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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม



อนาคตและทิศทางการใช ้ประโยชน์พลังงาน(ทเคลียรนเประเทศไทย

ประเทศไทยได้มีการนำเอาเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาไซ้เป็นเวลานานกว่า 6 0  ปีมาแล้ว โดยเร่ิมจากการ 
ใช้รังสีแกมมาในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งข้ึนเป็นคร้ังแรกท่ีโรงพยาบาลสืริราช เม่ือปี พ.ศ. 2 4 7 8  ต่อมา 
วิวัฒนาการอันรวดเร็วของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ไต้มีการนำพลังงานนิวเคลียร์มาประยุกต์ใช้ 
ให้เกิดประโยชน์อย่างแพร่หลายในด้านการตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษาโรค ในกระบวนการผลิตและการ
ตรวจสอบของโรงงานอุตสาหกรรม การไซ้งานอย่างหลากหลายในด้านการเกษตร การอนุรักษ์สิงแวดล้อม 
ตลอดจนการศึกษาวิจัยในมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง  ๆ เป็นผลให้มีการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์จำนวนเพ่ิม
มากข้ึนตามลำดับ

ใน ป ัจ จ ุบ ัน ม ีผ ู้ค ร อ บ ค รอ งแ ล ะ ใช ้ว ัส ด ุก ัม ม ัน ต ร ังส ี จำน วน ม าก กว ่า  4 0 0  ราย น อ ก จ าก น ั้น ย ัง ม ีก าร ใช ้ 
ป ร ะโย ช น ์อ ุป ก รณ ์ท างน ิว เค ล ีย ร ์แ ล ะร ังส ี อ ัน ได ้แก ่ เค ร ื่อ งป ฏ ิก รณ ์ป รม าณ ูว ิจ ัย  เค ร ื่อ งก ำเน ิด น ิว ต ร อ น  เคร ื่อง  
เร ่งอน ุภ าค  ต ล อ ด จ น เค ร ื่อ ง เอ ก ซ ์เร ย ์ท ี่ไซ ้ใน โร งพ ย าบ าล  แล ะโรงงาน อ ุต ส าห ก รรม อ ีก จ ำน วน ไม ่น ้อ ย ก ว ่า  6 ,2 0 0  
เคร ื่อง

การเพ่ิมจำนวนการใช้งานของอุปกรณ์นิวเคลียร์และรังสีดังกล่าวตามลำดับ แสดงให้เห็นถึงควาสำคัญ 
ของการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในทางสร้างสรรค์ ท้ังในด้านการเพ่ิมคุณภาพ ปริมาณและมูลค่า 
ของผลผลิต ในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยท่ีดีฃองประชาชน การรักษาสภาพสิงแวดล้อม 
ตลอดถึงการมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศอย่างย่ังยืน โดยมีแนวทัศน์และ 
ทิศทางของรัฐบาลเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์ในกิจการสำคัญท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจำวัน 
ของประซาซนและการพัฒนาประเทศ ดังต่อไปน้ี

1. พลังงานlb  เคล ึยร!นก ิจการแพทย์
การนำรังสีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางการแพทย์น้ัน เทคโนโลยีต่าง  ๆ ถูกคิดค้นและปรับปรุงข้ึนมา 

ใช้มากมายเพ่ือช่วยเหลือให้แพทย์สามารถดำเนินการวินิจฉัยและบำบัดรักษาโรคได้รวดเร็ว ถูกต้อง และ
แม่นยำย่ิงข้ึน ประโยชน์ในการไซ้งานของรังสีทางการแพทย์มีด้วยกันหลายด้านดังต่อไปน้ี
1.1 ด้านทารตรวจและวินิจฉัยโรค

ก่อนเร่ิมทำการรักษา แพทย์จะต้องทำการวินิจฉัยโรคแก,ผู้ปวย โดยอาศัยอาการทางคลีนิคร่วมกับ
การแปลผลการตรวจสิงส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในหลายกรณีจำเป็นต้องอาศัยการตรวจและวินิจฉัยทาง
รังสีและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ร่วมด้วย ได้แก่ การใช้สารรังสีเพ่ือตรวจวัดปริมาณสารท่ีด้องการจะทราบ และ 
การถ่ายภาพอวัยวะภายในโดยใช้'รังสี



