บก. เปิดเล่ม
ก้าวเข้าสู่ ปีที่ 35 กับวารสารปรมาณูเพื่อสันติ ฉบับที่ 1 ประจาปี 2565 ฉบับนี้ขอนาเสนอ
บทความเด่นเรื่อง ฟุกุชิมะ: การระบายน้าปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีลงสู่ทะเล โดยประเทศญี่ปุ่นมีแผน
ปล่อยน้าที่มีกัมมันตภาพรังสีที่มีการบาบัดแล้วลงสู่ทะเล และยังประกอบด้วยลาดับเหตุการณ์สาคัญ
เกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิ ให้ผู้อ่านได้ติดตามกันอีกด้วย
พร้ อ มกั น นี้ เราจะพาทุ ก ท่ า นไปท าความรู้ จั ก กั บ “โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นมาตรวิ ท ยา
ทางรั ง สี ข องประเทศ” และไปร่ ว มหาค าตอบกั บ เรื่ อ ง “ความรั บ ผิ ด ทางแพ่ ง จากความเสี ย หาย
ทางนิวเคลียร์และรังสี คืออะไร อย่างไร???”

บรรณำธิกำร

จัดทำโดย สำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ที่ปรึกษำ
1. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์
2. นางสุชิน อุดมสมพร
3. นางเพ็ญนภา กัญชนะ

เลขาธิการสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
รองเลขาธิการสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
รองเลขาธิการสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

คณะทำงำนพิจำรณำเอกสำรวิชำกำรและสื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ของสำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ
(กองบรรณำธิกำร)
1. นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล
2. นางวราภรณ์ วัชรสุรกุล
3. นายรุ่งธรรม ทาคา
4. นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ
5. นายยุทธนา ตุ้มน้อย
6. นายวิทิต ผึ่งกัน
7. นางสาวอุษา กัลลประวิทย์
8. นางอภิสรา เจริญศรี
9. นางสุนันทา สาวิกันย์
10. นายไชยยศ สุนทราภา
11. นายณรงค์เวทย์ บุญเต็ม
12. นางสาวนุชจรีย์ สัจจา
13. นายนภดล ศรีใจวงศ์

ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางรังสี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู
รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพลังงานปรมาณู
รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินค่ากัมมันตภาพรังสี
นักนิวเคลียร์เคมีชานาญการพิเศษ
นักนิวเคลียร์เคมีชานาญการพิเศษ
นักฟิสิกส์รังสีชานาญการพิเศษ
วิศวกรนิวเคลียร์ชานาญการพิเศษ
นักฟิสิกส์รังสีชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเผยแพร่ชานาญการ (เลขานุการฯ)
นักวิชาการเผยแพร่ (ผู้ช่วยเลขานุการฯ)

ออกแบบ : กลุ่มเผยแพร่และประชำสัมพันธ์

4

โครงสร้ำงพืนฐำนด้ำนมำตรวิทยำ
ทำงรังสีของประเทศ

ฟุกุชิมะ:
กำรระบำยนำปนเปื้อนกัมมันตภำพรังสีลงสู่ทะเล

15

25

ควำมรับผิดทำงแพ่งจำก
ควำมเสียหำยทำงนิวเคลียร์และรังสี
คืออะไร อย่ำงไร???

วารสารปรมาณูเพื่อสันติจัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ภารกิจและการดาเนินงานของสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ รวมทั้งข่าวสาร
บทความทางวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี นิ ว เคลี ย ร์ ตลอดจนเป็ น สื่ อ กลางในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
บรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกและแก้ไขต้นฉบับทั้งเรื่องและภาพตามแต่จะเห็นสมควร โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบ
จากเจ้าของเรื่องและไม่ส่งต้นฉบับคืน
ข้อคิดเห็นหรือบทความในเอกสารฉบับนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งไม่มีข้อมูลผูกพันกับสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แต่อย่างใด
ผู้สนใจส่งข้อเขียน หรือข้อเสนอแนะ
สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1110,1120 โทรสาร 0 2561 3013
: pr@oap.go.th

: Atoms4Peace สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

: www.oap.go.th

: officeofatomsforpeace

: @atomsnet
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ฟุกุชิมะ:
กำรระบำยนำปนเปื้อนกัมมันตภำพรังสีลงสู่ทะเล

➢ ดร.ยุทธนา ตุ้มน้อย
รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านพลังงานปรมาณู
นักชีววิทยารังสีชานาญการพิเศษ
➢ อุษา กัลลประวิทย์
นักนิวเคลียร์เคมีชานาญการพิเศษ
➢ ดร.สะเราะ นิยมเดชา
นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ
➢ วราลี คงเจริญ
นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ
4 วารสารปรมำณูเพื่ สันติ

กำรระบำยนำทิงของโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิ
จากเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์ ณ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิของบริษัทโตเกียวอิเล็กทริกเพาเวอร์ (TEPCO)
เมื่อมีนาคม ค.ศ. 2011 ปัจจุบันมีน้าที่มีกัมมันตภาพรังสีกว่า 1.25 ล้านเมตริกตัน ถูกกักเก็บอยู่ในถังเก็บขนาด 1,400
ลูกบาศก์เมตร ณ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ ซึ่งต่อมารัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยืนยันเมื่อวันที่ 13 เมษายน ค.ศ. 2021 ว่ามีแผน
จะระบายน้าที่มีกัมมันตภาพรังสีกว่า 1 ล้านเมตริกตัน ที่ผ่านการบาบัดแล้วจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิลงสู่ทะเล
การระบายน้าที่มีกัมมันตภาพรังสีที่บาบัดแล้วนี้อาจเริ่มต้นในอีกหลายปีข้างหน้า และต้องใช้เวลานานนับสิบ ๆ ปี กว่าจะ
แล้วเสร็จ รัฐบาลญี่ปุ่นแถลงว่าการระบายน้าเหล่านี้ออกสู่ธรรมชาติมีความปลอดภัย เนื่องจากผ่านการบาบัดและขจัด
สารกัมมันตรังสีออกเกือบหมด และเมื่อลงสู่มหาสมุทรก็จะยิ่งเจือจางลงไปอีก ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
(IAEA) โดยนายราฟาเอล มาริอาโน กรอสซี ผู้อานวยการใหญ่ IAEA ได้ประกาศรับรองการระบายน้าออกจากโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิ พร้อมยืนยันว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งอื่น ๆ ในโลกก็มีกระบวนการกาจัดน้าเสียที่ไม่แตกต่างกัน
นายกรัฐมนตรี โยชิฮิเดะ ซูงะ แห่งญี่ปุ่นกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าการระบายน้าออกจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุ
ชิมะไดอิชิ “เป็นภารกิจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้” และต้องใช้เวลาอีกหลายสิบปีกว่าจะปิดโรงไฟฟ้าแห่งนี้ลงอย่างถาวร โดยการ
ระบายน้าปนเปื้อนที่บาบัดแล้วจากโรงไฟฟ้าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ “มั่นใจว่ามีความปลอดภัย” และต้องทาควบคู่ไปกับ
มาตรการ “ปกป้องชื่อเสียงของประเทศ”

รูปที่ 1 แสดงแผนผังตาแหน่งที่ตั้งของเครื่องปฏิกรณ์ (Unit 1-5) และความเสียหายของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิ 1

น้าที่ มี กั ม มั น ตภาพรั ง สี ที่ โรงไฟฟ้ า นิ ว เคลี ย ร์ ฟุ กุ ชิม ะไดอิ ชิ ประกอบด้ ว ยน้ าที่ ใ ช้ห ล่ อ เย็ น แท่ ง เชื้อ เพลิ ง นิ ว เคลี ย ร์
ซึ่งเกิดการหลอมละลายหลังเหตุการณ์ สึนามิเมื่อ ปี ค.ศ. 2011 รวมกับน้าฝนและน้าใต้ดินที่ไหลซึมเข้ามาทุก ๆ วั น
โรงไฟฟ้ า แห่ ง นี้ มี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบปั๊ ม และกรองน้ าที่ เ รี ย กกั น ว่ า Advanced Liquid Processing System (ALPS)
ซึ่งสามารถบาบัดน้าเสียได้วันละหลายตัน ซึ่งจะกรองเอาสารกัมมันตรังสีส่วนใหญ่ออกไปจากน้าที่มีกัมมันตภาพรังสี
ดังกล่าว บริษัท TEPCO ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงไฟฟ้ามีแผนที่จะกรองน้าเพื่อแยกไอโซโทปต่าง ๆ ออกเหลือเพียงทริเทียม
ซึ่งเป็นไอโซโทปหนึ่งใน 3 ชนิดของไฮโดรเจนที่ยากจะแยกออกจากน้าได้ หลังจากนั้นจะนาน้าที่ผ่านการบาบัดแล้วไป
เจือจางเพิ่มด้วยน้าทะเล จนกระทั่งความเข้มข้นรังสีของทริเทียมไม่เกินกว่าที่กฎหมายกาหนดแล้วจึงจะระบายออกสู่ทะเล
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ผู้ เ ขี ยนได้ ร วบรวมเหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ ณ โรงไฟฟ้ า นิ ว เคลี ย ร์ ฟุ กุ ชิม ะไดอิ ชิ ในระยะเวลา 10 ปี ที่ ผ่ า นมา
(ค.ศ. 2011 - 2021) โดยสื บ ค้ น ข้ อ มู ล จากเอกสารเผยแพร่ ต่ า ง ๆ และข้ อ มู ล ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เช่น จากเว็บไซต์ของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry:
METI) ของญี่ปุ่น เป็นต้น เพื่อศึกษารูปแบบและผลกระทบจากแผนการระบายน้าที่มีกัมมันตภาพรังสีที่บาบัดแล้วจาก
โรงไฟฟ้ า นิ ว เคลี ย ร์ ฟุ กุ ชิ ม ะไดอิ ชิ ข องบริ ษั ท TEPCO ดั ง กล่ า ว ต่ อ น่ า นน้ าและสิ่ ง แวดล้ อ มของไทย ตลอดจน
ความเป็นไปได้ที่เจ้าหน้าที่ของไทยจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์แผนปฏิบัติการดังกล่าว (ตารางที่ 1)
ตำรำงที่ 1 ลำดับเหตุกำรณ์สำคัญ ณ โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ฟุกชุ ิมะไดอิชิ ในระยะเวลำ 10 ปีที่ผ่ำนมำ1
ปี ค.ศ.
เหตุกำรณ์สำคัญ
2011 เดือนเมษายน ญี่ปุ่นประกาศเพิ่มความรุนแรงของระดับมาตราระหว่างประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์และ
รังสี (รูปที่ 3) เป็น ระดับ 7 “อุบัติเหตุรุนแรงสูงสุด” ซึ่งเป็นระดับเดียวกับอุบัติเหตุใหญ่ที่เชอร์โนบิล
2012 - เดือนตุลาคม บริษัท TEPCO ยอมรับเป็นครั้งแรกว่าล้มเหลวในการใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นในการป้องกันภัย
พิบัติ เนื่องจากกลัวว่าจะเกิดการฟ้องร้องหรือการประท้วงต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของบริษัท
- บริษัท TEPCO จะสามารถบรรเทาผลกระทบจากอุบัติเหตุได้ หากมีระบบพลังงานและระบบทาความเย็นที่
หลากหลาย โดยให้ความสาคัญกับมาตรฐานสากลและข้อเสนอแนะอย่างใกล้ชิด และให้พนักงานได้รับการฝึกอบรม
ด้วยทักษะการจัดการวิกฤตที่นาไปใช้ได้จริง
2013 - รัฐบาลญี่ปุ่นยอมรับว่ามีการรัว่ ไหลของน้าที่มกี ัมมันตภาพรังสีลงสูน่ ้าบาดาลและลงสูม่ หาสมุทรตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2011
ทาให้เกิดกัมมันตภาพรังสีในน้าใต้ดิน ซึ่งมีผลกระทบต่อน้าดื่มและในมหาสมุทรแปซิฟิก
- เดือนสิงหาคม สานักงานกากับดูแลนิวเคลียร์ของญี่ปุ่น (Japanese Nuclear Regulation Authority, NRA)
ประกาศความรุนแรงของการรั่วไหลของน้าตามมาตราระหว่างประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี
(INES) ที่ระดับ 3 “อุบัติการณ์รุนแรง”
2014 - เนื่อ งจากมี ปั ญหากับ อุ ป กรณ์ วั ด จึ งมี ก ารวิ เ คราะห์ ตัว อย่า งน้ าบาดาลที่ นามาจากบ่ อน้ าในเดื อนกรกฎาคม
ค.ศ. 2013 อีกครั้ง เพื่อยืนยันค่ากัมมันตภาพรังสีบีตาของ สทรอนเชียม-90 (ค่าครึ่งชีวิต: 28.79 ปี) ยืนยันจาก
0.9 MBq/L เป็ น 5 MBq/L ซึ่ ง สู ง เป็ น ประวั ติ ก ารณ์ ค่ า กั ม มั น ตภาพรั ง สี บี ต ารวม (Gross Beta) ซึ่ ง จะรวมค่ า
กัมมันตภาพรังสีบีตาจากอิตเทรียม (Y-90 ค่าครึ่งชีวิต 2.5 วัน) และไอโซโทปอื่น เท่ากับ 10 MBq/L
- เดือนธันวาคม บริษัท TEPCO รายงานว่าแท่งเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วทั้งหมดได้ถูกนาออกจากแหล่งกักเก็บที่เครื่อง
ปฏิกรณ์ หมายเลข 4 อย่างปลอดภัยแล้ว
2015 สร้างกาแพงป้องกันชายทะเลแล้วเสร็จเพื่อลดปริมาณน้าปนเปื้อนที่รั่วไหลลงสู่ทะเล
2016 มีการประเมินปริมาณกากกัมมันตรังสีที่จะมีถึงปี ค.ศ. 2027
2017 เดือนกรกฎาคม หุ่นยนต์ควบคุมระยะไกลถ่ายภาพแรกของแกนที่หลอมละลายของเครื่องปฏิกรณ์ หมายเลข 3
2018 มีการตรวจสอบห้องกักกันหน่วยที่ 2 ด้วยกล้องพบว่า "ไม่มีความเสียหายอย่างมีนัยสาคัญ “ ที่ผนังด้านในอัตรา
ปริมาณรังสีในห้องกักกันแตกต่างกันระหว่าง 7-42 Gy/hr ขึ้นกับตาแหน่งที่วัด
2019 เดือนกุมภาพันธ์ หุ่นยนต์ที่มี "นิ้ว" สองนิ้วสัมผัสกับเศษเชื้อเพลิงในแทงก์กักกันหลัก (PCV) ของเครื่องปฏิกรณ์
หมายเลข 2 เป็นครั้งแรก และสามารถเคลื่อนย้ายเศษซาก 7 ใน 10 ตาแหน่งที่ตรวจสอบได้
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รูปที่ 2 แสดงภาพถังเก็บขนาด 1,400 ลูกบาศก์เมตร มากกว่า 1,000 ถังเก็บ ถูกเก็บเบียดอัดแน่นในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิ 5

