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 สพบ. ไดจัดทําแผนการจัดการความรู โดยมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ซ่ึงในเดือนมีนาคม 2559        
ไดมีการเยี่ยมชม พลังงานดานนิวเคลียร ณ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 
รายละเอียดสรุปไดดังนี ้

 เมื่อสหรัฐอเมริกาแถลงในที่ประชุมองคการสหประชาชาติในวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๗ ท่ีจะ

ดําเนินการตามแผนการใชพลังงานปรมาณูใหเกิดประโยชนในทางสันติ ตามโครงการของประธานาธิบดีไอเซน

เฮาเวอรแลว สหรัฐฯก็ไดจัดสงผูแทนรัฐบาลไปยังประเทศตางๆท่ัวโลก เพ่ือแจงแผนการใหทราบ รวมถึงสง 

ผูแทนเดินทางมายังประเทศไทยดวย   

         รัฐบาลไทยโดยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๗ ไดเห็นชอบใหแตงตั้ง

คณะกรรมการขึ้นเพ่ือหารือกับคณะผูแทนสหรัฐอเมริกาในเร่ืองนี้ โดยประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ 

ที่เกี่ยวของกับดานวิทยาศาสตรในขณะน้ัน เรียกวา “คณะกรรมการเก่ียวกับพลังงานปรมาณู” (ซ่ึงตอมาได 

เปลี่ยนชื่อเปนคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันต)ิ เม่ือคณะกรรมการฯ เสนอรายงานการเจรจาหารือตอ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ คณะรัฐมนตรีก็ไดมีมติอนุมัติใหคณะกรรมการฯ ดําเนินกิจการ

ดานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติตอไป และเห็นชอบดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในการจะจัดหา

เคร่ืองปฏิกรณปรมาณูวิจัยเคร่ืองหน่ึง พรอมทั้งหองปฏิบัติการดานนิวเคลียรของประเทศ เพื่อใชเปนอุปกรณ

ในการฝกอบรม ศึกษา ทดลอง และการวิจัย สําหรับนักวิทยาศาสตรและวิศวกร ในกิจการเกี่ยวกับพลังงาน

ปรมาณูในทางสันติ โดยสหรัฐอเมริกาเสนอจะใหความชวยเหลือในการฝกอบรมนักวิทยาศาสตรไทยดาน

พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติและใหความชวยเหลือดานอุปกรณนิวเคลียรและไอโซโทปเพื่อใชในกิจการแพทย 

และวิทยาศาสตรสาขาอ่ืน 

  การนําพลังงานปรมาณูมาใชประโยชนที่เรียกวา “เทคโนโลยีนิวเคลียร” ซ่ึงเปนเทคโนโลยีการใช 

พลังงานปรมาณู โดยปจจุบันท่ีใชกันอยูท่ัวโลกสามารถแบงออกไดเปน 8 ดานดังน้ี 1) ดานเกษตรกรรม การวิจัย

ดานการฉายรังสีอาหารโดยใชรังสีแกมมาชวยยืดอายุการเก็บของอาหาร ทั้งพืชผัก ผลไม และเนื้อสตัวตางๆ ได

เปนอยางดี โดยจะชวยยับยั้งการงอกของพืชประเภทบริโภคหัว ชะลอ การสุกของผลไมและชวยทําลายแมลง 

พยาธิ และจุลินทรีย ในอาหารและผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งอํานวย ประโยชนใหประชาชนไดบริโภคอาหารที่

ถูกอนามัยปราศจากเชื้อโรคและพยาธิ ชวยการถนอมอาหารและเก็บ รักษาอาหารและพืชผลไวบริโภคในชวง

ฤดูกาลท่ีขาดแคลน เทคโนโลยีนิวเคลียรสามารถใชในงานอ่ืนอีก เชน ใชวิเคราะหดินเพ่ือการจําแนกพ้ืนที่

เพาะปลูกหรือ การใชเทคนิคทางรังสีเพื่อศึกษาการดูดซึมแรธาตุและปุยโดยตนไมและพืชเศรษฐกิจตางๆ 

สงเสริมการใชปุยใหมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือการนําเทคนิคดังกลาวมาปรับปรุงพันธุพืชและสัตวเปนตน  

2) ดานการแพทย ปจจุบันมีการน าเทคนิคดานนิวเคลียรมาใชในทางการแพทยหลายดาน เชน ดาน การตรวจ

และวินิจฉั ย โดยสามารถตรวจดูรูปรางและการท างานของอวัยวะดวยเคร่ืองมือที่เรียกวา เคร่ืองเอกซเรย

คอมพิวเตอร การใชเทคนิค Radioimmunoassay (RIA) ส าหรับตรวจวัดสารที่มีปริมาณนอย เชน ฮอรโมนใน



รางกาย หรือการใชเทคนิคเวชศาสตรนิวเคลียรที่ฉดีสารเภสัชรังสีเขารางกาย เพื่อหาตําแหนง ของอวัยวะหรือ

เนื้อเยื่อท่ีผิดปกติ โดยปจจุบัน เทคนิค Positron Emission Tomography (PET) จัดเปน เทคโนโลยนิีวเคลยีร

ที่ทันสมัยท่ีสุดสําหรับตรวจหาตําแหนงเซลลมะเร็งที่มีขนาดเล็กมากได ในดานการ บําบัดรักษาโดยเฉพาะ

โรคมะเร็งไดมีการใชสารกัมมันตรังสีรวม กับการใชยาหรือสารเคมีและการผาตัด นอกจากนี้ยังมีการใชรังสีใน

การผลิตเวชภัณฑปลอดเชื้อ หรือใชรังสีในการเตรียมวัคซีนและแอนติเจนโดยยัง คุณสมบัติของวัคซีนเอาไว 

และใชรังสีหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเม็ดโลหิตขาวในผลิตภัณฑเลือด เพ่ือทําให ผูปวยมคีวามปลอดภยัในการ

รับและถายเลือด เปนตน 3) ดานอุตสาหกรรม เชน การผลิตเสนใยสังเคราะหสําหรับทอผา การผลิตปูนซเีมนต 

ไมอัดแผนเรียบ กระเบื้อง กระดาษ ผลิตภัณฑแกว เหล็ก หรือโลหะอุตสาหกรรมปโตรเลียม และปโตรเคมี 

การผลิตยางรถยนต ผลิตชิ้นสวนพอลิเมอรคุณภาพสูงในอุตสาหกรรม ยานยนต การเปลี่ยนสีอัญมณี การ

ควบคุมคุณภาพในการ กอสราง เปนตน โดยการใชเทคนิคที่สําคัญคือ การตรวจสอบโดยไมทําลายดวยเทคนิค

การถายภาพดวยรังส ีการใชรังสีเปนสารติดตาม และใชเปนระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรมบนสายพาน

การผลิต เคร่ือง วิเคราะหธาตุในกระบวนการอุตสาหกรรมแร โลหะ นํ้ามัน ปูนซีเมนต การสํารวจทรัพยากร

ถานหิน และ ปโตรเลียม เปนตน 4) ดานการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตรเชน การวิเคราะหธาตุปริมาณนอย

และสารพิษในสิ่งแวดลอม การศึกษาอายุของวัตถุโบราณ ศึกษาวัฏจักรหรือวงชีวิตของพืชและสัตวบางชนิด 

การศึกษาการ เคลื่อนที่ของน้ําใตดินและนํ้าผิวดิน ศึกษาแหลงพลังงานความรอนใตพิภพ ศึกษาการสะสมการ

เคลื่อนที่ของตะกอนในเขื่อน แมนํ้าลาคลอง และแหลงนํ้าตางๆ การกัดเซาะตลิ่ง การพอกพูนของตลิ่ง

นอกจากน้ียังมีการใชรังสีเพือ่การ กําจัดนํ้าเสีย การผลิตปุยธรรมชาติ การพัฒนาที่ดินทางการเกษตร กิจกรรม

ทางปาไมและอุทกวิทยา เปนตน 5) ดานการผลิตกระแสไฟฟา เปนการใชความรอนที่เกิดจากการแยกตัวของ

นิวเคลียสไปใหความรอน กับน้ํา (หรือของไหลอ่ืนๆ เชนกาซฮีเลียมหรือโลหะเหลว ซึ่งจะมีใชกับโรงไฟฟา

นิวเคลียรในอนาคต เพ่ือเปลี่ยน สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกับการใชประโยชนจากพลังงาน ปรมาณูเพ่ือ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยของประเทศ ไทย 2 พลังความรอนเปนกระแสไฟฟาจากการหมุน

ของเคร่ืองกําเนิดไฟฟา ซ่ึงเปนหลักการที่ใชกันอยูในโรงไฟฟา นิวเคลียรในปจจุบัน 6) ดานการใชประโยชน

จากเคร่ืองเรงอนุภาค เปนการใชพลังงานของอนุภาคที่มีประจุเชน อิเล็กตรอน โปรตอน อนุภาคหนักตางๆ

เพ่ือใหเกิดประโยชนทางการเกษตรกรรม การแพทยและการ อุตสาหกรรมตามท่ีไดกลาวมาแลวโดยมีขอดีกวา

การใชรังสีนิวตรอนจากเคร่ืองปฏกิรณนิวเคลียรที่มีราคาถูก กวา สามารถผลิตไอโซโทปรังสีท่ีใหรังสีโปซิตรอน 

และสารรังสีที่มีอายุสั้นมากๆเพ่ือใชในสถานที่ท่ีมีเคร่ืองเรง อนุภาคนั้นๆโดยตรง 7) ดานการขับเคลื่อนเรือดํา

นํ้าและ Aircraft Carrier ซึ่งเปนการใชความรอนจากปฏิกิริยานิวเคลียร ในการตมนํ้าใหเดือด ไอนํ้าสวนหน่ึง

จะนําไปหมุน Turbine ซึ่งตอกับใบพัดเพ่ือการขับเคลื่อนโดยตรง และสวน หน่ึงจะนําไปหมุน Turbine เพ่ือ

ผลิตกระแสไฟฟาใช เรือดําน้ําและ Aircraft Carrier ที่ใชเคร่ืองปฏิกรณ นิวเคลียรนี้สามารถปฏิบัติหนาที่ได

เปนระยะเวลานานโดยที่ไมตองเปลี่ยนถายเชื้อเพลิง และมีกําลังขับเคลื่อน สูง แกนปฏิกรณถูกออกแบบให

สามารถใชไดนานถึง 10 ปหรือมากกวา กอนที่จะตองเปลี่ยนถายเชื้อเพลิง 8) ดานอ่ืนๆ ในปจจุบันเทคนิค

นิวเคลียรมีบทบาทสําคัญยิ่งในการตรวจสอบ และตรวจวัดเพ่ือความ ม่ันคงปลอดภัยจากการกอการรายทั้งใน

การตรวจสอบตูสินคา กระเปาเดินทาง พัสดุไปรษณีย ยานพาหนะ ซึ่งม ีท้ังระบบถายภาพดวยรังสีสําหรับวัตถุ

ขนาดใหญ และระบบตรวจวัดกัมมันตรังสี ณ จุดสงหรือนําเขาสินคา ระหวางประเทศ 
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