ก. การตรวจวัดปริมาณสารท่ีต้องการจะทราบ ได้แก่ การนำสิงส่งตรวจ เซ่น เลือด หรือของเหลว 
ต่างๆ จากร่างกาย มาตรวจวัดโดยใช้ประโยชน์จากสารรังสีด้วยเทคนิคท่ีเรียกว่า อาร์ใอเอ (RIA) วิธีน้ีจัดเป็น 
วิธีท่ีมีความแม่นยำและมีความไวมากท่ีสุดในปัจจุบัน สามารถตรวจวัดสารท่ีมีปริมาณน้อยๆในร่างกายได้เซ่น 
ฮอรํโมน เอนไซม์ และยา เป็นต้น

ข. การถ่ายภาพทางการแพทย์ด้วยรังสี ท่ีใซ้กันอยู่ท่ัวไป คือการถ่ายภาพเอกซเรย์ เพ่ือดูความผิด 
ปกติของรูปร่างอวัยวะภายในร่างกายหรือตรวจสิงผิดปกติท่ีเกิดข้ึน เซ่น การเอกซเรย์ปอดและกระดูก เป็นด้น 
ปัจจุบันมีวิวัฒนาการไปเป็นเคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ คือ การถ่ายภาพเอกซ์เรยํให้เห็นซัดเฉพาะในระนาบ 
ท่ีต้องการดู เพียงระนาบเดียว ซ่ึงต่อมามีเทคนิคการถ่ายภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ อวัยวะในร่างกาย 
ท่ีทันสมัย โดยใช้เคร่ืองสเปค (SPECT : Single Photon Emission Computed Tomography) และเคร่ืองเพท 
(PET ะ Positron Emission Tomography) จะช่วยให้แพทย์ได้รู้ถึงสภาพของอวัยวะต่างๆท่ีตรวจวินิจฉัย 
นำไปสู่การหาแนวทางรักษาคนไข้และใช้ติดตามประเมินผลของการรักษาทางยา และการผ่าตัดได้ ตัวอย่าง
ของสารกัมมันตรังสีท่ีนำมาใช้งานด้วยวิธีน้ีได้แก่ เทคนีเชียม-99เอ็ม และไอโอดีน-!ร! ท่ีผลิตได้จากเคร่ือง 
ปฏิกรณ์ปรมาณู

ในอนาคตเราสามารถใช้รังสีหรือสารกัมมันตรังสีซ่ึงผลิตได้จากเคร่ืองเร่งอนุภาคไซโคลตรอน เซ่น 
แกลเลียม-67 ไอโอดีน-123 และแทลเลียม-201 เพ่ือการสืกษาการทำงานของอวัยวะและร่างกายในสภาวะ 
ปกติหรือใช้เพ่ือการตรวจวัดสารในร่างกายท่ีมีปริมาณน้อยๆ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานสำหรับการนำไปเป็น 
แนวทางในการตรวจรักษาคนไข้ การป้องกันหรือการใช้บริการทางสาธารณสุขต่อไป
1.2 ด้านการบำบัดรักษา

การรักษาโรคบางชนิดนอกจากจะใช้ยาหรือสารเคมี และการผ่าตัดแล้ว การใช้สารกัมมันตรังสีอาจ 
เข้ามามีบทบาทร่วมด้วย เซ่น

•  การรักษาโรคมะเร็ง ซ่ึงมีท้ังการฉายรังสีจากเคร่ืองโคบอลต์-60 และการใช้สาร 
กัมมันตรังสีเป็นยารักษาโรค เช่น 1-131, 1-125 ในการรักษาคอพอก

•  การรักษาโรคมะเร็งในสมอง โดยการใช้รังสีนิวตรอนจากเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยเคร่ืองใหม่ใน 
อนาคต จะด้องมีการสืกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีในด้านน้ีให้สัมฤทธ๋ึผลต่อไป



จากการรายงานขององค์การสหประชาชาติได้คาดคะเนว่า ในปี ค.ศ. 2050 หรือ พ.ศ. 2593 
จะมีประซากรโลกเป็น 9.8 พันล้าน จากจำนวนท่ีมีอยู่ในวันน้ี คือ 5.9 พันล้าน ในการท่ีจะเล้ียง 
พลโลกจำนวนมหาศาล ใหได้รับอาหารอยู่ในระดับใกล้เคียงกับประซากรของประเทศท่ีพัฒนาแล้วน้ัน โลกจะ 
ต้องมีผลผลิตอาหารเพ่ิมข้ึน 430% หรือประมาณ 4.3 เท่าของปัจจุบันน้ี จะเห็นว่านักวิทยาศาสตร์ทาง 
การเกษตรคงจะต้องทำงานหนักข้ึน เพ่ือหาวิธีการเพ่ิมผลผลิตในช่วง 50 ปี ข้างหน้าน้ี ให้สามารถเล้ียง 
ประซากรโลกจำนวนมหาศาลดังกล่าว นิวเคลียร์เทคโนโลยีสามารถนำมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอ่ืน  ๆ เพ่ือ 
เพ่ิมผลผลิตของอาหารและการเกษตรของโลกได้ การปรับปรุงพันธุพืชโดยใช้รังสีต่าง  ๆ และการฉายรังสี 
อาหารเพ่ือการกำจัดเช้ือโรค พยาธิ และแมลง
2.1 การปรันปรุงพันรพซด้วยรังสี

