุ่งพยาบาล	

นักนิวเคลียร์เคมีช�านาญการพิเศษ

Security Regulation)
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วัสดุสูญหาย/
ถูกโจรกรรม

เกิดเหตุกระทบ
ต่อความมั่นคง

การตอบโต้
(Response)

นำเข้า-ส่งออก

ใช้งาน

กำจัดกาก

ขนส่ง

การกำกับดูแลสภาวะปกติ การกำกับดูแลสภาวะไม่ปกติ

การป้องกัน
(Prevention)

การตรวจจับ
(Detection)

1

ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์

ภ�พท่ี 1 กรอบดำ�เนินง�นด้�นคว�มมั่นคงปลอดภัยท�งนิวเคลียร์และรังสี

การกำากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลยีรแ์ละรงัสขีอง ปส.

	 ประกอบด้วย	2	ส่วนหลัก	คือ	การก�ากับดูแลสภาวะปกติและการก�ากับดูแลสภาวะไม่ปกติ	โดยอาศัยการบูรณาการ 

ร่วมกันจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้	

 การกำากับดูแลสภาวะปกติ คือ	 การตรวจสอบระบบความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุที่ขออนุญาตครอบครอง 

เปน็ประจ�าอยา่งต่อเนือ่ง	เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่วสัดุได้จดัเก็บในสถานทีท่ีม่รีะบบความม่ันคงปลอดภยัเพยีงพอตามระดบัทีก่�าหนดไว้	 

ซึ่งประกอบด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับการบุกรุก	การส�ารวจตรวจตราอย่างสม�่าเสมอ	การตรวจประเมินจากเจ้าหน้าท่ี	 

การจัดท�าระบบบัญชีควบคุมวัสดุพร้อมทั้งตรวจนับจ�านวนเป็นประจ�าทุกเดือน	 การควบคุมการเข้าถึงที่ตั้งของวัสดุ	 

การตรวจสอบเพื่อประเมินความน่าเช่ือถือของบุคคลก่อนอนุญาตหรือให้สิทธิเข้าถึงวัสดุหรือข้อมูลส�าคัญและการก�าหนด

ชั้นความลับของข้อมูล	ดังภาพที่	2

ภ�พท่ี 2 เกณฑ์ตรวจสอบระบบคว�มมั่นคงปลอดภัยของวัสดุในสภ�วะปกติ 

บญัชี
ควบคมุวัสดุ

อุปกรณ์
ตรวจจับ
การบุกรุก

แบง่พื้นท่ี
เพื่อการ
กำากับดแูล

จำากัดสิทธิ
บุคคล

ท่ีเข้าถึงวัสดุ
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	 ทั้งน้ี	 ประเทศไทยยังไม่เคยมีเหตุการณ์ลักษณะที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์โดยตรง	 

แต่เน่ืองจากลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน	จึงมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดเหตุการณ์ในลักษณะ 

ดังกล่าว	ปส.	จึงมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น		ซึ่งมีกลไกการด�าเนินงาน	คือ	สภาความมั่นคง 

แห่งชาติจะเป็นผู้ประเมินสถานการณ์	และเตรียมความพร้อมบริหารจัดการรับมือต่อภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึน	 โดยประสาน 

ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	ส�านักงานข่าวกรองแห่งชาติ	หน่วยงานความมั่นคง	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 

และส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 ซึ่งหากได้รับการยืนยันว่าเหตุการณ์มีความเชื่อมโยงกับการก่อการร้าย	จะปฏิบัติการ 

ตามแนวทางของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลเพื่อระงับเหตุที่เกิดขึ้นดังภาพที่	4

 

ภ�พท่ี 3 ตัวอย�่งเหตุก�รณ์คว�มมั่นคงปลอดภัยท�งนิวเคลียร์ของต่�งประเทศ

ประเทศ ก. ประเทศ ข. ประเทศ ค. ประเทศ ค.

ภ�พท่ี 4 ขั้นตอนก�รปฏิบัติง�นเพื่อระงับเหตุ 

  การกำากับดูแลสภาวะไม่ปกติ	 เป็นการตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีมีความเสี่ยงอันตรายหรือมีผลของรังสี 

ต่อชีวิตทรัพย์สิน	หรือสิ่งแวดล้อม	ซึ่งสามารถจ�าแนกได้เป็น	2	ส่วน	คือ	เหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง	และเกี่ยวข้อง 

กับความมั่นคง	โดยเมื่อได้รับการแจ้งเหตุ	ปส.	มีหน้าที่ระงับเหตุโดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยเป็นหลัก	

  ●	กรณีเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่เก่ียวข้องกับความม่ันคง	 เช่น	 อุบัติเหตุทางรังสีท่ีสมุทรปราการ	พ.ศ.	2543	ปส.	 

ได้ระงับเหตุโดยใช้แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	 เพื่อให้บริเวณสถานท่ีเกิดเหตุมีความปลอดภัยจากรังสีท้ังต่อประชาชน

และสิ่งแวดล้อม	พร้อมทั้งประสานกับส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 เพื่อด�าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป	ทั้งนี้	 

หากกรณีดังกล่าวมีการขยายขอบเขตของสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้	จะยกระดับการด�าเนินการตามแผนป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

  ●	กรณีเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง	 เช่น	 กรณีศึกษาต่างประเทศท่ีมีการลักลอบขนส่งวัสดุ	 

จากประเทศ	ก.	ไปยังประเทศ	ค.	โดยใช้ประเทศ	ข.	เป็นทางผ่าน	ซึ่งกระท�าการโดยบุคคลกลุ่มหัวรุนแรง	โดยมีมูลเหตุจูงใจ 

ทั้งทางการเงิน	และการตอบโต้ต่อสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ	ดังภาพที่	3
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รับแจ้งเหตุ ระงับเหตุ ความม่ันคง ใช่