เดือนเมษายน ค.ศ. 2021 บริษัท TEPCO ประกาศว่าจะทิ้งน้าที่มีกัมมันตภาพรังสีหลายล้านเมตริกตันลงในมหาสมุทร
แปซิฟิก เนื่องจากความจุในการจัดเก็บ 1.37 เมตริกตัน จะเต็มภายในปลายปี ค.ศ. 2022

มำตรำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยเหตุกำรณ์ทำงนิวเคลียร์และรังสี
(International Nuclear and Radiological Event Scale; INES)
มำตรำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยเหตุกำรณ์ทำงนิวเคลียร์และรังสี (International Nuclear and
Radiological Event Scale; INES, ไอเนส) ในการเตรียมความพร้อมฉุกเฉินด้านนิวเคลียร์และรังสี ไอเนสถูกใช้เป็น
เครื่องมือในการสื่อสารความสาคัญด้านความปลอดภัยของเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์และรังสีต่อสาธารณชน โดยจาแนก
ออกเป็น 7 ระดับ (ดังแสดงในรูปที่ 3 และตารางที่ 2)

รูปที่ 3 แสดงมาตราระหว่างประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี 2

แผนภูมิแสดงมาตราระหว่างประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี จาแนกเหตุการณ์ตามนัยสาคัญด้าน
ความปลอดภัย (ล่างไปบน) จากน้อยไปหามาก จากความผิดปกติ อุบัติการณ์ อุบัติการณ์ร้ายแรง อุบัติเหตุที่มีผลกระทบ
ภายในสถานประกอบการนิวเคลียร์ อุบัติเหตุที่มีผลกระทบในวงกว้าง อุบัติเหตุร้ายแรง และอุบัติเหตุรุนแรงสูงสุด
ตามลาดับ ดังนี้
• เหตุการณ์ที่มีนัยสาคัญด้านความปลอดภัยมาก ระดับ 4 - 7 เรียกว่า “อุบัติเหตุ” (Accident)
• เหตุการณ์ที่มีนัยสาคัญด้านความปลอดภัยน้อยลงมา ระดับ 1 - 3 เรียกว่า “อุบัติการณ์” (Incident)
• ส่วนเหตุการณ์ที่ไม่มีนัยสาคัญด้านความปลอดภัย ระดับ 0 เรียกว่า “เหตุผิดปกติ” (Anomaly)
หรือ “การเบี่ยงเบน” (Deviation)
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ตำรำงที่ 2 คาอธิบายมาตราระหว่างประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี (INES)3
ผลกระทบ (Impact)
ควำมสูญเสีย
ระดับ

ภำยนอกสถำนที่ตงั
(Off-Site)

(Level)
ระดับ 7
อุบัติเหตุรุนแรงสูงสุด
(Accident)
ระดับ 6
อุบัติเหตุรุนแรง
(Accident)
ระดับ 5
อุบัติเหตุที่มีผลกระทบถึงภำยนอก
สถำนที่ตัง
ระดับ 4
อุบัติเหตุที่ไม่มีผลกระทบภำยนอก
สถำนที่ตัง

อุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของ
สารกัมมันตรังสีออกสู่ภายนอกสถานประกอบการ
นิวเคลียร์ในปริมาณมหาศาล มีผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง
อุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของ
สารกัมมันตรังสีออกสู่ภายนอกสถานประกอบการ
นิวเคลียร์ในปริมาณสูงและต้องดาเนินการตาม
แผนฉุกเฉินเฉพาะที่อย่างเต็มรูปแบบ
มีการแพร่กระจายของสารกัมมันตภาพรังสีออกสู่
ภายนอกสถานประกอบการนิวเคลียร์ปริมาณ
จากัด ทาให้ต้องมีการใช้แผนฉุกเฉินเฉพาะที่
บางส่วน หรือ
มีการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีออกสู่
ภายนอกสถานประกอบการนิวเคลียร์เล็กน้อย
ยังผลให้กลุ่มบุคคลที่ล่อแหลมต่อเหตุการณ์ได้รับ
ปริมาณรังสีในเกณฑ์กาหนด หรือก่อให้เกิดความ
เสียหายในสถานที่ตั้ง (On-site)

ระดับ 3
อุบัติกำรณ์ร้ำยแรงหรือ
เหตุขัดข้องรุนแรง
(Incident)

มีการแพร่กระจายสารกัมมันตรังสีปริมาณ
เล็กน้อยออกสู่ภายนอกสถานประกอบการนิวเคลียร์
กลุ่มบุคคลที่ล่อแหลมต่อเหตุการณ์ได้รับรังสีในช่วง
เป็นเศษส่วนในสิบของเกณฑ์กาหนด หรือก่อให้เกิด
ความเสียหายในสถานที่ตั้ง (On-site)

ระดับ 2
อุบัติกำรณ์หรือเหตุขัดข้อง
(Incident)

ไม่มีผลกระทบ

ระดับ 1
เหตุผิดปกติ (Anomaly)

ไม่มีผลกระทบ

ระดับ 0
กำรเบี่ยงเบน (Deviation)

ไม่มีผลกระทบ

ต่ำกว่ำ 0

ไม่มีผลกระทบ
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ในสถำนที่ตัง
(On-site)

กำรป้องกันเชิงลึก

ตัวอย่ำงเหตุกำรณ์

(Defence in Depth
Degradation)
- Chernobyl ยูเครน (ค.ศ. 1986)
เชื้อเพลิง เกิดการหลอมเหลวและ
เกิดเพลิงไหม้
- Mayak ที่ Ozersk รัสเซีย
(ค.ศ. 1957) โรงงานแปรสภาพซ้า
เชื้อเพลิงเกิดสภาวะวิกฤต

อุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
รุนแรงต่อสถานประกอบการ
นิวเคลียร์ (ต่อแกนเครื่องปฏิกรณ์
หรือต่อตัวกั้นทางรังสี)
อุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ในระดับสาคัญต่อแกนเครื่อง
ปฏิกรณ์ ตัวกั้นทางรังสี และ
ผู้ปฏิบัติงาน