เพ่ือสร้างพันธุพืชท่ีมีลักษณะดีตามต้องการ เซ่น ให้ผลผลิตต่อไร่สูงข้ึน มีขนาดผลโต ทนแล้งได้ดี 
ทนทานต่อโรคต่าง ๆได้ และการเปล่ียนแปลงสีของดอกไม้ประดับให้สวยงามข้ึน ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ใน 
อันดับท่ี 19 ของโลก มีรายงานจำนวนพันธุพืซท่ีผ่านการปรับปรุงพันธ์โดยการกลายพันธุ 8 พันธุ ได้แก่ข้าว 
จำนวน 3 พันธุ คือ พันธุ กฃ6 กข10 และ กข!5 ถ่ัวเหลือง 1 พันธุ คือ พันธุดอยคำ ท่ีเหลือเป็นพืชสวน 
ได้แก่ ๓กฮวย คาร์เนชัน เบญจมาศ และกล้วยหอมทอง

แนวโน้มของงานวิจัยในอนาคต การใช้เทคนิคการเหน่ียวนำให้กลายพันธุ เพ่ือการปรับปรุงพันธุพืช 
มีการพัฒนาเทคนิคให้เหมาะสมย่ิงข้ึน รวมท้ังการนำเทคโนโลยีทางชีวโมเลกุลมาใช้ร่วม เพ่ือทำให้สามารถ 
แยกยีน และนำยีนท่ีมีประโยชน์จากพันธุกลายมาใช้ในโครงการปรับปรุงพันธุพืช การนำเทคนิคการเพาะเล้ียง 
เนี้อเย่ือกับการฉายรังสีเพื่อการเหน่ียวนำให้กลายพันธุจะทำให้สามารถคัดเลือกหาลักษณะที่พีงประสงคได ้
เพ่ือให้บรรลุเปีาหมายในการเพ่ิมผลผลิตของพืชอุตสาหกรรม
2 .2  อาหารฉายรังสี

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีผลผลิตจำนวนมาก และสามารถนำไปเป็นสินค้าส่งออกไป 
ขายยังต่างประเทศ ทำให้มีรายได้เข้าประเทศมหาศาล การใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์มาช่วยพัฒนา เพ่ือให้มี 
คุณภาพดีข้ึนหรือท่ีเรียกว่าการฉายรังสีอาหาร จะมีประโยชน์ตังต่อไปน้ี

2.2.1 การยืดอายของผลผลิต
การฉายรังสีหอมหัวใหญ่และมันฝร่ังร่วมกับการเก็บรักษาในห้องเย็นสามารถควบคุมการงอก 

และทำให้อายุการวางตลาดได้นานข้ึน ซ่ึงจะช่วยรักษาระดับราคาและลดการนำเข้า ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ 
เพ่ิมข้ึน ในอนาคตจำเป็นต้องมีการใช้รังสีในการยืดอายุของผลไม้ซนิดอ่ืน  ๆ อีก



2.2.2 การกาจดแมลง
แมลงเป็นต้นเหตุทำให้อาหารและผลิตผลการเกษตรเกิดการเสียหาย ดังน้ันหลายประเทศ

จึงมีมาตรการเข้มงวดเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของแมลงท่ีอาจติดไปกับสินค้านำเข้า การแก้ป้ญหาท่ีนิยมใช้ 
คือ การรมควันด้วยสารเคมี เช่น เอทิลีนโบรไมด์ หรือการใช้ยาฆ่าแมลง เน่ืองจากวิธีดังกล่าวเป็นอันตรายต่อ 
ผู้ใช้และมีสารพิษตกค้าง ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค หลายประเทศจึงห้ามใช้หรือจำกัดการใช้ 
รังสีจะเป็นวิธีทดแทนและนำมาใช้มากข้ึนในอนาคต