ปส. ไม่ใช่

สภาความม่ันคงแห่งชาติ

กลุ่มกฎหมาย

กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี

กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี

กองพัฒนาระบบและมาตรฐาน
กำากับดูแลความปลอดภัย

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำานักงานขา่วกรองแห่งชาติ

หน่วยงานความม่ันคง

ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ



ความรว่มมือระหว่างประเทศ
	 ปัจจุบัน	ปส.	 (OAP)	 มีเครือข่ายความร่วมมือหลักจากองค์กรระหว่างประเทศ	 เพื่อให้การด�าเนินงานด้าน 

ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีที่คาบเก่ียวระหว่างพรมแดน	มีความครอบคลุม	และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 

โดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายความร่วมมือด้านความมั่นคงทั้งในส่วนของการป้องกัน	การตรวจจับ	และการตอบโต้	 

ได้แก่	 ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	 (IAEA)	 สหภาพยุโรป	 (EU)	 กระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา	 

(U.S.	DOE)	และต�ารวจสากล	(INTERPOL)		ดังภาพที่	5

 ตลอดระยะเวลา�60�ปี�ที่ผ่านมา�ปส.�ได้กำ�กับดูแลเพื่อความปลอดภัยในการใช้ประโยชน ์
จากวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์อย่างเคร่งครัด� ซ่ึงในส่วนของงานกำากับดูแลด้าน 
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศนั้น�ปส.�ได้ดำ�เนินการตามพันธกรณีตามอนุสัญญา
ว่าด้วยการคุ้มครองทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร์และที่แก้ไขเพิ่มเติม� และอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศเพื่อปราบปรามการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์� ที่ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าว� 
โดยได้ดำาเนินการตรวจสอบวัสดุอย่างสม่ำาเสมอ� รวมถึงการบริหารจัดการความปลอดภัย 
เพ่ือระงับเหตุฉุกเฉิน�การใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์เพ่ือป้องกันและยับย้ังภัยคุกคาม�ตลอดจน 
การสร้างเครือข่ายที่เก่ียวข้องทั้งระดับชาติและนานาชาติ� เพื่อให้พร้อมรับมือต่อเหตุการณ์ 
ความมั่นคงอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

INTERPOL

U.S. DOE

EU OAP IAEA

ภ�พท่ี 5 เครือข�่ยคว�มรว่มมือระหว่�งประเทศ
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ถึงเก่�แต่ไมแ่ก่ – 
คว�มเสื่อมในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
ดร.ปานทิพย์		อัมพรรัตน์

วิศวกรนิวเคลียร์ช�านาญการพิเศษ
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 “เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเครื่องแรกของประเทศไทย (ปัจจุบันชื่อว่า ปปว.-1/1) ก่อสร้างข้ึน 
พร้อม ๆ กับการจัดต้ังสำานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติในปี พ.ศ. 2504 เคร่ืองปฏิกรณ์บรรลุข้ันวิกฤติ 
ครั้งแรกเม่ือปี พ.ศ. 2505 และได้มีการเปลี่ยนแกนเป็นแบบใช้เชื้อเพลิงความเข้มข้นตำ่าและบรรลุ 
ขัน้วิกฤติเมื่อปี พ.ศ. 2520 จากนัน้ได้เดินเครื่องอยา่งต่อเนื่องจนถึงปัจจุบนั หากเป็นมนษุยค์งเขา้วัยชราแลว้  
หลายคนมีคำาถามว่าเครื่องปฏิกรณ์ยังสามารถเดินเคร่ืองได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และระบบ 
ความปลอดภัยยงัทำางานได้ดีหรอืไม ่ในฐานะผูเ้ขยีนทำาหนา้ท่ีประเมินความปลอดภัยทางนวิเคลยีร์และรงัส ี 
พร้อมกับโอกาสครบรอบ 60 ปี ของ ปส. ผู้เขียนขออธบิายถึงความเสื่อมของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย  
และกระบวนการจัดการความเสื่อมของเครื่องปฏิกรณ์ ว่าเหมือนหรือแตกต่างกับการจัดการความเสื่อม
ของเครื่องจักรหรือโรงงานอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ อย่างไร”

คว�มเสื่อมในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
	 ในขั้นต้นต้องขออธิบายถึงค�าจ�ากัดความของความเสื่อมให้เข้าใจตรงกันเสียก่อน	 ความเสื่อม	 (Aging)	 คือ	 

กระบวนการหรือกลไกใด	ๆ	ที่ท�าให้คุณสมบัติของโครงสร้าง	ระบบ	และส่วนประกอบเปลี่ยนไปตามกาลเวลา	หรือจากการ

ใช้งาน	ความเสื่อมที่มักพบในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยมี	2	ประเภท	ได้แก่	

	 (1)		ความเสื่อมสภาพหรือความเสื่อมทางกายภาพ	 (Degradation	หรือ	Physical	aging)	คือ	การที่โครงสร้าง	

ระบบ	หรือส่วนประกอบของเครื่องปฏิกรณ์มีคุณสมบัติทางกายภาพที่เสื่อมลง	

	 (2)		ความล้าสมัย	 (Obsolescence	หรือ	Non-physical	aging)	คือ	การท่ีโครงสร้าง	ระบบ	หรือส่วนประกอบ 

มีความล้าสมัยหรือคุณสมบัติด้อยกว่า	เมื่อเทียบกับความรู้	มาตรฐาน	หรือเทคโนโลยีในปัจจุบัน

	 หากเอ่ยถึงเรื่องของความเสื่อมจะพบว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ส�าหรับวงการอุตสาหกรรมทั่วไปซึ่งต้องมีการบริหาร

จัดการอย่างสม�่าเสมอให้เครื่องจักรสามารถใช้งานต่อไปได้ด้วยดี	หากแต่ข้อแตกต่างระหว่างความเสื่อมในเครื่องปฏิกรณ์

นิวเคลียร์และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป	คือ	ความเสื่อมท่ีเกิดข้ึนในโรงงานอุตสาหกรรมเกิดจากปัจจัยการใช้งาน	 ได้แก่	 