- Windscale กองทัพบก อังกฤษ
(ค.ศ. 1957)
- Three Mile Island สหรัฐอเมริกา
(ค.ศ. 1979) เกิดเชื้อเพลิงหลอมเหลว
Saint-Laurent A1 ฝรั่งเศส
(ค.ศ. 1969) เชื้อเพลิงแตก และ A2
(ค.ศ. 1980) แกรไฟต์ร้อนเกิน
- Tokai-mura ญี่ปุ่น (ค.ศ. 1999)
สภาวะวิกฤต ในโรงงานผลิต
เชื้อเพลิงสาหรับเครื่องปฏิกรณ์ระดับ
ทดลอง
เหตุการณ์ที่ทาให้เกิดการ
เหตุการณ์ที่ใกล้เคียงต่อการเกิด - Vandellos สเปน ปี ค.ศ. 1989
แพร่กระจายของสารกัมมันตรังสี
อุบัติเหตุ ซึ่งเหลือเพียงระบบ
เทอร์ไบน์ ติดไฟ
ภายในบริเวณสถานประกอบการ ป้องกันขั้นสุดท้ายยังคงทางานอยู่ - Davis-Besse สหรัฐอเมริกา (ค.ศ.
นิวเคลียร์อย่างรุนแรง ผู้ปฏิบัติงาน
2002) การกัดกร่อนอย่างรุนแรง
ได้รับปริมาณรังสี ในระดับที่เป็น
- Paks ฮังการี (ค.ศ. 2003)
อันตรายต่อสุขอนามัย
เชื้อเพลิงเสียหาย
เหตุการณ์ที่ทาให้เกิดการแพร่
เหตุการณ์ซึ่งส่งผลกระทบด้าน
กระจายของสารกัมมันตรังสีภายใน ความปลอดภัยอย่างมีนัยสาคัญ
บริเวณสถานประกอบการนิวเคลียร์ แต่ระบบป้องกันอื่น ๆ ยังสามารถ
อย่างมีนัยสาคัญ ผู้ปฏิบัติงานได้รับ ควบคุมสภาวะผิดปกติอื่น ๆ ได้
ปริมาณรังสีเกินเกณฑ์กาหนด หรือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่ตั้ง
(On-site)
ไม่มีผลกระทบ
เหตุการณ์ที่แตกต่างจากเงื่อนไข
ตามที่ อนุญาตให้เดินเครื่องของ
สถานประกอบการนิวเคลียร์แต่ไม่
มีผลกระทบด้านความปลอดภัย
ไม่มีการเปื้อนสารกัมมันตรังสี
หรือผู้ปฏิบัติงานไม่ได้รับรังสีเกิน
เกณฑ์กาหนด
ไม่มีผลกระทบ
เหตุการณ์ที่คลาดเคลื่อนเล็กน้อย
จากการเดินเครื่องของสถาน
ประกอบการนิวเคลียร์ตามปกติ
ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย
ต่าง ๆ
ไม่มีผลกระทบ
ไม่ส่งผลต่อกระทบต่อความ
ปลอดภัยใด ๆ

นำที่มีกัมมันตภำพรังสีเกิดขึนได้อย่ำงไร4, 5
แหล่งน้าที่มีกัมมันตภาพรังสีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกชุ ิมะไดอิชิ มาจาก 3 แหล่งใหญ่ คือ
1. น้าหล่อเย็น เพื่อให้ซากแท่งเชื้อเพลิงของเครื่องปฏิกรณ์อยู่ในสภาพคงที่
2. น้าบาดาล ซึ่งอยู่เหนือระดับน้าภายในอาคารเสมอ และไหลเข้าสู่อาคารอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้น้าที่ปนเปือ้ น
ในเครื่องปฏิกรณ์ไหลออกจากอาคารเครื่องปฏิกรณ์
3. น้าฝนแทรกซึมทะลุหลังคาอาคาร

รูปที่ 4 แสดงภาพน้าบาดาลไหลเข้าสู่อาคารอย่างต่อเนื่อง4
รูปที่ 5 แสดงแหล่งที่มาของน้าที่มีกัมมันตภาพรังสีและวิธีการ
บาบัดด้วย ALPS เพื่อลดปริมาณ Sr-90 และสถานะของน้าที่บาบัด
ณ กุมภาพันธ์ ค.ศ. 20214

กำรขจัดสิ่งปนเปื้อนและกำรจัดเก็บนำที่มีกัมมันตภำพรังสีชั่วครำว4, 5
แกนเครื่องปฏิกรณ์ที่ได้รับความเสียหายจะถูกฉีดน้าเพื่อระบายความร้อนที่มีอยู่ โดยน้าที่ถูกฉีดจะนาไปบาบัด
และนากลับมาใช้อย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปีที่ผ่านมา จึงจาเป็นต้องมีการประมวลผลอย่างต่อเนื่องของซีเซียมและ
สทรอนเชียมที่มีการปนเปื้อนสูงจากห้องใต้ดิน ด้วยในบรรดาผลิตภัณฑ์ฟิชชันรังสีแกมมาที่ปนเปื้อนและมีค่าครึ่งชีวิต
ยาวที่ สุ ด มาจากซี เ ซี ย ม-137 (Cs-137 ค่ า ครึ่ ง ชีวิ ต 30.17 ปี ) ส่ วนสทรอนเชีย ม-90 เป็ น ผลิ ต ภั ณฑ์ ฟิ ชชัน รั ง สี บี ต า
ที่ปนเปื้อนและมีค่าครึ่งชีวิตยาวที่สุดเช่นกัน (Sr-90 ค่าครึ่งชีวิต 28.79 ปี) ระบบการกาจัดซีเซียมขั้นต้น (Kurion และ
SARRY) ทาการบาบัดน้าปนเปื้อนมากกว่า 2.4 ล้านเมตริกตัน เพื่อลดระดับรังสีแกมมา ซึ่งสามารถกาจัดซีเซียมได้เกือบ
100 เปอร์ เ ซ็ น ต์ จนถึ ง ปั จ จุ บั น ระบบเหล่ า นี้ ใ ช้ ซี โ อไลต์ ดู ด ซั บ กั ม มั น ตภาพรั ง สี สู ง ซึ่ ง ถู ก จั ด เก็ บ ไว้ ใ นถั ง เก็ บ
ขนาด 1,400 ลูกบาศก์เมตร มากกว่า 1,000 ถัง ณ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิ
หลังจากการกาจัดซีเซียมขั้นต้นระดับรังสีแกมมาจะลดลงเพื่อให้สามารถกาจัดเกลือโดยระบบออสโมซิสผันกลับ
หรือออสโมซิสย้อนกลับ (reverse osmosis, RO) ซึ่งเป็นกระบวนการกรองด้วยเยื่อเมมเบรน โดยการให้ความดันที่สูง
กว่าความดันออสโมติก (osmotic pressure) ทาให้โมเลกุลของน้าเคลื่อนที่จากสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงกว่า
ผ่านเยื่อกึ่งซึมผ่านได้ (semi permeable membrane) ไปยังสารละลายที่เจือจางกว่า ซึ่งจะแยกสทรอนเชียม-90
และไอโซโทปอื่น ๆ ที่มีความเข้มข้นสูงออกจากน้าที่ปนเปื้อน น้าที่บริสุทธิ์ขึ้นจะถูกฉีดกลับเข้าไปที่ส่วนบนของแกน
เครื่องปฏิกรณ์
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ระบบกำรบำบัดนำเสียขันสูง (Advanced liquid processing systems; ALPS) 4, 5
ระบบการบาบัดน้าเสียขั้นสูง (ALPS) สามระบบสร้างขึ้นเพื่อกาจัดสารสทรอนเชียม-90 และสารไอโซโทปอื่น ๆ
อี ก 62 ชนิ ด ออกไปจนระดั บ รั ง สี แ กมมาต่ ากว่ า มาตรฐานสากลการควบคุ ม การปล่ อ ยน้ าจากโรงไฟฟ้ า นิ ว เคลี ย ร์
ลงมหาสมุทร เหลือแต่ทริเทียมแต่ระดับความแรงรังสีต่าพอที่จะทาให้เจือจางลงได้ต่ากว่ามาตรฐานความปลอดภัยสากล
และการปกป้องสิ่งแวดล้อม จนถึงปัจจุบันระบบเหล่านี้ได้บาบัดน้าที่มีกัมมันตภาพรังสีไปแล้วกว่า 1.2 ล้านเมตริกตัน

รูปที่ 6 แสดงกลไกการเกิดน้าที่มีกัมมันตภาพรังสีและระบบการบาบัดน้าเสียขั้นสูง (ALPS) 4, 5

กำรเกิดทริเทียม (H-3 ค่ำครึ่งชีวิต 12.32 ปี)
ทริเทียมมักถูกผลิตขึ้นในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดยการกระตุ้นนิวตรอนของลิเทียม-6 ปลดปล่อยทริเทียม
และฮีเลียม ทริเทียมส่วนใหญ่ที่ผลิตในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาจากโบรอน ซึ่งเป็นตัวดูดซับนิวตรอนที่ดี ใช้ในการควบคุม
ปฏิกิริยาลูกโซ่ในแกนเครื่องปฏิกรณ์ สุดท้ายทริเทียมจะกลับเข้าไปยังน้าหล่อเย็น ทริเทียมปริมาณเล็กน้อยอาจเกิดจากการ
แตกตัวของยูเรเนียม-235 ในแกนเครื่องปฏิกรณ์ หรือเมื่อมีสารเคมีอื่น ๆ (เช่น ลิเทียมหรือน้ามวลหนัก ) ในน้าหล่อเย็น
ดูดซับนิวตรอน

กำรกำจัดทริเทียม4,5
นับเป็นเรื่องยากมากที่จะขจัดน้ามวลหนักออกจากน้ามวลปกติ เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมือนกัน ปัจจุบันยังไม่มี
เทคโนโลยีการแยกน้ามวลหนักความเข้มข้นต่าออกจากน้าที่ผ่านการบาบัดปริมาณมาก (แม้แต่ IAEA)

นำที่ผ่ำนกำรบำบัดแล้วมีสำรกัมมันตรังสีอื่น ๆ หรือไม่4,5
น้าที่ผ่านการบาบัดแล้ วประมาณ 70 เปอร์ เซ็นต์ ที่เ ก็บไว้ในถัง เก็บมีสารกัมมันตรังสี อื่น ๆ นอกเหนือจาก
ทริ เ ทีย มที่ ค วามเข้ ม ข้ น เกิ น มาตรฐานก าหนด ดั ง นั้ น การกรองน้ าที่ ผ่ า นการบ าบั ด แล้ ว จึ ง ได้ เ ริ่ ม ต้ น ขึ้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไป
ตามมาตรฐานการกากับดูแลนิวไคลด์กัมมันตภาพรังสีตั้งแต่ปี ค.ศ. 2020 น้าที่ผ่านการบาบัดแล้วจะถูกเจือจางอย่าง
เพียงพอเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกากับสารไอโซโทปก่อนที่จะปล่อยลงสู่ทะเล
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ทริเทียมในนำบำบัดระบำยจำกโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์
มำตรฐำนกำรควบคุมทริเทียม
ค่ามาตรฐานการควบคุมเกี่ยวกับทริเทียม ที่ควรทรำบ มีดังนี้
•

น้าประปา: 1 Bq/L

•

ร่างกายมนุษย์: ในระดับ 10 Bq/L

•

ค่ามาตรฐานการควบคุมทริเทียมในน้าบาบัดระบายจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (จาแนกตาม graded approach ชนิด
และกาลังของเครื่องปฏิกรณ์/สถานประกอบการนิวเคลียร์/ปี)
Boiling Water Reactor (BWR); 1000 GBq/GWe(a)
Pressurized Water Reactor (PWR); 26000 GBq/GWe(a)

ในขณะที่สานักงานกากับดูแลนิวเคลียร์ของญี่ปุ่น (NRA) กาหนดค่ามาตรฐานการควบคุมทริเทียมในน้าบาบัด
ระบายจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 100 Ci/reactor สาหรับ BWR และ 1,000 Ci/reactor สาหรับ PWR และจะพิจารณา
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางรังสีวิทยาของ บริษัท TEPCO ภายใต้สถานการณ์การได้รับรังสีที่วางแผนไว้
(Planned Exposure Situation) ว่า วิธีการประเมินสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของ IAEA ที่เกี่ยวข้องหรือไม่
ผลกระทบที่ประเมินต่อมนุษย์มีน้อยเพียงพอหรือไม่ สาหรับการรีวิวนี้ NRA ได้กาหนดเกณฑ์ข้อจากัดไว้ที่ “50 µSv/a”
และผลกระทบต่อพืชและสัตว์มีขนาดต่าสุดของระดับรังสี อ้างอิงการพิจารณาที่ได้รับหรือไม่ (Derived Consideration
Reference Levels คือ ค่าปริมาณรังสีที่กาหนดไว้สาหรับผลกระทบของรังสีชนิดก่อไอออนต่อบุคคลหรือสปีชีส์นั้น
หากปริมาณรังสีที่ได้รับมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดนี้ อาจนาไปสู่ผลกระทบในระดับประชากร)