2 . 2 . 3  ก า ร ก ำ จ ัด เช ื้อ โ ร ค แ ล ะ พ ย า ธ ิ

การมีเช้ือโรmtละพยาธิในอาหารเป็นปัญหาท่ีส์าคัญทางสาธารณสุข และเป็นสาเหตุหลักของ 
โรคติดเช้ือจากอาหารของมนุษย์ท่ัวโลก เซ่น ในเน้ือสัตว์ปีก และเน้ือหมู มักมีเช้ือโรค เช่น ซัลโมเนลลา 
อันเป็นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วง และพยาธิหลายชนิด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการส่งออก 
การใช้รังสีแกมมากำจัดเช้ือโรคและพยาธิเพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค จะเป็นการช่วยส่งเสริม
การส่งออกได้อย่างมากในอนาคต

2.2.4 การขยายตลาดการค้าและส่งเสริมการส่งออก
ดังท่ีได้กล่าวไว้ข้างด้นแล้วว่า มนุษย์มีความต้องการอาหารสด สะอาด ปราศจากเช้ือโรค 

พยาธิ และสารพิษ และสามารถเก็บรักษาไว้!ด้นาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ความต้องการ 
บริโภคผลไม้สดและอาหารทะเลมีเพ่ิมมากข้ึน การยืดอายุการเก็บรักษาโดยการฉายรังสีจะช่วยกระจายสินค้า 
สู่ตลาดได้กว้างขวางข้ึน การฉายรังสีผลไม้สดและเมล็ดธัญพืช จะก่อให้เกิดหลักประกันว่าปราศจากแมลงและ 
เช้ือราตกค้าง และการฉายรังสีเน้ือสัตว์และอาหารทะเลจะปราศจากเช้ือโรคและพยาธิ ทำให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศผู้ช้ือ มีอายุการวางตลาดนานข้ึนและสามารถส่งไปจำหน่ายยังท้องท่ี 
ห'างไกลจากแหล่งผลิตหรือตลาดต่างประเทศท่ีเข้มงวดในเร่ืองคุณภาพไดโดยไม่ถูกกักกัน

ประเทศไทยได้มีประกาศควบคุมการฉายรังสีหอมหัวใหญ่เป็นคร้ังแรก เม่ือปี พ.ศ. 2516 
โดยกำหนดในลักษณะของประกาศกระทรวงสาธารณสุข 3 ฉบับคือ ฉบับท่ี 9 เร่ือง กำหนดอาหารฉายรังสีเป็น 
อาหารควบคุมเฉพาะ ฉบับท่ี 10 เร่ือง กำหนดหอมหัวใหญ่ฉายรังสีเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ และฉบับท่ี 103 
เร่ืองกำหนดวิธีการผลิตอาหาร ซ่ึงมีการใช้กรรมวิธีการฉายรังสี เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางของมาตรฐาน
โคเด็กซ์

ชนิดของอาหารท่ีอนุญาตให้ฉายรังสีได้ มี 18 รายการ เช่นหอมหัวใหญ่ มันฝร่ัง มะม่วง 
มะละกอ ข้าวสาร แหนม และเคร่ืองเทศ และจะมีการเพ่ิมชนิดของอาหารฉายรังสีให้มากข้ึนต่อไป



เทคนิคนิวเคลียร์ใด้ถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยมานานกว่า 
30 ปี ในการเพ่ิมประสิทธิภาพและควบคุมคุณภาพการผลิต ตลอดจนการตรวจสอบช้ินงานและระบบ
การทำงาน เน่ืองจากมีช้อไดไปรียบตรงท่ีเป็นวิธีไม่ทำลายช้ินงานน้ัน ให้ผลท่ีรวดเร็วและถูกต้อง ปัจจุบันมี 
การใช้ประโยชน์จากสารกัมมันตรังสีในประเทศกว่า 100 แห่ง ในงานดานการตรวจสอบและควบคุมในระบบ 
ของโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ
3.1 เทคนิคนิวเคลียรํในการตรวจสอบและศวบลุมการผลิต