ความร้อน	สารเคมี	ชีวภาพ	และแรงเชิงกล	ความรุนแรงขึ้นอยู่กับประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม	แต่ความเสื่อมที่เกิดขึ้น 

ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์	นอกจากจะเกิดจากปัจจัยดังกล่าวแล้วยังมีผลกระทบจากรังสีต่าง	ๆ	 เช่น	นิวตรอน	แกมมา	 

อีกด้วย	 ซ่ึงท�าให้เกิดกลไกความเสื่อมจากรังสีกระทบต่อวัสดุหรือระบบโดยตรง	 เช่น	การท�าลายวัสดุจากผลของนิวตรอน	

การเกิดกัมมันตรังสีจากปฏิกิริยาการจับนิวตรอน	และการเกิดความร้อนจากรังสีแกมมา	ฯลฯ	

ที่มา www.phys.org [1]

กลไกคว�มเสื่อมในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
	 ความเสื่อมที่เกิดขึ้นกับโครงสร้าง	 ระบบ	 หรือส่วนประกอบจะส่ง 

ผลกระทบอย่างมากต่อทั้งกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์	 

ท�าให้เราต้องท�าความรู้ จักและเข้าใจเกี่ยวกับกลไกความเสื่อมให้ดีเสียก่อน	 

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเป็นไปตามชนิดของกลไกความเสื่อมซึ่งเกิดจากปัจจัย 

ที่กล่าวมาในหัวข้อที่แล้ว	ท�าให้สามารถแบ่งกลไกความเสื่อมได้เป็น	4	ชนิด	คือ	 

กลไกความเสื่อมท่ีเกิดจากผลของรังสี	ความร้อน	สภาวะทางเคมี	และแรงเชิงกล	 

รูปต่อไปน้ีแสดงตัวอย่างกลไกความเส่ือมท่ีอาจเกิดข้ึนได้ในเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์
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ตัวอยา่งกลไกความเสื่อมท่ีอาจเกิดขึ้นได้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

 กลไกคว�มเสื่อมท่ีเกิดจ�กผลของรังสี ในเครื่องปฏิกรณ์

ผลกระทบที่เกิดจากรังสีนิวตรอนมีอิทธิพลมากที่สุด	 เกิดจาก	2	กลไกหลัก	 

คือ	การท�าลายของนิวตรอน	(Neutron	damage)	และการเปลี่ยนนิวไคลด์ 

จากปฏิกิริยาจับนิวตรอน	 (Neutron	 transmutation)	การท�าลายจาก

นิวตรอนเกิดข้ึนเม่ือนิวตรอนที่มีพลังงานวิ่งเข้าชนวัสดุ	แล้วท�าให้อะตอม

เคล่ือนท่ี	ส่งผลให้การเรียงตัวของอะตอมหรือโครงสร้างระดับจุลภาคเปล่ียนไป	 

แล้วเกิดความบกพร่องหรือที่เรียกว่า	 Defects	 ผลที่ตามมาก็คือ	ท�าให้

คุณสมบัติของวัสดุเปลี่ยนไปด้วย	ตัวอย่างความเสื่อมที่เกิดจากการท�าลาย

ของนิวตรอน	คือ	Radiation	hardening	ที่ท�าให้วัสดุแข็งขึ้นแต่เปราะ

ขึ้นด้วย	วัสดุจะแตกร้าวและหักได้ง่าย	หากความบกพร่องที่เป็นช่องว่าง 

มีจ�านวนมากก็จะท�าให้เกิด	Void	หรือ	Bubble	ซึ่งท�าให้เกิดรูพรุนและ 

การบวมในเนื้อวัสดุ	
	 อีกหนึ่งกลไกความเสื่อมที่เกิดจากนิวตรอนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้	คือ	การเกิดปฏิกิริยาการจับนิวตรอน	 (Neutron	

captured	 reaction)	ของธาตุใดธาตุหนึ่งในเน้ือวัสดุ	 เมื่อธาตุหรือนิวไคลด์เสถียรเกิดปฏิกิริยาจับนิวตรอน	ท�าให้จ�านวน

นิวตรอนเพิ่มขึ้นแล้วเกิดเป็นนิวไคลด์ใหม่ที่ไม่เสถียรซ่ึงจะปลดปล่อยพลังงานหรือรังสีออกมา	บางปฏิกิริยาจะท�าให้เกิด 

ธาตุใหม่ซึ่งท�าให้องค์ประกอบของวัสดุเปลี่ยนไปและอาจมีคุณสมบัติที่ด้อยลง	เช่น	ปฏิกิริยาการจับนิวตรอนของอะลูมิเนียม	

(27Al)	ท�าให้อะลูมิเนียมกลายเป็นซิลิกอน	(28Si)	แล้วท�าให้ความแข็งแรงของวัสดุเปลี่ยนไป

 กลไกคว�มเส่ือมท่ีเกิดจ�กคว�มร้อน ความร้อนท่ีเกิดจากปฏิกิริยาฟิชชันส่วนหนึ่งจะถูกถ่ายเทสู่น�้า 

หล่อเย็น	ท�าให้อุณหภูมิของน�้าหล่อเย็นและวัสดุในบริเวณแกนเครื่องปฏิกรณ์สูงขึ้น	 วัสดุที่ใช้เป็นส่วนประกอบของแกน

จะต้องท�างานภายใต้อุณหภูมิสูงตลอดอายุการใช้งาน	กลไกความเสื่อมที่เกิดจากความร้อน	ได้แก่	Thermal	expansion,	

Thermal	aging	และความร้อนท�าให้โครงสร้างและเฟสของวัสดุเปลี่ยนไป	นอกจากนี้	ความร้อนยังสามารถเร่งปฏิกิริยาท่ี

เกิดจากปัจจัยอื่นให้เกิดขึ้นได้เร็วขึ้น	เช่น	การกัดกร่อน	ความคืบ	เป็นต้น

 กลไกคว�มเสื่อมท่ีเกิดจ�กสภ�วะท�งเคมี ความเสื่อมท่ีเกิดข้ึนจากสภาวะทางเคมีท่ีส�าคัญที่สุด 