รูปที่ 7 แสดงแผนภาพชนิดของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
ซ้าย: Boiling Water Reactor (BWR) ขวา: Pressurized Water Reactor(PWR)6

ตั ว อย่ า งเครื่ อ งปฏิ ก รณ์ ฟุ กุ ชิ ม ะไดอิ ชิ (รุ่ น Mark I) เป็ น เครื่ อ งปฏิ ก รณ์ น้ าเดื อ ด (BWR) ออกแบบในช่ ว ง
ต้นทศวรรษ 1960 ก่อสร้างโดยบริษัท GE ร่วมกับ Toshiba และ Hitachi Unit 1 มีกาลังการผลิต 460 MWe Unit 2-5
กาลังการผลิต 784 MWe และ Unit 6 กาลังการผลิต 1100 MWe ตามลาดับ กาลังการผลิตรวม 4.696 GWe
มาตรฐานการกากับดูแลทริเทียมของสานักงานกากับดูแลนิวเคลียร์ของญี่ปุ่น (NRA) กาหนดระดับความแรง
รังสีในการระบายทริเทียมในน้า คือ 60,000 Bq/L7
วารสารปรมำณูเพื่ สันติ 11

เหตุใดจึงต้องระบำยนำที่บำบัดด้วย ALPS4,5 TEPCO ให้เหตุผลในประเด็นนี้ไว้อย่างน้อย 3 ประการ ดังนี้
(1) ถังเก็บจะเต็มความจุในฤดูร้อนปี ค.ศ. 2022
(2) การรื้อถอนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการฟื้นฟูฟุกุชิมะ เพื่อให้การฟื้นฟู
เสร็จสมบูรณ์ จาเป็นต้องเคลื่อนย้ายถังเก็บทั้งหมดออกไป
(3) ปัญหาการระบายน้าปนเปื้อนที่บาบัดแล้วไม่สามารถเลื่อนอีกต่อไปได้
TEPCO มีแผนที่จะบาบัดและเจือจางน้าก่อนสูบออกในอีกประมาณ 2 ปีนับจากปี ค.ศ. 2021 จะมีน้าที่มี
กัมมันตภาพรังสีมากกว่า 1 ล้านเมตริกตัน จากโรงงานที่ต้องระบายออก อาจใช้เวลาหลายทศวรรษกว่าจะระบายน้า
ที่ผ่านการบาบัดแล้วทั้งหมด

กำรระบำยนำบำบัดจำกโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิ (FDNPS) ทิงลงทะเลมีอันตรำยหรือไม่
• Brent Heuser ศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมแห่งมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ให้ความเห็นไว้ว่าแผนการของญี่ปุ่นที่จะ
ระบายน้ าที่ มี กั ม มั น ตภาพรั ง สี ที่ ผ่ า นการบ าบั ด แล้ ว จากโรงไฟฟ้ า นิ ว เคลี ย ร์ ฟุ กุ ชิ ม ะไดอิ ชิ ที่ พั ง เสี ย หาย
จะมี “ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์”8
• ในขณะที่นายราฟาเอล มาริอาโน กรอสซี ผู้อานวยการใหญ่ IAEA ยินดีกับการประกาศของญี่ปุ่นและให้การ
สนับสนุนแผนการดังกล่าวของญี่ปุ่นโดยกล่าวในแถลงการณ์ว่า “วิธีการกาจัดน้าที่ญี่ปุ่นเลือกนั้นเป็นไปได้ทั้งทาง
เทคนิคและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล”9
• สหรั ฐ อเมริ ก า ให้ ค วามเห็ น ว่ า แผนปฏิ บั ติ ก ารของญี่ ปุ่ น มี ค วามโปร่ ง ใสและแนวทางดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ
“มาตรฐานความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก”10
• ในขณะที่องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drung Administration: FDA) ให้ความเห็น
ต่อข้อกังวลใจเกี่ยวกับทริเทียมไว้ว่า “การบริโภคทริเทียม มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ต่ามาก
และผลกระทบความเสี่ยงด้านสุขภาพใด ๆ จะลดลงอีกจากการเจือจางเมื่อปล่อยลงสู่มหาสมุทร ณ ปัจจุบันยังไม่มี
หลักฐานว่าตรวจพบสารกัมมันตรังสีจากเหตุการณ์ฟุกุชิมะมีอยู่ในแหล่งอาหารของสหรัฐอเมริกา ในระดับที่
ไม่ปลอดภัยจนก่อให้เกิดความกังวลด้านสาธารณสุขและเชื่อว่าภารกิจนี้จะไม่ส่งผลต่อความปลอดภัยของอาหาร
ที่ น าเข้ า จากประเทศญี่ ปุ่ น และผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารในประเทศของสหรั ฐอเมริ ก า รวมทั้ ง อาหารทะเลที่ จั บ ได้
นอกชายฝั่งสหรัฐอเมริกา”11
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ข้อกังวลใจของประเทศเพื่อนบ้ำนญี่ปุ่นและประเทศไทย
เมื่อพิจารณาจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวและสึนามิในโทโฮคุ (ชายฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่น )
และกระแสน้าในมหาสมุทรแปซิฟิกทั่วไป ไม่น่าแปลกใจว่าทาไมจีนและเกาหลีจึงแสดงความกังวลใจต่อแผนปฏิบัติการ
ของ TEPCO เนื่องจากที่ตั้งทางธรณีวิทยาของทั้งสองประเทศใกล้กับประเทศญี่ปุ่นที่สุด ดังนั้นอาจมีความเป็นไปได้
ที่การระบายน้าที่มีกัมมันตภาพรังสีลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิก อาจส่งผลกระทบต่อการทาประมงและการขายอาหารทะเล
ของญี่ปุ่น จีนและเกาหลีในบริเวณน่านน้าใกล้เคียง12

รูปที่ 8 แสดงตาแหน่งการเกิดแผ่นดินไหว11 ที่ตั้งของประเทศเพื่อนบ้าน12 ระยะห่างจากจุดเกิดเหตุถึงอ่าวไทย13
และสภาพการหมุนเวียนของกระแสน้าอุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิก16

สาหรับประเทศไทย หากพิจารณาจากตาแหน่งทางธรณีวิทยา ระยะทางจากฟุกุชิมะถึงอ่าวไทย (7,860.41
ไมล์/12,650.11 กิโลเมตร) และกระแสน้าอุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิก มีความเป็นไปได้น้อยมากที่กัมมันตภาพรังสี
จะส่งผลกระทบต่อชายฝั่งทะเลของประเทศไทย แต่การตรวจสอบอาหารทะเลจากชายฝั่งของประเทศไทยจะยังคง
ต้องดาเนินการอย่างต่อเนือ่ ง โดยความร่วมมือของสานักงานปรมาณูเพื่อสันติและหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมควบคุมมลพิษ และสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เป็นต้น หน่วยงานเหล่านี้จะร่วมกันตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลตามแนวชายฝั่งของประเทศไทยตั้งแต่ต้นจนจบ
ภารกิจนี้ การตรวจสอบอาหารทะเลนาเข้าจากประเทศญี่ปุ่นจะดาเนินการเพื่อประกันความปลอดภัยของผู้บริโภคไทย
เช่นเดียวกัน
จากข้อมูลที่ญี่ปุ่นวางแผนที่จะระบายน้าเปื้อนทริเทียมลงสู่ทะเลที่ระดับ 22,000 GBq/a (โดยการเจือจาง
ทริ เที ยมเป็ น 1,500 Bq/L ก่ อนระบายทิ้ง ) ซึ่ง เป็ น ระดับ ปฏิ บัติ ก ารปกติที่ ใช้ในการระบายน้ าปนเปื้ อนทริ เที ย ม
จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิ ก่อนเหตุการณ์ในปี ค.ศ. 2011 จากข้อมูลนี้ประมาณการว่าจะสามารถระบาย
น้าทิ้งได้ 400 ล้านเมตริกตัน/ปี
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ข้อเสนอเพื่อลดควำมกังวลและผลกระทบของรังสีต่อสิ่งแวดล้อมทำงทะเล
เพื่อลดความกังวลและผลกระทบของรังสีต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลของประเทศเพื่อนบ้านและทุกฝ่าย
ที่อาจได้รับผลกระทบและเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ รวมถึง
องค์กรระหว่างประเทศ อาจมีข้อเสนอร่วมกัน ดังนี้
1) ขอให้ญี่ปุ่นเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงไปตรงมา รายงานผลการวัดกัมมันตภาพรังสีอย่างสม่าเสมอ
และทันเวลา (ก่อนและหลังการระบายน้า) รวมถึงระดับทริเทียมและสารกัมมันตรังสีอื่น ๆ
2) เปิดโอกาสให้ประเทศที่สามเข้าร่วมในคณะทางานด้านเทคนิคเพื่อประเมินขั้นตอนการดาเนินการ
เพื่อความโปร่งใสของญี่ปุ่น และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประเทศเหล่านั้นและองค์กรระหว่างประเทศ
3) คณะทางานด้านเทคนิคจะเป็นการดาเนินการร่วมกันภายใต้กรอบพหุภาคี ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ
จากประเทศจีน เกาหลีใต้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากประเทศที่สาม โดยมี IAEA เป็นผู้ประสานงาน เพื่อดาเนินการ
ประเมิ น ความปลอดภั ย อย่ า งเป็ น ธรรมในการปฏิ บั ติ ก ารดั ง กล่ า ว และเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า การด าเนิ น การเป็ น ไป
ตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล ซึ่งการดาเนินการตามข้อเสนอข้างต้นจาเป็นต้องได้รับงบประมาณสนับสนุน
การร่วมภารกิจจากรัฐบาลของประเทศสมาชิกและจาก IAEA