การถ่ายภาพด้วยรังสีในงานอุตสาหกรรม โดยใช้รังสีแกมมาหรือนิวตรอนถ่ายภาพตรวจสอบช้ินงาน 
เพ่ือดูความผิดปกติต่างๆ เซ่น การตรวจสอบรอยเช่ือมโลหะหล่อ รอยร้าวของปีกเคร่ืองบิน ตรวจสอบการ 
สีกกร่อน การอุดตันหรือการพอกพูนของสารในภาชนะเก็บหรือท่อลำเลียง การถ่ายภาพเพ่ือตรวจสอบ 
ยุทธภัณฑ์ เซ่น กระสุนปีน วัตถุระเบิด หรืออุปกรณ์ท่ีมีธาตุหนักและธาตุเบาปนกัน เซ่น เคร่ืองไฟฟ้า และ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองวัดและควบคุมความหนาและความหนาแน่นในโรงงานผลิตกระดาษ พลาสติก แผ่นยาง โลหะ
การวัดระดับของวัสดุในถังปีด เซ่น วัดระดับน้ํามันในถังเก็บ และระดับหินผงในภาชนะของโรงงาน 

ปูนซิเมนต์
การใช้รังสีเอกซ์หรือรังสีแกมมา เม่ือนำไปกระตุ้นอะตอมของธาตุในสารตัวอย่าง จะปล่อยรังสีเอกซ์ 

เฉพาะตัวออกมา จึงใช้ในการวิเคราะห์หาส่วนประกอบ เซ่น การหาปริมาณกำมะถันและตะก่ัวในน้ํามัน 
เซ๋ึอเพลิง การวิเคราะห์ส่วนประกอบของโลหะผสมและตัวอย่างแร่ โดยการปล่อยสารรังสีปริมาณน้อย (tracer) 
เช้าไปในระบบ เพ่ือติดตามดูพฤติกรรมท่ีสนใจตรวจสอบในระบบอุตสาหกรรม เซ่น การหาอัตราการผสม'ของ 
ก๊าซหรือของเหลวในท่อลำเลียง การหาอัตราการผสมและระยะเวลาการผสมสาร การหารอยร่ัว รอยร้าว และ 
การอุดตันของท่อลำเลียง
3.2 อต สาหกรรมผลตภัณฑ์ปลอดเสือ

โรงงานฉายรังสีแกมมาในระดับอุตสาหกรรมได้รับการสืกษไ และพัฒนาระบบ มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2503 
เพ่ือใช้ประโยชน์จากรังสีแกมมาในการกำจัดเช้ือจุลินทรีย็ในเวชภัณฑ์ ปัจจุบันได้รับการยอมรับกันมากข้ึน และ 
มีโรงงานฉายรังสีแกมมาถึง 170 แห่งใน 45 ประเทศ

ในประเทศไทยมีอยู่ 4 แห่ง คือ 1) บริษัทแกมมาตรอน (Gammatron) เป็นโรงงานฉายรังสีแกมมา 
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในระดับอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย ต้ังอยู่ท่ีอำเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 2) ศูนย์ฉายรังสีอาหารผลิตผลการเกษตร ของสำนักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวง 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิงแวดล้อม 3) บริษัท ไอบีเอ เอสแอนดํไอ ประเทศไทย จำกัด (IBA S&I



(Thailand) LTD.) ต้ังอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และ 4) บริษัทแกมมาสเตอร์ 
(Gammaster) ต้ังอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางประกง จังหวัดชลบุรี

การปลอดเช้ือส่วนใหญ่จะใช้รังสีแกมมาจากไอโซโทปโคบอลต์-60 ในการทำลายเช้ือจุลินทรีย์ท่ี
ปนเ!เอนและจุสินทรีย์ท่ีก่อให้เกิดโรค ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าวิธีอ่ืน  ๆ เซ่น การใช้อบด้วยก๊าซหรือเผาด้วย 
ความร้อน เน่ืองจาก รังสีสามารถใช้ในการปลอดเช้ือได้กับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์หลายชนิด โดยเฉพาะ 
ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ทนความร้อน ผลิตภัณฑ์ท่ีมีรูปร่างสลับซับช้อน และท่ีอยู่ในภาชนะบรรจุข้ันสุดท้ายเรียบร้อย 
แล้ว โดยวิธีน้ีจะช่วยป้องกันการปนเฟ้อนท่ีเกิดจากการบรรจุหีบห่ออย่างได้ผล นอกจากน้ียังมีความปลอดภัย 
สูงต่อผู้ปฏิบัติงาน และไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิงแวดล้อม

ชนิดของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ท่ีสามารถนำมาปลอดเช้ือด้วยรังสีแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี
1) เวชภัณฑ์ คือ เคร่ืองและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการรักษาและการวินิจฉัยโรค ได้แก่ เข็มฉีดยา กระบอก 

ฉีดยา ถุงมือยาง สายสวน ชุดให้เลือด สำลี ผ้าก๊อซ พลาสเตอร์ขดแผล ด้ายไนล่อน เข็มเย็บแผล 
ชุดผ่าตัด