ในเครื่องปฏิกรณ์แบบใช้น�้าเป็นตัวหล่อเย็น	คือ	การกัดกร่อน	(Corrosion)	หรือการเกิดออกซิเดชัน	(Oxidation)	โดยมีน�้าเป็น 

ตัวท�าปฏิกิริยากับโลหะที่เป็นส่วนประกอบของแกนเครื่องปฏิกรณ์	หากมีผลกระทบจากความเครียดด้วย	จะท�าให้เกิด 

การแตกร้าว	เรียกว่า	การแตกร้าวจากความเครียดและการกัดกร่อน	(Stress	Corrosion	Cracking)	และหากมีผลกระทบ

การเกิดการทำาลายของนิวตรอน [2]
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แรงเชิงกล
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จากรังสีด้วยจะท�าให้ความเสียหายรุนแรงข้ึน	 เรียกว่า	การแตกร้าว

จากความเครียดและการกัดกร่อนโดยมีรังสีเป็นตัวกระตุ้น	(Irradiation	

Assisted	Stress	Corrosion	Cracking)	

กลไกคว�มเสื่อมท่ีเกิดจ�กแรงเชิงกล	 วัสดุส่วนประกอบใน

เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยต้องรับน�า้หนักถ่วง	 (Load)	การกระแทก	 

หรือมีการเสียดสีมาก	 กลไกความเส่ือมท่ีเกิดข้ึนจากแรงเชิงกล 

ท่ีมักพบในเคร่ืองปฏิกรณ์	 คือ	ความคืบ	(Creep)	ความล้า	 (Fatigue)	

การสึกหรอ	(Wear)	การเสียดสี	(Fretting)	การแตกร้าว	(Cracking)

การจัดการความเสือ่มของเครือ่งปฏิกรณ์นิวเคลียรวิ์จัย
	 เป็นที่ทราบชัดเจนแล้วว่า	 ไม่ว่าอย่างไร	 เราคงหลีกเลี่ยงความเสื่อมที่ เกิดข้ึนในเคร่ืองปฏิกรณ์ฯ	 ไม่ได้	 

จึงต้องหาวิธีท�าให้ ม่ันใจได้ว่าเครื่องปฏิกรณ์ ท่ีใช้มาเป็นเวลางานยังมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ดีอยู่ 	 

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	 (IAEA)	แนะน�าให้มีการจัดการความเสื่อมของเคร่ืองปฏิกรณ์อย่างต่อเนื่อง	 

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	 พ.ศ.	 2559	 ก�าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตด�าเนินการสถานประกอบการ 

ทางนิวเคลียร์ท�าการทบทวนและปรับปรุงรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยตามระยะเวลาและกรณีตามท่ีก�าหนด 

ในกฎกระทรวง	“ความเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน”	เป็นหนึ่งในหัวข้อที่ต้องมีการประเมินและปรับปรุงทุก	10	ปี

การกัดกรอ่นท่ี Nozzle head ของถังปฏิกรณ์แรงดัน
ของเครื่องปฏิกรณ์กำาลัง Davis Besse [3]

องค์ประกอบของการจัดการความเสื่อม
	 กระบวนการจัดการความเส่ือม	(ดังรูป)	 เร่ิมจากการจัดท�ารายการโครงสร้าง	ระบบ	และส่วนประกอบ	(Structure,	 

System	and	Components;	 SSC)	ทั้งหมดของเครื่องปฏิกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่	 จากนั้นจึงคัดกรองเลือกเฉพาะส่วน 

ที่ส�าคัญต่อความปลอดภัย	 เปลี่ยนชิ้นส่วนยากและถูกใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่มีปัจจัยที่ท�าให้เกิดความเสื่อม	จากนั้น

ให้พิจารณาว่ากลไกความเสื่อมชนิดใดจะเกิดขึ้นกับส่วนประกอบชิ้นนั้น	โดยค้นคว้าข้อมูลจากผลการวิจัยหรือบันทึกจาก

เครื่องปฏิกรณ์อื่น	 เมื่อระบุว่ากลไกความเสื่อมใดสามารถเกิดข้ึนได้แล้ว	 ให้หามาตราการป้องกัน	 เฝ้าตรวจ	 เฝ้าระวัง	และ

ดูแนวโน้มการเกิดความเสื่อม	หากพบว่ามีความเสื่อมเกิดข้ึนแล้ว	ให้หาแนวทางลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน	นอกจากนี้ควรมี

การพัฒนามาตรการต่าง	ๆ	และจดบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง	

 จะเห็นได้ว่า	การจดัการความเส่ือมเป็นกระบวนการทีก่ำ	หนดให้หน่วยงานผู้เดินเครือ่งปฏิกรณ์นิวเคลียร์สามารถ 
จดัการและหามาตรการดูแล	ป้องกันและลดผลกระทบจากความเส่ือมอย่างเป็นระบบระเบยีบ	ได้ต้ังแต่เร่ิมเดินเคร่ืองปฏิกรณ์ 
นิวเคลียร์	 โดยย่ิงเร่ิมทำ	ได้เร็วเท่าไร	 ก็จะช่วยคงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเคร่ืองให้เหมือนใหม่ได้เท่าน้ัน	 ดังน้ัน	 
หน่วยงานควรมคีวามตระหนักและเห็นความสำ	คัญของการจดัการความเสือ่ม	จดัสรรทรพัยากรบคุคลและงบประมาณ 
อย่างเพยีงพอให้พร้อมท่ีจะดำ	เนินการได้	เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ก็จะสามารถทำ	งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อไป

เอกส�รอ้�งอิง
[1]	 https://www.phys.org/
[2]	 S.	Matus,	Mapping	of	the	Neutron	Flux	density	distribution	in	the	VVER-440	Reactor	Pressure	Vessel,	Portal	pre	odborne	publikovanie	IISN	