เอกสำรอ้ำงอิง
1. Timeline of the Fukushima Daiichi nuclear disaster https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_Fukushima_Daiichi_nuclear_disaster
2. International Nuclear and Radiological Event Scale (about emergency preparedness);
https://www.nrc.gov/about-nrc/emerg-preparedness/about-emerg-preparedness/emerg-classification/event-scale.html
3. สุรศักดิ์ พงศ์พันธุ์สุข สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ และ มาตราระหว่างประเทศ ว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์
http://www0.tint.or.th/nkc/nkc54/content-01/nstkc54-029.html
4. METI Q&A; https://www.meti.go.jp/english/earthquake/nuclear/decommissioning/qa.html
5. METI,The Situation of TEPCO’s Fukushima Daiichi NPS,
https://www.meti.go.jp/english/earthquake/nuclear/decommissioning/pdf/20191129_4.pdf
6. Roman Mouginot and Hannu Hänninen, Microstructures of nickel- base alloy dissimilar Metal welds, Aalto University, 2012
7. Act on the Regulation of Nuclear Source Material, Nuclear Fuel Material and Reactors ; Act No. 166, June, 1957
8. https://www.cnbc.com/2021/04/16/fukushima-japans-plan-to-dump-radioactive-water-is-not-dangerous-prof-says.html
9. IAEA Ready to Support Japan on Fukushima Water Disposal, Director General Grossi Says,
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-ready-to-support-japan-on-fukushima-water-disposal-director-general-grossi-says
10. U.S. expresses support for Japan's release of Fukushima nuclear plant water, https://www.reuters.com/business/environment/us-expressessupport-japans-release-fukushima-nuclear-plant-water-2021-04-13/
11. FDA Response to the Fukushima Daiichi Nuclear Power Facility Incident,
https://www.fda.gov/news-events/public-health-focus/fda-response-fukushima-daiichi-nuclear-power-facility-incident
12. South Korea and China are unhappy with Japan's decision to release radioactive water from Fukushima into the Pacific Ocean,
https://www.insider.com/south-korea-china-object-to-japan-releasing-fukushima-water-into-sea-2021-4
13. The Fukushima disaster in maps and charts; Ten years after Japan’s deadly earthquake and tsunami, we take a look at how the disaster
unfolded.; https://www.aljazeera.com/news/2021/3/10/fukushima-disaster-in-maps-and-charts
14. https://bangkok.unesco.org/content/asia-and-pacific
15. East Asia Asia-Pacific Pacific Ocean Middle East Map, asia, world, world Map png, https://www.pngegg.com/en/png-zukun
16. https://www.slideshare.net/tanujjoshig609/ocean-currents-pacific
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โครงสร้ำงพืนฐำนด้ำนมำตรวิทยำทำงรังสีของประเทศ

➢ ดร.วิทิต ผึ่งกัน
รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านการประเมินค่ากัมมันตภาพรังสี
นักฟิสิกส์รังสีชานาญการพิเศษ
➢ ธนพล เดชวิริยะกิจ
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ
วารสารปรมำณูเพื่ สันติ 15

โครงสร้ำงพืนฐำนทำงคุณภำพ
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ (Quality Infrastructure : QI) เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าสู่ตลาดการค้าระหว่างประเทศให้สูงขึ้น ดังนั้นองค์กรเพื่อการ
พัฒนาระดับชาติและระดับ นานาชาติรวมถึงหน่ วยงานขององค์การสหประชาชาติ จึง มีโครงการสนับสนุ น
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพนี้ในประเทศกาลังพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพจึงมีบทบาท
เพิ่มขึ้นจากเดิมในกลุ่มที่ทางานในทุกสาขา
ในวั นที่ 30 มิถุ น ายน 2560 Network on Metrology, Accreditation and Standardization
for Developing Countries (DCMAS) ได้มีการหารือเกี่ยวกับนิยามของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ เพื่อให้
เกิดความชัดเจนในความหมายและความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผูม้ ีส่วนได้สว่ นเสียทุกกลุ่ม ในการประชุมประจาปี
โดยมี United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) เป็น เจ้ าภาพ ซึ่ งที่ ประชุมได้ใ ห้
การรับรองนิยามของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพดังนี้

โครงสร้ำงพืนฐำนทำงคุณภำพ เป็นระบบที่ประกอบขึนจำกองค์กรทังองค์กรภำครัฐ
และเอกชนโดยมีนโยบำย กฎหมำยและกรอบกำรกำกับดูแลและแนวปฏิบัติร่วมกัน
โดยพึ่ งพำกระบวนกำร 5 ด้ำ น ได้แก่ ด้ำ นมำตรวิ ทยำ ด้ำนกำรก ำหนดมำตรฐำน
ด้ำนกำรรับรอง ด้ำนระบบงำนกำรตรวจสอบและรับรอง และด้ำนกำรกำกับดูแลตลำด
โดยหลั ก กำรแล้ ว กำรด ำเนิ น กำรทั ง 5 ด้ ำ นควรเป็ น อิ ส ระจำกกั น ในทำงวิ ช ำกำร
แต่มีกำรประสำนทิศทำงและนโยบำยให้สอดคล้องกันเพื่อให้องค์ประกอบทังหมด
ทำงำนร่วมกันอย่ำงเป็นระบบมีทิศทำงและเป้ำหมำยเดียวกัน
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กลุ ่ม แกนหลัก ประกอบด้ว ย 3 ด้า น ได้แ ก่ มำตรวิท ยำ (Metrology) กำรก ำหนดมำตรฐำน
(Standardisation) และ กำรรับรองระบบงำน (Accreditation) โดยทั้ง 3 ด้านมีการเชื่อมโยงในระดับนานาชาติ
ผ่านการจัดทาข้อตกลงระดับพหุภาคีเพื่อสร้างการยอมรับร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ดังนั้นการดาเนินการ
ใน 3 ด้านแรกนี้ จึงอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐ ดาเนินการโดยหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานที่รัฐมอบหมาย มีสถานะ
เป็นผู้แทนของรัฐในการดาเนินการ รวมทั้งเป็นผู้แทนรัฐในการเจรจาระหว่างประเทศและลงมติในด้านนั้นๆ
กลุ ่ม บริก ารและก ากับ ดูแ ลประกอบด้ว ย 2 ด้า น ได้แ ก่ กำรตรวจสอบและรับ รอง (Conformity
Assessment) และกำรกำกับดูแ ลตลำด (Market Surveillance) ทาหน้าที่ถ่า ยทอดผลลัพธ์ข องการดาเนิน งาน
ของ 3 ด้า นหลัก มาสู ่ภ าคการใช้ง าน (User) และตลาด (Market) ด าเนิน การโดยหน่ว ยที ่ม ีค วามสามารถ
(Competency) หรือได้รับมอบหมาย (Authorised) โดยที่การตรวจสอบและรับรองทาไปเพื่อแสดงคุณภาพหรือ
ความสอดคล้องกับมาตรฐานจึงเป็นการดาเนินการโดยสมัครใจ ในขณะที่การกากับดูแลตลาดเป็นการดาเนินการ
โดยอาศัย อานาจตามกฎหมายเพื่อ ให้เกิด ความเป็นธรรมทางการค้า และในการแข่ง ขัน ทางการค้ารวมไปถึง การ
คุ้มครองผู้บริโภค
การพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานทางคุณ ภาพระหว่างประเทศ สาหรับ 3 ด้า นหลักแบ่ง ออกเป็น 3 ระดับ
คือระดับนานาชาติ (International level) ระดับภูมิภาค (Regional level) และระดับชาติ (National level) มีการ
จัดทาข้อตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement :MRA) ของประเทศสมาชิกเป็นเครื่องมือกาหนด
เกณฑ์ก ารยอมรับ ร่ว ม (mutual recognition criteria) ซึ ่ง ประเทศสมาชิก มีห น้า ที ่ใ นการด าเนิน การให้เ ป็น ไป
ตามเกณฑ์ดังกล่าวโดยองค์กรระดับชาติขององค์ประกอบนั้น ๆ เป็นผู้ดาเนินการเพื่อให้การยอมรับร่วมเกิดขึ้นได้จริง
ในทางปฏิบัติ
ตำรำงที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานทางคุณภาพระหว่างประเทศ

ระดับชำติ

ระดับภูมิภำค

ระดับนำนำชำติ

ไทย
เยอรมัน
สหรัฐอเมริกา
จีน
ญี่ปุ่น
อังกฤษ

มำตรวิทยำ
(Metrology)
NIMT
PTB
NIST
NIM
NMIJ
NPL
APMP/EURAMET/

กำรกำหนดมำตรฐำน
(Standardisation)
TISI
DIN
ANSI
SAC
JISC
BSI
PASC/CEN/CENELEC/

กำรรับรองระบบงำน
(Accreditation)
TISI
DAkks
A2LA
CNAS
IAJapan
UKAS
APLAC/EA/IAAC/

SIM/COOMET/

ETSI/COPANT/ARSO

AFRAC/SADCA/ARAC

AFRIMET
BIPM/OIML

ISO/IEC/Codex/ITU/ICAO

ILAC/IAF
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โดยมาตรวิทยามีวัตถุประสงค์ขอบข่ายกระบวนวิธีและองค์กรระดับชาติ ดังนี้

มำตรวิ ท ยำ (metrology) หมายถึ ง วิ ท ยาศาสตร์ ข องการวั ด (Science of Measurement)
จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการท าให้ ก ารวั ด (Measurement) มี ค วามแม่ น ย าและเที่ ย งตรงและผลการวั ด
(measurement result) ไม่ว่าจะกระทาที่ใดเมื่อใด หรือโดยผู้ใดสามารถเปรียบเทียบกันได้และผลการวัดสามารถ
นาไปใช้งานได้ตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ กระบวนการมาตรวิทยาเริ่มต้นจากการตกลงเลือกหน่วยวัด (Unit of
Measurement) เพื่อเป็นปริมาณอ้างอิง ดังนั้นระบบมาตรวิทยาระหว่างประเทศ จึงเริ่มต้นจากการจัดตั้งระบบ
หน่วยที่ยอมรับร่วมกันทั่วโลก เนื่องจากระบบหน่วยดังกล่าวเป็นพื้นฐานของการค้าระหว่างประเทศ จึงทาให้
การตกลงยอมรับระบบหน่วยวัดร่วมกันนี้กระทาในรูปแบบของอนุสัญญาระหว่างประเทศเรียกว่า อนุสัญญาเมตริก
(The Convention of the Metre) มีการลงนามครั้งแรกในปี พ.ศ. 2418 (ค.ศ. 1875) ระบบหน่วยดังกล่าวได้
พัฒนาต่อมาจนเป็นระบบหน่วยเอสไอ (International System of Units: SI Units) ที่เป็นพื้นฐานสาหรับการวัด
ทั้งปวง ในปัจจุบันหน่วยฐาน (Base Unit) ในระบบหน่วยเอสไอ คือปริมาณอ้างอิงหากผลการวัดจะสามารถ
เปรียบเทียบกันได้อย่างมีความหมาย (Meaningful) ก็หมายความว่าผลการวัดจะต้องอ้างอิงกับปริมาณอ้างอิง
เดี ย วกั น ดั ง นั้ น แนวคิ ด เรื่อ งความสามารถสอบกลับ ได้ ท างมาตรวิท ยา (Metrological Traceability) จึ ง เป็ น
แนวคิดหลักของกระบวนการมาตรวิทยาความสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยานี้ แสดงผ่านมาตรฐานการวัด
(Measurement Standards) กล่ า วคื อ มาตรฐานการวั ด อ้ า งอิ ง ของประเทศหรื อ มาตรฐานการวั ด แห่ ง ชาติ
(National Measurement Standard) ต้องมีความสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาไปยังหน่วยเอสไอ ดังนั้น
จึ ง ต้ อ งมี ก ระบวนการที่ รั บ รองว่ า มาตรฐานการวั ด แห่ ง ชาติ ข องประเทศต่ า ง ๆ สามารถเปรี ย บเที ย บกั น ได้
เพื่อเป็นหลักอ้างอิงส่วนมาตรฐานการวัดระดับรองลงมาในประเทศใด ๆ ให้มีความสามารถสอบกลับได้ทาง
มาตรวิ ท ยาไปยั ง มาตรฐานการวั ด แห่ ง ชาติ นอกจากจะเป็ น หลั ก อ้ า งอิ ง ในการค้ า ขายแลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า
ผ่ า นกระบวนการชั่ ง ตวง และวั ด แล้ ว ปั จ จุ บั น มาตรวิ ท ยายั ง ได้ รั บ การประยุ ก ต์ ใ นอี ก หลายด้ า น เช่ น
ในกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรมในกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ และในการตรวจวินิจฉัย
และรักษาทางการแพทย์ เป็นต้น โครงสร้างของกระบวนการทางมาตรวิทยาสามารถแสดงได้ดังแผนภูมิด้านล่าง