2) เภสัชภัณฑ์ คือ ยา วิตามิน สเตียรอยด์ ฮอร์โมน น้ําเกลือ ยาหยอดตา ยาสมุนไพร ตลอดจน 
ภาชนะบรรจุยา สารเคมีท่ีใชในการวินิจฉัยโรค

3) เน้ือเย่ือ จากส่วนต่างๆ ของร่างกายท่ีใช้สำหรับการรักษาบาดแผลท่ีเกิดจากความร้อน และการ 
ปลูกถ่ายอวัยวะ เช่น กระดูก เย่ือหุ้มสมอง กระดูกหู ถุงน้ําคร่ํา แผ่นเอ็นโคนขา และ 
ผิวหนัง เป็นด้น

3.3 การฉายรังสีอัญมณี

อัญมณีและเคร่ืองประดับ เป็นสินค้าส่งออกท่ีสำคัญอย่างหน่ึงของไทย อุตสาหกรรมประเภทน้ีของ 
ไทยเราไม่ได้เป็นรองใครในโลก สามารถทำรายได้ให้กับประเทศปีละนับหลายหม่ืนล้านบาท แต่เน่ืองจาก 
แร่รัตนซาติท่ีพบในธรรมชาติ อาจมีสีท่ีไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด งานวิจัยเพ่ือการปรับปรุง 
คุณภาพของแร่ จึงเป็นสิงสำคัญและจะเป็นประโยชน์ต่อการเพ่ิมมูลค่าของสินแร่ การฉายรังสีเป็นวิธีการหน่ึง 
ท่ีช่วยเพ่ิมมูลค่าของแร่ โดยการเปล่ียนแปลงสีอัญมณี

ผู้ผลิตอัญมณี และเคร่ืองประดับท้ังหลาย ได้พยายามท่ีจะปรับปรุงคุณภาพของอัญมณีด้วยวิธีต่าง  ๆ
กันมาช้านาน เช่น การเผาท่ีอุณหภูมิต่างๆ แต่นับเป็นโซดดี ท่ีเรามีเทคโนโลนีนิวเคลียร์ซ่ึงสามารถทำให้สีของ 
อัญมณีมีความงดงามย่ิงข้ึน เน่ืองจากรังสีมีอำนาจในการทะลุทะลวงสูง และเข้าไปก่อให้เกิดการเปล่ียนภายใน 
วัตถุน้ันๆ เช่น การใช้รังสีนิวตรอนจากเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย รังสีแกมมาจากโคบอลต์-60 หรือ 
อิเล็กตรอนจากเคร่ืองเร่งอนุภาค

ปัจจุบันสำนักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติได้ให้บริการฉายรังสีอัญมณี เช่น โทแพส จากเดิมไม่มีสี 
หรือสีฟ้าใสอ่อน จะเปล่ียนเป็นสีเหลือง ล้ม น้ําตาล และฟ้าเข้ม ควอตซ์จะเปล่ียนจากไม่มีสีหรือสีเหลืองเป็น



สีควันบุหร่ี ซ่ึงได้รับความนิยมมาก ทัวมาลีนจากเดิมไม่มีสีหรือสีชมพูอ่อน ก็สามารถเปล่ียนเป็นสีแดงเข้มได้ 
นอกจากน้ันก็ยังสามารถเปล่ียนสีธองอความ'ารีน และ ไข่มุก ได้เซ่นเดียวกัน อัญมณีมีสีสันท่ีตลาดต้องการสูง 
ย่อมหมายถึงราคาของมันก็จะเพ่ิมมากข้ึนเป็น 10-30 เท่าของราคาเดิม จึงมีผู้ประกอบการหันมาใซ่วธีฉาย 
รังสีมากข้ึนเร่ือย ๆ

ในอนาคตยังคงดำเนินการสืกษาการฉายรังสีกับอัญมณีชนิดอ่ืน ๆ ต่อไป เพ่ือท่ีจะสนับสนุนให้
อุตสาหกรรมอัญมณี และเคร่ืองประดับเติบโตอย่างม่ังคงมากข้ึน ซ่ึงส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าชนิดน้ีเ,ปยัง 
ต่างประเทศ และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหน่ึงได้ด้วย

4 . โค รงก ารศ น ย ์ว ิจ ัยน ิว เค ล ียร ์องค ร ักษ ์
เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