1338-0087,	2009
[3]	 https://nrc.gov/	

วารสาร 15

คัดกรอง
SSC

ลดผลกระทบปรับปรุงจดบันทึก

ระบุกลไก
คว�มเสื่อม

ป้องกัน เฝ้�ตรวจ



วิวัฒนาการการใช้วัสดุกัมมันตรงัสี
ในง�นรังสีรักษ�ระยะใกล้ชนิดอัตร�ปริม�ณรังสีสูง 

(High Dose Rate Brachytherapy or HDR-Brachytherapy)

โดย	 นายภูรินท์		ไชยวงศ์	นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ

	 นางกนกพร		ธรฤทธิ์	นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ

 รังสีรักษา	หมายถึง	การน�ารังสีมาใช้ในการบ�าบัดรักษาโรค	ส่วนใหญ่ใช้ในการบ�าบัดรักษาโรคมะเร็ง	 โดยต้องใช้ 

รังสีที่มีปริมาณสูงจึงจะสามารถท�าลายเซลล์มะเร็งได้	 แหล่งก�าเนิดรังสีจะมาจากวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก�าเนิดรังสี	 

บทความนี้จะมุ่งเน้นเฉพาะ	 รังสีรักษาที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสี	 ซ่ึงวิธีการรักษาแบ่งเป็น	2	กลุ่ม	 ได้แก่	 รังสีรักษาระยะไกล 

(Teletherapy)	เป็นการรักษาที่มีต้นก�าเนิดรังสีห่างจากบริเวณที่จะรักษา	โดยใช้รังสีแกมมาจากวัสดุกัมมันตรังสีโคบอลต์-60	 

และรังสีรักษาระยะใกล้	(Brachytherapy)	เป็นการรักษาที่วัสดุกัมมันตรังสีอยู่ชิดหรืออยู่ภายในบริเวณที่จะรักษา

	 การรักษาด้วยรังสีรักษาระยะใกล้ชนิดอัตราปริมาณรังสีสูงนี้	 เรียกว่า	 “การใส่แร่”	 จะด�าเนินการโดยน�า 

วัสดุกัมมันตรังสีที่เรียกว่า	“เม็ดแร่”	ซึ่งบรรจุในเครื่องใส่แร่	เพื่อสอดใส่เข้าไปในโพรงของร่างกาย	เช่น	โพรงจมูก	ปากมดลูก	 

ด้วยอุปกรณ์น�าเม็ดแร่	 (Applicator)	 เข้าไปในก้อนมะเร็ง	และเมื่อเสร็จสิ้นการรักษาตามแผนการรักษาท่ีก�าหนดในแผน 

การรักษาจะน�าวัสดุกัมมันตรังสีกลับเข้าสู่ที่เก็บในเครื่องใส่แร่รังสีรักษาระยะใกล้ชนิดอัตราปริมาณรังสีสูง	 (High	Dose	

Rate	Brachytherapy	or	HDR-Brachy)	จัดอยู่ในการรักษาแบบรังสีรักษาระยะใกล้แบบช่ัวคราว	(Temporary	brachytherapy)	 

เป็นการน�ารังสีมาใช้เพื่อบ�าบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง	 โดยน�าวัสดุกัมมันตรังสีหรือเม็ดแร่ที่มีปริมาณรังสีสูง	มาประชิดกับ

บริเวณต้องการรักษา	 เพื่อให้เซลล์มะเร็งสลายตัว	 ใช้เวลาในการรักษาต่อคนประมาณ	10	-	20	นาทีต่อครั้ง	การรักษาวิธีนี้	 

ได้แก่	การใส่แร่เพ่ือรักษามะเร็งปากมดลูก	มะเร็งทางช่องคลอด	มะเร็งหลังโพรงจมูก	วัสดุกัมมันตรังสีท่ีน�ามาใช้	 ได้แก่	 

อิริเดียม-192	 (Ir-192)	 โคบอลต์-60	 (Co-60)	ปัจจุบันการรักษาด้วยรังสีรักษาระยะใกล้ชนิดอัตราปริมาณรังสีสูงเป็นท่ี 

แพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ

รูปท่ี 1 แสดงเครื่องมือท่ีใช้ง�นรังสีรักษ�

เครื่องรังสีรักษาระยะไกล	

(Teletherapy)

เครื่องรังสีรักษาระยะใกล้	

(Brachytherapy)
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	 ในอดีตการท�า	 Brachytherapy	 เป็นแบบ	Manual	 โดยใช้มือจับแท่งเรเดียม-226	 (Ra-226)	 หรือ

ซีเซียม-137	 (Cs-137)	 สอดใส่หรือฝังในบริเวณที่เป็นรอยโรคโดยตรง	 (Hot	 loading)	 ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับ

รังสีสูง	 ปัจจุบันจึงได้ยกเลิกวิธีการแบบ	Manual	 ดังกล่าว	 แล้วพัฒนาการใช้อุปกรณ์น�าวัสดุกัมมันตรังสีหรือ 

เม็ดแร่	 (Applicator)	ซึ่งมีลักษณะเป็นท่อขนาดเล็ก	สอดใส่ท่ีบริเวณเซลล์มะเร็งแล้วจึงใส่เม็ดแร่ตามเข้าไปในท่อ	ท�าให้ 

การรักษาท�าได้เร็วข้ึนและผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยมากข้ึน	วิธีน้ีเรียกว่า	Afterloading	อย่างไรก็ตามการใช้วิธีการดังกล่าว	 

ยังท�าให้ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสได้รับรังสีสูง	เนื่องจากยังคงใช้มือจับเม็ดแร่ในการใส่เข้าท่อ	ต่อมาจึงได้พัฒนาระบบการควบคุม 

การใส่วัสดุกัมมันตรังสีในระยะไกล	 (Remote	Afterloading)	 เน่ืองจากได้ออกแบบให้เม็ดแร่ถูกบรรจุในเครื่องใส่แร่ 

พร้อมใช้งาน	 เพียงรอให้ผู้ปฏิบัติงานต่ออุปกรณ์น�าเม็ดแร่จากเครื่องใส่แร่สู่ต�าแหน่งเซลล์มะเร็งที่ต้องการ	หลังจากนั้นผู้