รูปที่ 1 แสดงโครงสร้างของกระบวนการทางมาตรวิทยา
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โครงสร้ำงพืนฐำนทำงคุณภำพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI)
ในหั วข้ อก่ อนหน้ านี้ ได้ กล่ าวถึง การจัด ตั้ง โครงสร้ างระหว่ างประเทศของโครงสร้ างพื้น ฐาน
ทางคุณภาพเพื่อประสานความร่วมมือและบริหารจัดการข้อตกลงยอมรับร่วมซึ่งข้อตกลงนี้กาหนดเกณฑ์
การยอมรับร่วมไว้ด้วย ซึ่งประเทศสมาชิกมีหน้าที่ในการดาเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้
ในท้ า ยที่ สุ ด ผลการตรวจสอบและรั บ รองจะได้ รั บ การยอมรั บ โดยทุ ก ภาคส่ ว นในทุ ก ประเทศ ดั ง นั้ น
ในประเทศต่าง ๆ จึงมีการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศหรือ NQI เช่นกัน ซึ่งประกอบ
ไปด้วยองค์กรระดับชาติที่รับผิดชอบดาเนินการใน 3 องค์ประกอบแรกส่วนการตรวจสอบและรับรอง
ดาเนินการโดยหน่วยงานที่มีความสามารถเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ และการกากับดูแลตลาดดาเนินการ
โดยผู้ได้รับมอบอานาจตามกฎหมายโดยทั่วไป NQI มีโครงสร้างดังแสดงในแผนภูมิต่อไปนี้

รูปที่ 2 แสดงโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
กลุ่มที่เป็นองค์กรระดับชาติ (National Body) มีหน้าที่สร้างความสามารถให้เป็นไปตามเกณฑ์
ยอมรับร่วมตามข้อตกลงยอมรับร่วมระหว่างประเทศ เพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงและรับประกันว่าการดาเนินการ
ตรวจสอบและรับรองและการกากับดูแลตลาดในประเทศมีความถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับ
ร่วมกับองค์กรระดั บชาติดังกล่าวนี้ คือสถาบันมาตรวิท ยาแห่งชาติ (National Metrology Institute,
NMI) องค์กรกาหนดมาตรฐานแห่งชาติ (National Standards Body, NSB) และองค์กรรับรองระบบงาน
แห่งชาติ (National Accreditation Body, NAB) องค์กรระดับชาตินี้ควรดาเนินการอย่างเป็นอิสระและ
เป็นอิสระจากกัน อย่างไรก็ตามองค์กรระดับชาติบางองค์กรสามารถดาเนินการภายใต้ระบบการบริหาร
เดี ย วกั น ได้ กลุ่ ม ที่ แ สดงด้ ว ยกล่ อ งสี ฟ้ า คื อ กลุ่ ม ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารตรวจสอบและรั บ รอง (Conformity
Assessment Services, CAS) กลุ่มนี้ทาหน้าที่ให้บริการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์และระบบว่า
เป็นไปตามมาตรฐานที่ NSB กาหนดดังนั้น CAS จึงต้องได้รับการรับรองระบบงานจาก NAB เพื่อให้มั่นใจ
ว่ามีความสามารถและมีกระบวนการที่เป็นกลางในการตรวจสอบและรับรองโดยเครื่องมือวัดที่ CAS
ใช้ในกระบวนการตรวจสอบและรับรองต้องมีความสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาไปยังมาตรฐานการ
วัดแห่งชาติที่ NMI ดูแลรักษาอยู่
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สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ
การดาเนินงานด้านมาตรวิทยาของประเทศไทยมีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจนคือสถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ (มว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 รับผิดชอบพัฒนาระบบมาตร
วิทยาแห่งชาติและมาตรฐานการวัดแห่งชาติทุกสาขา การวัดส่วนการนามาตรวิทยาไปใช้ในทางกากับดูแล
เครื่องมือวัดตามที่กฎหมายกาหนดหรือมาตรวิทยาเชิงกฎหมาย (legal metrology) ดาเนินการโดยสานัก
กลางชั่งตวงวัด กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ความสามารถ
ทางการวัดของ มว. บางส่วนได้รับการยอมรับในความเท่าเทียมตามข้อตกลงระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม
มว. ไม่สามารถที่จะดาเนินการพัฒนามาตรฐานการวัดทุกสาขาได้เอง บางสาขาต้องมอบหมายหน่วยงาน
ชานาญการเฉพาะทางให้ดาเนินการแทน เช่น ด้านรังสีก่อไอออน ได้มอบให้สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดาเนินการ นอกจากนี้ในบางสาขาที่มีความ
หลากหลายและความซับซ้อนสูงมาก เช่น มาตรวิทยาเคมีและมาตรวิทยาชีวภาพ จาเป็นต้องดาเนินการ
เป็นเครือข่าย มาตรวิทยามีความจาเป็นที่ต้องเร่งพัฒนาความสามารถทางการวัดและสร้างการยอมรับ
ตามข้ อ ตกลงระหว่ า งประเทศของเครื อ ข่ า ยหน่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การมอบหมาย (Designated Institute, DI)
และของสถาบั น มาตรวิ ท ยาแห่ ง ชาติ เ องโดยเฉพาะในปริ ม าณและย่ า นการวั ด ที่ จ าเป็ น ต่ อ การผลิ ต
ของอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และการคุ้มครองผู้บริโภค

มำตรวิทยำรังสี
ปส. มีภ ารกิจ หลั กเกี่ย วกั บการกากับ ดูแ ลความปลอดภั ยในการใช้ต้น กาเนิ ดรั งสี และการป้อ งกั น
อันตรายจากรังสีสาหรับประชาชน รวมถึงการดาเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานทางรังสีและกัมมันตภาพรังสี
ของประเทศ การบารุงรักษามาตรฐานการศึกษาพัฒนาการสอบเทียบ การออกใบรับรอง และการถ่ายทอด
ค่ามาตรฐานหน่วยวัดสากลทางปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสี เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักนี้ จึงมีการ
จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางการวัดรังสีและกัมมันตภาพรังสีขึ้นดาเนินงานทางด้านมาตรวิทยารังสีของ
ประเทศ สนับสนุนการพัฒนาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการใช้พลังงานปรมาณู เมื่อปลายปี
พ.ศ. 2519 ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA) ได้
แจ้งแก่ประเทศสมาชิกให้จัดทาโครงการขอรับความช่วยเหลือด้านมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีเกี่ยวกับการ
จัดตั้งห้องปฏิบัติการจาก IAEA ทาง ปส. ได้รับความช่วยเหลือในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐาน
ทุ ติ ย ภู มิ เ พื่ อ การป้ อ งกั น อั น ตรายจากรั ง สี (Establishment of a Secondary Standards Dosimetry
Laboratory, IAEA/WHOSS-DL-Networks) เรียกย่อ ๆ ว่า SSDL-OAEP
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ส่วนด้านมาตรฐานการวัดรังสีในกิจการแพทย์ทางกองป้องกันอันตรายจากรังสี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้ขอรับความช่วยเหลือจาก IAEA เป็นระบบมาตรฐานทุติยภูมิด้านการวัดปริมาณรังสีในทางการแพทย์ด้วย
เช่นกัน (Secondary Standards Dosimetry Laboratory for Medical Use) และเรียกย่อ ๆ ว่า SSDLDRPS (DRPS มาจากชื่อกอง Division of Radiation Protection Services)
จากการได้ร ับ ความช่ว ยเหลือ ทั ้ง เครื ่อ งมือ และอุป กรณ์ รวมถึง ทุน ฝึก อบรมและผู ้เ ชี่ย วชาญ
ทาง ปส. ได้ปรับปรุงห้องที่มีอยู่ให้เป็นห้องกาบังรังสี มีพื้นที่รวม 111 ตารางเมตร ระหว่างปี พ.ศ. 2524
ถึงปี พ.ศ. 2529 Mr. J. G. Haider ผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA เดินทางมาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและติดตั้ง
เครื ่อ งฉายรัง สีม าตรฐานจ านวนทั ้ง สิ ้น 6 เครื ่อ ง คือ เครื ่อ งฉายรัง สีโ คบอลต์ Buchler OB2 Cobalt
irradiator, เครื ่อ งฉายรัง สีซ ีเ ซีย ม OB6 Cesium irradiator, เครื ่อ งฉายนิว ตรอน OB26 Neutron
irradiator, เครื ่อ งฉายรัง สีร อบทิศ ทาง OB34 Panoramic irradiator, เครื ่อ งฉายรัง สีแ กมมาแบบรวม
OB85 Multipurpose irradiator และเครื่องฉายรังสีบีตามาตรฐาน BSS Beta Secondary Standards
SSDL-OAEP ได้ร ับ เครื ่อ งวัด ปริม าณรัง สีม าตรฐานทุต ิย ภูม ิ จ านวน 3 ชุด ชุด แรกคือ
IONEX2500/3electrometer with NE2575 600 cc ionization chamber and NE2576 stability
check source ชุดที่สองคือ FARMER2570A electrometer with NE2575 ionization chamber and
NE2576 stability check source และชุดที่สามคือ Austrian Research Center, Direct Current
Integrator DCI8500 with 1 liter and 10 liter ionization chamber and reference check source
เครื ่อ งวัด ปริม าณรัง สีทั ้ง 3 ชุด นี ้ผ ่า นการสอบเทีย บและรับ รองจากห้อ งปฏิบ ัต ิก ารมาตรฐานปฐมภูมิ
(Primary Standards Dosimetry Laboratory, PSDL) จาก NPL และ IAEA ผลการตรวจวัดความคงที่
ของระบบดังกล่าวในระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ระบบวัดรังสีมาตรฐานมีความคงที่เมื่อวัดเทียบกับสารรังสี
อ้างอิงที่กล่าวข้างต้นโดยมีค่าความไม่แน่นอนไม่เกิน ±5%
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อุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีความสาคัญในห้องปฏิบัติการได้รับความช่วยเหลือ คือระบบรางเลื่อนและที่จับยึด
เพื่ อ จั ด วางหั ว วั ด และเครื่ อ งมื อ อย่ า งละเอี ย ด ระบบก าหนดต าแหน่ ง และวั ด ระยะทางแบบเทเลสโคป
และเลเซอร์ พ ร้ อ มไม้ บ รรทั ด โลหะปลอดสนิ ม ระบบโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด ระบบตรวจวั ด ระดั บ รั ง สี
ในห้ องปฏิ บั ติ ก าร (Area monitors) และระบบเตื อ นภั ย ทางรั ง สี มู ล ค่ า รวมที่ ไ ด้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อจาก IAEA
ในครั้ ง แรกมี ป ระมาณ 300,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ จากจุ ด เริ่ ม ต้ น ดั ง กล่ า วมานี้ ปส. ได้ ด าเนิ น งานจั ด ระบบ
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสีต่อเนื่องมาโดยตลอดพร้อมทั้งให้บริการสอบเทียบและปรับเทียบเครื่องมือวัด
ปริมาณรังสีและระดับรังสีต่าง ๆ ด้วยปณิธานที่ว่า เมื่อเครื่องวัดรังสีที่ใช้ในประเทศทุกเครื่องผ่านการสอบเทียบเป็น
ประจ าการใช้ ป ระโยชน์ จ ากรั ง สี แ ละสารรั ง สี จ ะมี ค วามปลอดภั ย และผลการวั ด สามารถอ้ า งอิ ง ได้
การสอบเทียบและปรับเทียบเครื่องวัดรังสี เพื่อการป้องกันอันตรายตามระบบมาตรฐานทุติยภูมินี้ ใช้หลักการ
เช่ น เดี ย วกั บ การสอบเที ย บเครื่ อ งมื อ วั ด ทั่ ว ไป คื อ การเปรี ย บเที ย บเครื่ องวั ด ปริ ม าณรั ง สี ม าตรฐานกั บ เครื่ อ ง
วั ด รั ง สี ที่ ต้ อ งการ โดยเลื อ กใช้ ส นามรั ง สี จ ากเครื่ อ งฉายรั ง สี ต่ า ง ๆ ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารฯ และมี ก ารควบคุ ม
สภาพแวดล้อมให้คงที่ เช่น เลือกใช้สนามรังสีที่เป็นแบบ Collomated beam quality เมื่อต้องสอบเทียบและ
ปรับเทียบเครื่องวัดรังสีที่ใช้สาหรับการสารวจระดับรังสี ซึ่งถ้ารังสีมาจากทิศทางอื่นๆ เครื่องวัดจะอ่านผลได้
ไม่ ถู ก ต้ อ งและเลื อ กใช้ ส นามรั ง สี แ บบรอบทิ ศ ทางซึ่ ง มาจาก panoramic pointsources ในกรณี ที่ ต้ อ งการ
สอบเทียบ field dosimeters ต่าง ๆ ที่วัดรังสีระดับต่าจากปัญหาการสอบเทียบกรณีเครื่องมือวัดรังสีที่ใช้วัดรังสี
ที่มีพลังงานต่ากว่ารังสีแกมมาจากซีเซียม-137 การเพิ่มคุณสมบัติของสนามรังสีที่ใช้เพื่อให้การบริการสอบเทียบ
เครื่องวั ดรั งสี เหล่า นี้ จึง มีค วามจ าเป็น SSDL-OAEP จึ งขอรั บความช่ วยเหลื อจาก IAEA ในหัว ข้อ “Upgrading
SSDL-OAEP” ระหว่างปี พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2534 และได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นเครื่องเอกซเรย์พลังงาน
ต่า (Superficial X-ray machine, Phillips MG165D) พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นที่จาเป็น ความช่วยเหลือที่ได้รับ
ครั้งที่สองนี้มูลค่ารวม 110,000 ดอลลาร์สหรัฐ