สิงแวดล้อม รับไปพิจารณาดำเนินการย้ายเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูธองสำนักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ซ่ึงต้ัง 
อยู่ท่ี (บางเขน) จตุจักร ไปจัดสร้าง ณ สถานท่ีแห่งใหม่ท่ีเหมาะสม ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เม่ือวันท่ี 
1 มิถุนายน 2536 เห็นชอบให้สำนักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ดำเนินโครงการจัดต้ังศูนย์นิวเคลียร์ 
แห่งใหม่ ท่ี ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมีอุปกรณ์นิวเคลียร์หลัก คือ

๏ เคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยธนาดกำลัง 10 เมกะวัตต์
® ห้องปฏิบัติการผลิตไอโซโทปรังสีและเภสัชรังสี และ
๏ สถานท่ีบำบัดและเก็บกากกัมมันตรังสี

เม่ือดำเนินการเสร็จแล้ว จะเกิดประโยชน์ดังต่อไปน้ี
1. ประเทศไทยจะมีศูนย์นิวเคลียร์ ซ่ีงมีเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยและสิงอำนวยความสะดวกท่ี

เหมาะสมและทันสมัย ทัดเทียมกับนานาประเทศ เพ่ือใช้ประโยซ'นํในด้านการแพทย์ การเกษตร 
และอุตสาหกรรม รวมท้ังเป็นศูนย์สนับส,นนและประสานงานด้านการสืกษาวิจัยและพัฒนา
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ท้ังภายในและต่างประเทศ

2. สามารถผลิตสารไอโซโทปรังสี เซ่น ไอโอดีน-125 และไอโอดีน-131 เทคนิเชียม 99เอ็ม และ 
ทอง 198 เพ่ือบริการแกโรงพยาบาล ท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือใช้ประโยซนํในการวินิจฉัยและ 
รักษาโรคให้เพียงพอแก'ความต้องการใช้ภายในประเทศ อันเป็นการลดการนำเช้าในการส่ังซ้ือจาก 
ต่างประเทศ ทำให้ประหยัดการใช้เงินตราต่างประเทศ

3. การผลีตไอโซโทปรังสีอิริเดียม-192 ด้วยกำลังผลิตปีละ 10,00CL. คูรี เพ่ีอใซ่ในด้าน 
อุตสาหกรรมการถ่ายภาพวัสดุด้วยรังสีแกมมา

4. การผลิตฟอสฟอรัส-32 เพ่ือใซในการเกษตร สำหรับสืกษาความเจริญเติบโตในส่วนต่างๆของ 
ต้นไม้

5. การผลิตสารก่ึงตัวนำซิลิกอน โดยการอาบนิวตรอน สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปีละ 
ประมาณ 1 ตัน



6. การฉายรังสีอัญมณี เพ่ือเปล่ียนสีและเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ปีละประมาณ 1 ตัน
7. การรักษาโรคมะเร็งและเน้ืองอกแก่ผู้ป่วยโดยการฉายนิวตรอน
8. การวิเคราะห์ธาตุในสารตัวอย่าง เช่น แร่เศรษฐกิจและตัวอย่างจากสิงแวดล้อม ปีละไม'น้อยกว่า

10,000 ตัวอย่าง
5. การ,ใช ้พ ล ังงาน น ิวเคส ิยร ์เพ ื่อผล ิตกระแสไฟ ฟ ้า

การพัฒนาเทคโนโลยี การเพ่ิมประซากรและการใช้พลังงานเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกัน การใช้
เช้ือเพลิงฟอสซิลในปัจจุบัน เซ่น ถ่านหินและปีโตรเลียม ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศท้ังระดับท้องถ่ิน เซ่น 
คาร์บอนมอนอกไซด์ ฝนละออง จนถึงระดับระหว่างชาติ เซ่น ฝนกรด และระดับโลก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ 
ซ่ึงเป็นก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงประซากรท้ังในประเทศท่ีพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาต่างก็มีส่วนร่วม เพ่ือตอบ 
สนองความต้องการกำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศท่ีคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนอย่างมากในระยะยาวเน่ืองจากการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจ จึงต้องมีการเตรียมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังนิวเคลียร์ในอนาคต ประมาณ 20 ปี (พ.ศ. 2564) 
ท้ังน้ืเพราะความไม่แน่นอนในการจัดหาและราคาของเช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีได้เกิดข้ึนเป็นระยะๆ ตลอดจนป้ญหา 
มลพิษท่ีเกิดจากการใช้เช้ือเพลิงดังกล่าวท่ีอาจควบคุมได้ด้วยเทคโนโลยี แต่ทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าสูงข้ึน 
นอกจากนี้แก๊สเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจะเพิ่มขึ้นมากจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ภูมิอากาศของโลกท่ีรุนแรง ในระยะยาวพลังงานนิวเคลียร์จะช่วยควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใด้ 
อย่างมิประสิทธิภาพ