ปฏิบัติงานจะสั่งการการรักษาจากห้องควบคุมทางไกล	ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับรังสีน้อยมาก	ดังนั้นการควบคุมการใส่วัสดุ

กัมมันตรังสีในระยะไกล	(Remote	Afterloading)	จึงเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

รูปท่ี 2 แสดงลักษณะก�รใช้ง�นของเครื่องใสแ่ร่

ที่มารูป	:	https://www.pinterest.com/pin/73

4086807987218466/?d=t&mt=login

รูปท่ี 3 แสดงก�รทำ� Manual Brachytherapy โดยใช้แท่งเรเดียม-226 
(Ra-226) หรือซีเซียม-137 (Cs-137) ก่อนมีก�รพัฒน�ก�รใช้อุปกรณ์ 
นำ�เม็ดแร่

ท่ีมารูป	 :	 Introduction	 to	Brachytherapy,	History	 and	 Indications.	Christine	
Haie-Meder.

	 ส่วนเม็ดแร่ที่ ใช้ ในงานรังสี รักษานี้ 	 เป็นวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 	 2	 หรือเรียกว่า วัสดุกัมมันตรังสี 

ที่เป็นอันตรายมากตามกฎกระทรวงความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี	 พ.ศ.	 2561	 ดังนั้น	 เพื่อให้เกิดความปลอดภัย	 

และความม่ันคงปลอดภัยทางรังสี	 ผู้ที่จะน�าวัสดุกัมมันตรังสีดังกล่าวมาใช้งานต้องได้รับใบอนุญาตจากส�านักงานปรมาณู

เพื่อสันติตามมาตรา	 19	 แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	 พ.ศ.	 2559	ทั้งนี้การขอรับใบอนุญาตมีไว้ 

ในครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสีดังกล่าวจะต้องมีการประเมินความปลอดภัยทางรังสีของผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ป่วยท่ีมารับการรักษา 

และประชาชนทั่วไป	และต้องจัดท�าระบบความมั่นคงปลอดภัยทางรังสีส�าหรับวัสดุกัมมันตรังสีให้เพียงพอและเหมาะสม
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	 วัสดุกัมมันตรังสีหรือเม็ดแร่ที่น�ามาใช้นี้ เ ป็นวัสดุ กัมมันตรังสี ท่ีมีขนาดเล็ก	 รูปทรงกระบอกดังรูปที่ 	 3	 

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย	0.6	มิลลิเมตร	ยาว	3.5	มิลลิเมตร	มีอัตราปริมาณรังสีดูดกลืนมากกว่า	10	เกรย์ต่อชั่วโมง	 

โดยทั่วไปนิยมน�าอิริเดียม-192	(Ir-192)	พลังงานโฟตอนเฉลี่ย	0.37	เมกะอิเล็กตรอนโวลต์	(MeV)	ค่าครึ่งชีวิตประมาณ	74	

วัน	และโคบอลต์-60	(Co-60)	พลังงานโฟตอนเฉลี่ย	1.25	เมกะอิเล็กตรอนโวลต์	มีค่าครึ่งชีวิตประมาณ	5.27	ปี	ท�าให้การ

รักษามะเร็งด้วยการใช้	Ir-192	มีการลงทุนในการก่อสร้างผนังเพื่อลดทอนรังสีต่อเนื่องจากพลังงานของ	Ir-192	ที่ปลดปล่อย

ออกมามีค่าต�่ากว่า	Co-60	แต่เนื่องจาก	Ir-192	มีค่าครึ่งชีวิตน้อยกว่า	Co-60	มาก	จึงต้องมีการเปลี่ยนถ่ายวัสดุกัมมันตรังสี

บ่อยครั้งโดยเฉลี่ยจะเปลี่ยนเมื่อ	Ir-192	ถูกใช้เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ	3	-	6	เดือน	ขึ้นอยู่กับการใช้งาน	ส่วน	Co-60	จะมี

การเปลี่ยนถ่ายวัสดุกัมมันตรังสีทุก	5-8	ปี	ท�าให้ปัจจุบันการรักษาด้วยรังสีระยะใกล้ชนิดอัตราปริมาณรังสีสูงเริ่มหันมาใช้	 

Co-60	มากขึ้น

รูปท่ี 3 แสดงขน�ดของวัสดุกัมมันตรังสีโคบอลต์-60 บรรจุในแคปซูล ภ�ยในท่อนำ�วัสดุฯ

ที่มารูป	:	https://www.saginova.info/saginova_afterloader/
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 การใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูในทางสันติ	 เริ่มต้นตั้งแต่การตราพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ	 

พ.ศ.	 2504	ซึ่งก�าหนดให้มีจัดต้ัง	 “ส�านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ”	หรือ	พปส.	ซึ่งมีการแบ่งส่วนราชการภายใน 

ให้มีกองสุขภาพ	ตามประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	เม่ือวันท่ี	23	เมษายน	พ.ศ.	2505	โดยกองสุขภาพมีหน้าท่ีในการควบคุม 

อันตรายจากรังสี	 โดยมีฝ่ายป้องกันอันตรายจากรังสีเป็นฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเตรียมการรองรับภาวะฉุกเฉิน 

ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้พลังงานปรมาณูในขณะนั้น	 แต่อย่างไรก็ตามภารกิจหลักของฝ่ายป้องกันอันตรายจากรังสีคือ 

การออกตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสีเป็นหลัก	ดังนั้นองค์ความรู้	 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรับมือต่อเหตุฉุกเฉิน

ทางนิวเคลียร์และรังสี	 จึงไม่ได้มีการเตรียมการเป็นการเฉพาะ	ส่วนในระดับนานาชาติ	 ในปี	พ.ศ.	2530	ประเทศไทย 

ได้ให้สัตยาบันเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการแจ้งเหตุทางนิวเคลียร์โดยเร็ว	 (Convention	on	 Early	 