การพัฒนางานด้านมาตรวิทยาทางรังสีได้พัฒนาขึ้นเป็นลาดับ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2547 ปส. และ มว.
ได้ทาบันทึกข้อตกลงฉบับแรกว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาหน่วยวัดแห่งชาติ เพื่อกาหนดข้อตกลงและเงื่อนไข
ของความร่วมมืออันจะก่อให้เกิดการพัฒนาหน่วยวัดแห่งชาติสาขารังสีก่ อไอออน โดย ปส. จะเป็นตัวแทนในการ
พัฒนาและร่ วมมือกั บหน่วยงานทั้ งในและต่า งประเทศในสาขารั งสีก่ อไอออน เพื่ อให้ ระบบการวัดแห่ง ชาติ
มีความเข้มแข็งขึ้นสามารถถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดสู่ผู้ใช้งานภายในประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ในส่วนของระบบคุณภาพสากล ISO/IEC 17025 นั้น ห้องปฏิบัติการฯ ได้เริ่มนาระบบคุณภาพสากลมาเป็น
มาตรฐานในการพัฒนาห้องปฏิบัติการฯตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ในช่วงแรกของการพัฒนาคุณภาพนั้นเป็นการศึกษา
แนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับระบบสากลการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ค วามเข้าใจในข้อกาหนดคุณภาพ
ในปี พ.ศ. 2551 ห้องปฏิบัติการฯ ได้รับงบประมาณในโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานรังสีก่อไอออนแห่งชาติ
เพื่อดาเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการฯให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น มีการแต่งตั้งคณะทางานจัดทาระบบคุณภาพ
การทดลองแนวทางพัฒนาระบบสู่การปฏิบัติ การจัดทาเอกสารคุณภาพ การจัด ทามาตรฐานการปฏิบัติงาน
การสอบเทียบเครื่องมือ การตรวจสอบงานการจัดการตัวอย่าง และกิจกรรมที่ เกี่ยวกับระบบคุณภาพอื่น ๆ
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ห้องปฏิบัติการฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์กรมาตรวิทยาระหว่างประเทศ ASIA
PACIFIC METROLOGY PROGRAMME (APMP) อย่ า งเป็ น ทางการหลั ง จากได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะรั ฐ มนตรี
จากนั้นในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ห้องปฏิบัติการฯ ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ด้ า นการสอบเที ย บเครื่ อ งมื อ วั ด รั ง สี ต ามมาตรฐานสากล มอก.17025-2548 จากส านั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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เนื่องจากความถู กต้องและความปลอดภัยในการวัดรังสีเป็นสิ่งสาคัญของกระบวนการใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี และการใช้สารกัมมันตรังสีหรือสารเภสัชรังสีในกิจการแพทย์
ประเทศไทยจึงจาเป็นต้องมีมาตรฐานการวัดรังสีและปรับปรุงให้มีความถูกต้องตามมาตรฐานสากล
และมีความทันสมัย ปส. ซึ่งรับผิดชอบในด้านกฎเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ต้นกาเนิดรังสี
ทั้งของผู้ใช้รังสีและในการป้องกันอันตรายจากรังสีสาหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู
เพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2545 โดยมอบหมายให้กลุ่มงาน
มาตรฐานการวั ด รั ง สี แ ละกั ม มั น ตภาพรั ง สี สั ง กั ด ส านั ก สนั บ สนุ น การก ากั บ ดู แ ลความปลอดภั ย
จากพลังงานปรมาณู (ปัจจุบันพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และพระราช
กฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2561 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร์และรังสี
สังกัดกองพัฒนาระบบและมาตรฐานกากับดูแลความปลอดภัย) มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานทาง
รังสีและกัมมันตภาพรังสีของประเทศ การบารุงรักษามาตรฐาน การศึกษาพัฒนาการสอบเทียบ การออก
ใบรับรอง และการถ่ ายทอดค่ามาตรฐานหน่วยวัดสากลทางปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสี จึงได้
ขอจัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางการวัดรังสีและกัมมันตภาพรังสีขึ้น ภายใต้โครงการพัฒนาระบบ
วัดรังสีก่อไอออนแห่งชาติ เพื่อดาเนินงานทางด้านมาตรวิทยาทางรังสีของประเทศให้สอดคล้องและ
สนับสนุนการพัฒนาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการใช้พลังงานปรมาณู ในปี พ.ศ. 2563
ห้องปฏิบัติการฯ ได้รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบจานวน 13 ขอบข่าย ครอบคลุม
ทุกห้องปฏิบัติการภายใต้กลุ่มมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร์และรังสี และมีแผนจะยื่นขยายขอบข่าย
การรั บ รองเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก ช่ ว งการใช้ ง านในประเทศ รวมถึ ง ขอบข่ า ยการสอบเที ย บ
เครื่องมือวัดรังสีในระดับปฐมภูมิ โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดที่จะเผยแพร่ขีดความสามารถของการสอบเทียบ
และการวั ด (CMC) ของห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารฯ ในเวปไซด์ ข อง BIPM ในปี พ.ศ. 2564 ห้ องปฏิ บั ติ ก ารฯ
ได้พัฒนาขอบข่ายการสอบเทียบเครื่องมือวัดรังสีให้อยู่ในระดับปฐมภูมิ จานวน 2 ปริมาณ คือ Primary
Standard for Cs-137 Air Kerma in radiation protection level และ Primary Standard for
Low energy and W/Mo mammography x-ray ในปี พ.ศ. 2565 ปส. ได้สานต่อความร่วมมือกับ มว.
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านมาตรวิทยารังสีก่อไออน โดยเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ปส. และ มว.
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาหน่วยวัดรังสีแห่งชาติ โดยให้ ปส. เป็นตัวแทน
ในกิจกรรมด้านมาตรวิทยาสาขารังสีก่อไอออนในระดับประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาหน่วยวัด
แห่งชาติในสาขารังสีก่อไอออนให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถถ่ายทอดค่ามาตรฐานสู่ผู้ใช้งาน ครอบคลุม
ทุกขอบข่ายการใช้งานภายในประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป
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ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปส. มอบหมายให้กลุ่มมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร์และรังสี
เข้ า ร่ ว มการประชุ ม องค์ ก รมาตรวิ ท ยาระดั บ ภู มิ ภ าค และระดั บ นานาชาติ ที่ ส าคั ญ รวมทั้ ง
เป็ น เจ้ า ภาพจั ด Interlaboratory Comparison ตามความเหมาะสม ซึ่ ง ถื อ ได้ ว่ า เป็ น โอกาส
ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันมาตรวิทยาทางรังสีในประเทศต่าง ๆ เพื่อเจรจาขอความ
ร่ ว มมื อ ความช่ ว ยเหลื อ ที่ เ อื้ อ ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาระบบมาตรวิ ท ยาแห่ ง ชาติ ด้ า นรั ง สี
ปส. ส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม /สั ม มนากั บ องค์ ก รต่ า ง ๆ ในต่ า งประเทศอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละวิ ท ยาการที่ ทั น สมั ย เช่ น การประชุ ม Asia-Pacific Metrology
Programme (APMP) ในสาขา TCRI หรือการจัดประชุม ASEAN Next เป็นต้น
โครงสร้ำงพืนฐำนด้ำนมำตรวิทยำทำงรังสีของประเทศ
ตามที่สถาบันมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ (มว.) ได้มอบหมายให้ ปส. ดูแลงานด้านมาตรวิทยาด้านรังสีก่อไอออน ตั้งแต่ ปี พ.ศ.
2547 ดังนั้น ปส. จึงมีบทบาทหน้าที่และมีโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกับ มว. แต่ดูแลในขอบเขตงานเฉพาะด้านมาตรวิทยาด้านรังสี
ก่อไอออนเท่านั้น โดยมีหน่วยงานตรวจสอบ อาทิ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
และรับรองระบบงาน (คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองห้องปฏิบัติการ) รับผิดชอบงานด้านระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการฯ ทั้งนี้
ปส. เป็นหน่วยงานระดับประเทศในการพัฒ นาและรั กษามาตรฐานการวัดทางนิวเคลี ยร์และรังสี ที่มีหน้าที่หลั กในการถ่ายทอด
ค่ า มาตรฐานทางรั ง สี ส าหรั บ การทดสอบและสอบเที ย บทางรั ง สี ให้กั บหน่ วยงานที่ใ ห้บริ การการทดสอบและสอบเทีย บทางรัง สี
(สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) ซึ่งหน่วยงานทั้ง 2 นี้จะให้บริการทดสอบและ
สอบเทียบทางรังสีให้กับหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ต่อไป โดย ปส. มีความสามารถสอบย้อนกลับได้ทางการวัด
สู่ระดับภูมิภาคผ่าน Asia Pacific Metrology Programme (APMP) และหน่วยมาตรฐานสากล (SI unit)

รูปที่ 3 แสดงความสามารถในการสอบกลับได้ของการวัด (traceability) ในสาขามาตรวิทยาทางรังสี

เอกสำรอ้ำงอิง
สมุดปกขาว “การปฏิรูปการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI)”
นายดาริ สุโขธนัง ประธานคณะทางาน
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ
IR METROLOGY ปส. ก้าวสู่ทศวรรษที่ 6 แห่งการขับเคลื่อนโครงการมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ
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ควำมรับผิดทำงแพ่งจำกควำมเสียหำยทำงนิวเคลียร์และรังสี
คืออะไร อย่ำงไร???