ในประเทศไทยมีอุปสรรคสำคัญของการใช้พลังงานนิวเคลียร์ใด้แก่ ความยอมรับของประชาชน ความ 
พร้อมและวินัยของบุคลากร การจัดการกากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ท่ีมีกัมมันตรังสีสูงและการลงทุนสูง มาตรการ 
ท่ีรัฐจะต้องดำเนินการเพ่ือเตรียมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ในอนาคตจะประกอบด้วย

© การเตรียมบุคลากรและหน่วยงานที่จำเป็นสำหรับตรวจสอบความปลอดภัยของโรงไฟฟ้า 
นิวเคลียร์การเก็บกากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์และป้องกันผลกระทบสิงแวดล้อม

® การประซาสัมพันธ์ให้ประซาซนเข้าใจและยอมรับเทคโนโลยีได้ และ ให้ประชาชนม่ันใจว่าไฟฟ้าท่ี 
ผลิตได้น้ื จำเป็นต่อการเพ่ิมผลผลิตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

® การปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติให้ครอบคลุมและทันสมัย



บทสรุป

ความสำเร็จในการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยซน่,จากพลังงานนิวเคลียร์เป็นปณิธานท่ีสำคัญอันหน่ึงของ 
รัฐบาลโดยการปฏิบัติงานอย่างมุ่งม่ันของสำนักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ และหน่วยงานที'เก่ียวข้อง เห็นได้ 
จากการเพ่ิมข้ึนท้ังชนิดและจำนวนของอุปกรณ์นิวเคลียร์ท่ีถูกนำมาใช้งานในสาขาต่าง  ๆ และมีการขยาย
ขอบเขตของการประยุกตไซ้งานให้กว้างขวางย่ิงข้ึนตามลำดับ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ประโยชน์ 
ของพลังงานนิวเคลียร์อย่างชัดเจนท้ังในด้านความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจ เซ่น การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
การช่วยลดต้นทุนในการผลิตท้ังต้นทุนแรงงานและต้นทุนการประกอบการระยะยาว ในด้านเวชศาสตร์
นิวเคลียร์สำหรับการดูแลสุขภาพอนามัยของประซาซนในประเทศ มีการให้บริการตรวจและรักษาแก่ผู้ป่วย 
ในวงกว้างข้ึนไปตามลำดับ เพ่ือให้ครอบคลุมถึงประซาซนไปท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย

เพ่ือให้มีการใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้ใกล้ชิด และ 
ประซาซนท่ัวไป รัฐบาลจึงได้ออกกฎหมายมารองรับ คือ พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2504 และเพ่ิมเติมในปี พ.ศ. 2508 ตลอดจนระยะเวลา 40 ปีท่ีผ่านมาได้แสดงให้เห็นผลสัมฤทธ้ีของ 
การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้1ช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างได้ 
ผลชัดเจน ป้จจุบันได้มีการปรับปรุงกฎระเบียบเก่ียวกับการออกใบอนุญาต การติดตามตรวจสอบ และการ 
จัดการกากกัมมันตรังสี เพ่ือให้ทันสมัยและรัดกุมย่ิงข้ึน นอกจากน้ันในอนาคตอันใกล้จะมีการแยกส่วนราชการ 
ข้ึนเป็นหน่วยงานท่ีทำหน้าท่ีกำกับและควบคุมความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และความปลอดภัยทางรังสี
เพ่ือให้มีความชัดเจนของการปฏิบัติงาน และเป็นการรองรับโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอนาคต

ส่วนท่ีสำคัญท่ีสุดชองการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ คือ การพัฒนาบุคลากรทุก 
ระดับ ซ่ึงเป็นปัจจัยสำคัญประการหน่ึงในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ เพ่ือให้ 
สามารถดูดซับความรู้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาและประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีใหม่  ๆ ด้วยการ 
เพ่ิมทุนการศึกษาและการแกอบรมในศาสตร์เฉพาะทางให้มีจำนวนมากข้ึน ตลอดจนการมุ่งม่ันให้ความรู้ 
ข้อมูลข้อสนเทศเก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร์ให้กับประชาชนอย่างจริงจังและต่อเน่ือง