Notification	of	Nuclear	Accident)	และอนุสัญญาว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์หรือ

เหตุฉุกเฉินทางรังสี	(Convention	on	Assistance	in	the	Case	of	Nuclear	Accident	or	Radiological	Emergency)	

ดังนั้น	ช่วง	4	ทศวรรษของการจัดตั้งส�านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ	ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือ 

ต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีทั้งในประเทศและต่างประเทศในระดับหนึ่ง	 และยังไม่เคยเกิดเหตุอุบัติเหตุ 

ทางนิวเคลียร์และรังสีที่มีความร้ายแรงจนท�าให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

	 ในเดือนมกราคม	พ.ศ.	2543	ประเทศไทยได้เกิดอุบัติเหตุทางรังสีที่มีความรุนแรงจนท�าให้มีผู้เสียชีวิตเป็นข่าว

ไปทั่วประเทศ	คือ	อุบัติเหตุทางรังสีที่จังหวัดสมุทรปราการ	ซึ่งเกิดจากการใช้วัสดุกัมมันตรังสีโคบอลต์-60	ที่ใช้ประโยชน์

ในทางการแพทย์	จนท�าให้ประชาชนทั่วไปจดจ�าอุบัติเหตุในครั้งนี้ในช่ือ	“อุบัติเหตุโคบอลต์-60	จังหวัดสมุทรปราการ”	 

โดยเหตุการณ์ในครั้งนั้นท�าให้มีผู้เสียชีวิตจ�านวน	3	ราย	ซึ่งถือเป็นบทเรียนครั้งส�าคัญของประเทศในการเตรียมความพร้อม

และรับมือต่อเหตุฉุกเฉินทางรังสีท่ีมีโอกาสเกิดขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรท่ีมีเช่ียวชาญในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้น	

รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ในการระงับเหตุเพื่อให้เหตุการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

	 ในปี	พ.ศ.	2545	ส�านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ	 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น	“สำานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ	หรือ	ปส.” 

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง	กระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	2545	ซึ่งเป็นครั้งแรกที่	ปส.	ได้ก�าหนดให้มีกลุ่มเตรียมความพร้อม 

ประสานงานกรณีฉุกเฉินทางรังสี	 หรือ	 กตฉ.	 อยู่ภายใต้ส�านักก�ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี	 โดยเริ่มแรก	กตฉ.	 

มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจ�านวน	3	นาย	มีภารกิจหลักในการรับแจ้งและรายงานเหตุฉุกเฉินทางรังสี	ตลอด	24	 ช่ัวโมง	จัดท�า 

แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศรวมถึงกฎระเบียบมาตรฐานแนวปฏิบัติต่างๆ	 ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ	 

นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีทั้งในประเทศและต่างประเทศ	เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การเตรียมความพร้อมและการรับมือต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	

การเตรยีมความพรอ้ม
และรับมือเหตุฉุกเฉิน 
ท�งนิวเคลียร์และรังส ี
ของประเทศไทย

โดย	ดร.กิตติ์กวิน	อรามรุญ	นักฟิสิกส์รังสีช�านาญการพิเศษ

	 หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
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	 ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2545	จนถึงปัจจุบัน	 เป็นเวลาเกือบ	19	 ปี	ปส.	 ได้มีการพัฒนาภารกิจด้านการเตรียมความพร้อม

ในการรับมือต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอยู่ตลอดเวลา	 ร่วมถึงสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานระดับประเทศ 

ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กระทรวงสาธารณสุข	หน่วยงานด้านความมั่นคง	เป็นต้น	รวมถึงได้มี

การปรับปรุงโครงสร้างภารกิจดังกล่าวให้มีความเหมาะสมตลอดมา	จนกระทั่งในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	วันที่	7	ตุลาคม	 

พ.ศ.	2563	ปส.	ได้มีการเพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

ของประเทศ	โดยการจัดต้ัง	“ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี”	หรือ	Emergency	Operation	Center	

ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติการภายใต้กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี	ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 โดยเป้าหมายเพื่อเป็น

ศูนย์กลางในการเตรียมความพร้อม	การบริหารจัดการและการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ	 

ที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ	 ในพ้ืนที่สาธารณะและเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์	 

โดยมีพันธกิจที่ส�าคัญ	คือ	

 ●	บริหารจัดการด้านการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	 ให้ครอบคลุมภัยที่อาจเกิดขึ้น 

	 	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 ●	ส่งเสริมให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี	จัดท�าแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	

 ●	สนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณภัยและด้านความมั่นคง	 มีขีดความสามารถ 

	 	 ในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีด้านสาธารณภัยและด้านความมั่นคง	

●	พัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง	ๆ	 เพื่อเตรียมความพร้อมและตอบสนองกรณีฉุกเฉิน

ทางนิวเคลียร์และรังสีี

	 ปส. 	 ได้จัด เต รียมเจ้ าหน้าที่ ของศูนย์ปฏิบัติการฉุก เฉินทางนิว เคลียร์และ 

รังสีไว้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน	ประเมินสถานการณ์	 ให้ค�าแนะน�าและประสานงานกับเจ้าหน้าที่

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้น	ดังนั้น	หากพบเห็นเหตุฉุกเฉิน

ทางนิวเคลียร์และรังสีเกิดขึ้นในสถานประกอบการหรือพบวัตถุต้องสงสัยท่ีอาจจะเป็นวัสดุ

กัมมันตรังสีในพื้นท่ีสาธารณะ	 โดยสังเกตจากป้ายเตือนทางรังสี	 ซ่ึงมีองค์ประกอบส�าคัญ	คือ	

สัญลักษณ์รูปใบพัดสามแฉกหรือข้อมูลของวัสดุกัมมันตรังสี	ให้ด�าเนินการดังนี้

●	ห้ามสัมผัสวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัตถุต้องสงสัยเป็นอันขาด

●	จดจ�ารายละเอียดหรือถ่ายภาพวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัตถุต้องสงสัยเพ่ือแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบ

●	แจ้งสายด่วนเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	ที่หมายเลข	1296	ตลอด	24	ชั่วโมง	

●	กั้นบริเวณในระยะอย่างน้อย	30	เมตร	หรือระยะที่คาดว่าปลอดภัยจากวัสดุกัมมันตรังสีหรือ

วัตถุต้องสงสัยและห้ามไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าในบริเวณดังกล่าว

	 โดยศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	 มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ�า	จ�านวน	10	นาย	 โดยมีระบบ 

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	ดังนี้	

การรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	สายด่วน	✆ 1296	ตลอด	24	ชั่วโมง 
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การจัดเตรยีมเจ้าหน้าทีผู่เ้ชีย่วชาญ เครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ือออกปฏิบัติงานระงับเหตุฉุกเฉิน 
ทางนิวเคลยีรแ์ละรงัส ี

	 ปส.	 จัดทีมเพ่ือเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีตลอด	 24	 ช่ัวโมง	 โดยมีเจ้า

หน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินสถานการณ์และการระงับเหตุฉุกเฉิน	 50	คน	ซึ่งผ่านการฝึกอบรมในการตอบสนอง

เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในสถานการณ์ต่าง	ๆ	 โดยมีการจัดแบ่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญออกเป็นทีมละ	3-5	คน	 

เพ่ือเตรียมความพร้อม	ณ	ที่ตั้งในแต่ละวัน	และเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีข้ึนเจ้าหน้าท่ีผู้เช่ียวชาญสามารถ

เข้าตรวจสอบและระงับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้ทันที

	 นอกจากนี้	ปส.	ยังมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจสอบและเข้าระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีไม่ว่า

เหตุการณ์นั้นจะมีระดับความรุนแรงน้อยไปถึงระดับที่มีความรุนแรงมาก	 โดยเครื่องมือและอุปกรณ์มีความพร้อมในการ 

ใช้งานตลอดเวลา	 โดยมีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการบ�ารุงรักษาเครื่องมือ

ให้มีความพร้อมใช้อยู่เสมอ	ซึ่งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นเครื่องมือที่มีความทันสมัยช่วยให้การปฏิบัติงาน

มีประสิทธิภาพเกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและท�าให้การระงับเหตุเป็นไปด้วยความรวดเร็วเพื่อให้ประชาชนและ 

สิ่งแวดล้อมเกิดความปลอดภัยจากเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น	โดยมีเครื่องมือและอุปกรณ์	ที่ส�าคัญ	ดังนี้

 รถเคล่ือนท่ีเร็วในการปฏิบัติงานระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	เป็นรถปฏิบัติการในการระงับเหตุฉุกเฉิน

ทางนิวเคลียร์และรังสีที่สามารถเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อประเมินสถานการณ์และระงับเหตุฉุกเฉินได้ทันที	ตลอด	24	ชั่วโมง	 

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	3-5	คน	พร้อมอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน	และหากสถานการณ์มีความรุนแรง	 เจ้าหน้าที่

ตอบสนองเหตุฉุกเฉินของ	ปส.	สามารถร้องขอการสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีผู้เช่ียวชาญ	 เครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มเติมเพ่ือให้

สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว	
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 เคร่ืองสำารวจรังสีและเคร่ืองพิสูจน์ทราบชนิดไอโซโทปรังสี	 เป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการตรวจวัดระดับ	พิสูจน์ทราบ 

ชนิดไอโซโทปรังสีและประเมินผลกระทบทางรังสีต่อผู้ปฏิบัติงาน	ประชาชนและสิ่งแวดล้อม	โดย	ปส.	มีเครื่องมือส�ารวจรังสี

และพิสูจน์ทราบชนิดไอโซโทปรังสีที่ทันสมัยสามารถตรวจวัดระดับรังสีและประเมินผลกระทบทางรังสีของวัสดุกัมมันตรังสี

ที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน	 จึงท�าให้มั่นใจว่าเครื่องส�ารวจรังสีและเครื่องพิสูจน์ทราบชนิดไอโซโทปรังสีที่	 ปส.	มีศักยภาพ 

ที่เพียงพอต่อการประเมินสถานการณ์และการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีครอบคลุมทุกสถานการณ์ 

ที่มีโอกาสเกิดขึ้นภายในประเทศ

 หุ่นยนต์ประเมินผลกระทบทางรังสี	เป็นหุ่นยนต์ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุหากระดับรังสีของเหตุฉุกเฉิน 

มีปริมาณสูงและเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน	 เจ้าหน้าท่ีตอบสนองเหตุฉุกเฉินของ	ปส.	จะใช้หุ่นยนต์ในการเข้าไปส�ารวจและ

ประเมินระดับรังสีรวมถึงเก็บกู้วัสดุกัมมันตรังสีให้มีความปลอดภัยต่อไป	 ซ่ึงหุ่นยนต์ประเมินผลกระทบทางรังสีจะเป็นเคร่ืองมือ 

ที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการได้รับปริมาณรังสีสูงของเจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุได้เป็นอย่างดี	
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 ชุดป้องกันการเปรอะเป้ือนทางรังสี	 ในการปฏิบัติงานตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีท่ีเกิด 

การเปรอะเป้ือนทางรังสีในพ้ืนท่ีเกิดเหตุหรือพ้ีนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจ�าเป็นต้องมีชุดป้องกันการเปรอะเป้ือนทางรังสี 

ท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ท่ีเกิดข้ึน	 ซ่ึง	ปส.	 จัดเตรียมชุดป้องกัน 

การเปรอะเป้ือนทางรังสีให้เพียงพอต่อผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ	 เช่น	 เจ้าหน้าท่ีเผชิญเหตุ	 เจ้าหน้าท่ีการแพทย์ฉุกเฉิน	 

รวมถึงเจ้าหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง	ท่ีมีความเส่ียงต่อการเปรอะเป้ือนทางรังสีจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีท่ีเกิดข้ึน	
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