➢ ดร.ไชยยศ สุนทราภา
วิศวกรนิวเคลียร์ชานาญการพิเศษ
➢ ป้องนภา พึ่งทอง
นิติกรปฏิบัติการ
➢ ปานรวี ปาณะศรี
นิติกร
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“สี่เท้ำยังรู้พลำด นักปรำชญ์ยังรู้พลัง” ไม่ว่าการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีจะมีมาตรฐานสูงเช่นไร แต่อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์ เช่น โรงไฟฟ้านิวเคลีย ร์
หรือ “อุบั ติเหตุทางนิวเคลีย ร์ ” ย่อมมี ผลกระทบกับผู้คนในวงกว้า ง
และอาจไม่จากัดอยู่เฉพาะพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นแต่อาจขยายไปไกล
ข้ามประเทศหรือข้ามทวีปได้ เช่น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบีล ส่วนอุบัติเหตุที่เกิดจาก
การใช้รังสี เช่น การใช้วัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องกาเนิดรังสี หรือ “อุบัติเหตุทางรังสี ” แม้ไม่มีผลกระทบ
ในวงกว้างเหมือนอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ แต่อาจทาให้ผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้เสียหายจากอุบัติเหตุทางรังสี
ได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตได้ รวมทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเกิดอุบัติเหตุทางรังสี แม้มีวงจากัดแคบกว่า
กรณี ข องอุ บั ติ เ หตุ ท างนิ ว เคลี ย ร์ แต่ อ าจสร้ า งความกั ง วลทางจิ ต วิ ท ยา ท าให้ ผู้ ค นไม่ ก ล้ า เข้ า ในพื้ น ที่ นั้ น
แม้จะชาระการเปื้อนทางรังสีในพื้นที่นั้นไปแล้ว ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจตามมา
มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาชดใช้ความเสียหายจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี จึงเป็น
สิ่งจาเป็นเพื่อให้เกิดการเยียวยาชดใช้ความเสียหายแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว กรณีอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ การเข้าร่วมเป็นภาคีในกลุ่มอนุสัญญาความรับผิดทางแพ่ง
จากความเสียหายทางนิวเคลียร์นั้นเป็นอีกหนึ่งวิธีในการทาให้ประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายที่รัดกุม
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามเหมาะสม และเมื่ อ เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างนิ ว เคลี ย ร์ ขึ้ น ในกลุ่ ม ประเทศภาคี อ นุ สั ญ ญา
แล้วอาจมีผลกระทบถึงประเทศไทย
เนื่องจากประเทศไทยยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคีในกลุ่มอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดทางแพ่ง
จากความเสียหายทางนิวเคลียร์ ไม่ว่าจะเป็นอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งจากความ
เสี ย หายทางนิ ว เคลี ย ร์ (Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage) หรื อ อนุ สั ญ ญา
ชดเชยเพิ่มเติมสาหรับความเสียหายทางนิวเคลียร์ (Convention on Supplementary Compensation for
Nuclear Damage; CSC) เป็นต้น ทาให้ไทยไม่มีข้อผูกพันต่อการต้องปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญา
ดังกล่าว จึงยังไม่มีการจัดทากฎหมายภายในที่จะรองรับเรื่องดังกล่าว
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ก่อนอื่นขออธิบายเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในกลุ่มอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับความรับผิด
ทางแพ่ง จากความเสียหายทางนิวเคลียร์ อย่างแรกในกลุ่มอนุสัญญาจะใช้คาว่า อุบัติการณ์ทาง
นิวเคลียร์ (nuclear incident) แทนคาว่า อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ (nuclear accident) ตามที่เรา
ใช้กันจนติดปาก อุบัติการณ์ทางนิวเคลียร์จะกว้างกว่าอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ เนื่องจากถูกนิยาม
ไว้ว่า “อุบัติการณ์ทางนิวเคลียร์ ” หมายความว่า เหตุการณ์ที่เกิดหรือเกิดขึ้นต่อเนื่องมาจาก
ต้น เหตุเ ดียวกั น อัน ทาให้ เกิ ดความเสียหายทางนิว เคลียร์ห รือ ทาให้ เกิ ดภั ยอั นใกล้ จะถึง ที่จ ะ
ก่อให้เกิดความเสียหายทางนิวเคลียร์ ซึ่งต้องใช้มาตรการป้องกันต่อภัยดังกล่าว

อย่างที่สอง กลุ่มอนุสัญญาจะให้ผู้ดาเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (ส่วนใหญ่
ก็คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ) เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสถาน
ประกอบการนั้น ๆ ไม่ใช่ผู้ก่อสร้างสถานประกอบการ หรือผู้จัดหา (supplier) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
สถานประกอบการ หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบแต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย ว (exclusive liability) ที่ ผู้ เ สี ย หาย
ไม่สามารถฟ้องผู้อื่นให้รับผิดได้อีกนอกจากผู้ดาเนินการสถานประกอบการ ทาให้เกิดความแน่นอน
ทางกฎหมายและความรวดเร็วในทางกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ต้องหาคนอื่นที่ต้องรับผิด

อย่างที่สาม กลุ่มอนุสัญญากาหนดให้ผู้ดาเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
มีความรับผิดตามหลักความรับผิดโดยเคร่งครัด (strict liability) เมื่อเกิดอุบัติการณ์ทางนิวเคลียร์
ขึ้นในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ของตน หรือเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์หรือ
วัสดุกัมมันตรังสีที่ใช้ในสถานประกอบการไปยังที่ใดก็ตาม ผู้ดาเนินการสถานประกอบการต้อง
รับผิดโดยไม่มีข้ออ้างใด ๆ เว้นแต่ความเสียหายจากอุบัติการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นโดยตรงจาก
การพิ พ าทกั น ด้ ว ยอาวุ ธ สงครามกลางเมื อ ง และการจลาจล หลั ก การข้ อ นี้ ท าให้ ล ดภาระ
การพิสูจน์แก่ผู้เสียหาย โดยไม่ต้องพิสูจน์ว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากการกระทาโดยจงใจหรือ
การประมาทเลินเล่อของผู้ดาเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
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อย่างที่สี่ ความรับผิดสาหรับผู้ดาเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์จะถูกจากัดด้วย
เวลาและจานวนเงินที่ตอ้ งรับผิด (limitation of liability in time and amount) นั่นคือ ผู้เสียหาย
ต้องฟ้องคดีภายใน 30 ปี นับแต่วันที่เกิดอุบัติการณ์ทางนิวเคลียร์ สาหรับความเสียหายต่อชีวิตและ
ร่า งกาย และภายใน 10 ปี นับ แต่วั น ที่เ กิ ดอุ บั ติ การณ์นิ ว เคลี ยร์ ส าหรั บความเสีย หายอย่า งอื่ น
นอกจากนี้ คดีจ ะขาดอายุความภายในระยะเวลา 3 ปี นั บ แต่ วั น ที่ผู้ เ สี ยหายรู้ หรื อ สมควรรู้ ถึ ง
ความเสียหายและตัวผู้ดาเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ต้องรับผิด ทั้งนี้ จานวนเงิน
ที่ต้องรับผิดจะมีเพดานจากัดอยู่ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 300 ล้าน SDR ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษในการถอนเงิน
ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปัจจุบัน 1 SDR อยู่ที่ประมาณ 50 บาท คิดเป็นเงิน 15,000
ล้านบาท ที่ผู้ดาเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์จะต้องเตรียมจัดหาหลักประกันไว้

อย่า งที่ ห้า กลุ่ม อนุ สัญ ญากาหนดให้ มีศ าลที่มี เขตอ านาจเพีย งศาลเดี ยว (exclusive
jurisdiction) เป็นศาลที่อานาจในการพิจารณาคดีอันเกี่ยวกับความรับผิดจากอุบัติการณ์ทาง
นิ ว เคลี ย ร์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอาณาเขต (territory) หรื อ ในเขตเศรษฐกิ จ จ าเพาะ (exclusive
economic zone) ของรัฐภาคีอนุสัญญาที่ศาลนั้นตั้งอยู่
นอกจากนี้ หลั ก การความรั บ ผิ ด จากความเสี ย หายทางนิ ว เคลี ย ร์ ข้ า งต้ น อาจน ามาปรั บ ใช้ กั บ
ความเสี ย หายทางรั ง สี ไ ด้ ด้ ว ย ความเสี ย หายทางรั ง สี ต่ า งจากความเสี ย หายทางนิ ว เคลี ย ร์ อย่ า งง่ า ย ๆ คื อ
เป็นความเสียหายที่เกิดจากวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์ที่ไม่ได้ใช้ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ หลักการที่จะนาใช้ก็คล้ายคลึงกับของความเสียหายทางนิวเคลียร์ แต่อาจไม่มีการจากัด
เรื่องจานวนเงินที่ต้องรับผิดและเขตอานาจศาล เนื่องจากความร้ายแรงและขอบเขตของความเสียหายทางรังสี
จะค่อนข้างจากัดเมื่อเทียบกับของความเสียหายทางนิวเคลียร์ ความเสียหายทางรังสีในประเทศไทยที่รู้จักกันดี
คือ กรณีโคบอลต์-60 ที่สมุทรปราการ ที่ศาลใช้หลักเรื่องละเมิดตามกฎหมายแพ่งในการตัดสินเยียวยาผู้เสียหาย
ซึ่งต่างจากหลักการที่อธิบายไปข้างต้น
จึงเป็นที่มาว่าทาไมประเทศไทยควรเข้าเป็นภาคีในกลุ่มอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดทางแพ่ง
จากความเสียหายทางนิวเคลียร์ เพราะจะเป็นการรับประกันได้ว่าหากเกิดความเสียหายอันเกิดจากอุบัติการณ์
ทางนิวเคลียร์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือประเทศใกล้เคียงที่เป็นรัฐภาคี ผู้เสียหาย
จะได้รับการชดเชยและเยียวยาที่เหมาะสมและสมควรแก่ผลกระทบที่ตนได้รับ ปัจจุบันสานักงานปรมาณู
เพื่อสันติ กาลังร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ที่มีบทบัญญัติรองรับพันธกรณีภายใต้กลุ่มอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง
กับความรับผิดทางแพ่งจากความเสียหายทางนิวเคลียร์ก่อนที่จะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาได้ รวมทั้งให้มีบทบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดทางแพ่งจากความเสียหายทางรังสีด้วย
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