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วิทยพ ิบลูสาร 
ฉบับวันวิทยาศาสตรแหงชาติ  สิงหาคม  2547 

 
เจาของ   ศูนยวิทยาศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 
ท่ีปรึกษา  อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
   รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
   คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
บรรณาธิการ  รศ.รัตนพร  บอคํา 
ผูชวยบรรณาธิการ ผศ.อารี   ธนวัฒนชัย  
 
กองบรรณาธิการ  รศ.สุภาพ รมณียพิกุล รศ.รัชนีภรณ ภูกร 
   รศ.ดร.อุไรวรรณ    วิจารณกุล รศ.ฤดีวรรณ บุญยะรัตน  
   ผศ.อารี  ธนวัฒนชัย  ผศ.นพวรรณ ศรีรัตนประสิทธ์ิ  
   อ.ดร.พิทักษ  อยูมี  อ.ระเบียบ พิธรัตน    

อ.ไพฑูรย ง้ิวท่ัง  อ.อรรถพร จูทิม   
 
ปก – กําหนดสี  อ.อรรถพร จูทิม 
 
จํานวนพิมพ  400 เลม 
 
สํานักกองบรรณาธิการ ศูนยวิทยาศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
จัดพิมพตนฉบับโดย นายรณกร กะหมาย 
   น.ส.ชุลีชา  คะชา 
   น.ส.มาลินี เห็มลา 
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สาสนจากอธิการบดี 

มหาวิทยาล ัยราชภัฏพบิลูสงคราม 
 

 ขาพเจาขอแสดงความช่ืนชมยินดีกับคณาจารยในสังกัดคณะวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี  
ท่ีไดพยายามจัดทําวารสารทางวิชาการ  “ วิทยพิบูลสาร ”  ฉบับตอนรับวันวิทย าศาสตรแหงชา ติ     
ป  พ.ศ.     2547      ข้ึนเพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยู หัวพระบิดา    
แหงวิทยาศาสตรไทยและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสพระชนมายุ  72  พรรษา    และเปน
วารสารทางวิชาการท่ีเปนประโยชนแก  นักเรียน  นักศึกษา  ครู  อาจารย  และผูสนใจ    เปนอยางยิง่ 
 ขาพเจาหวังวาวารสารน้ี  จะเปนประโยชนตอผูสนใจเปนอยางมาก  และขอขอบพระคุณ    

ผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีไดเขียนบทความทางวิชาการลงในวารสารน้ีเปนอยางสูง  
 
 
 
 
 
                 ดร.สวาง    ภูพัฒนวิบูลย 

10 สิงหาคม  2547 
 



 
คํานํา 

 
 วารสารวิทยพิบูลสารของศูนยวิทยาศาสตร   ฉบับน้ีเปนฉบับตอนรับวันวิทย าศาสตร      
แหงชาติ  ป  พ.ศ. 2547  ซ่ึงไดจัดทําข้ึนเปนปท่ี  3  เพ่ือเปนการเผยแพรสาระความรูตางๆ  ทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหลายสาขา  สาระตางๆ  งานวิจัย  และบทความทางวิชาการตา งๆ      
ได รับความอนุเคราะหจากผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอกมหาวิทย า ลัย   อา ทิเชน                 
รองศาสตราจารยประวิตร  ชูศิลป  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพร   จองคํา  เปนตน  ทางคณะผูจัดทํา
ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีไดสงบทความทางวิชาการ  มาเผยแพร      ในคร้ังน้ีและหวัง
เปนอยางยิ่งวาวารสารฉบับน้ีจะเปนประโยชนแกผูสนใจเปนอยางมาก 
 
 
 
        
                                  บรรณาธิการ 



กําหนดการงานสัปดาหวิทยาศาสตร  ประจําป  2547 
วันท่ี  17 - 19  สิงหาคม  2547  ณ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

มหาวิทยาล ัยราชภัฏพบิลูสงคราม 
 
 
วันท่ี  17  สิงหาคม  2547 
 
1.  พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

  08.30  น. พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ หอง  ศว.115 
 
2.   การบรรยายทางวิชาการ  ณ  อาคารวิทยสโมสร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  หอง  ศว.115 
09.30 - 12.30  น. ไดประโยชนอะไรจากพลังงานนิวเคลียร  สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติและ

สมาคมนิวเคลียร   
ดร.สมพร  จองคํา 
นายอารีรัตน   ดอนดวงแกว  
นายยุทธพงศ   ประชาสิทธิศักด์ิ 

 
3.   การแขงขันความสามารถทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และคอมพิวเตอร 
10.00 - 12.00  น. 
10.00 - 12.00  น. 
13.30 - 15.30  น. 

ตอบปญหาคณิตศาสตร  
ตอบปญหาคอมพิวเตอร  
ตอบปญหาวิทยาศาสตร 

ประถมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษาตอนตน 
ประถมศึกษาตอนปลาย 

หอง  ศว.113 
หอง  ศว.218 
หอง  ศว.113 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



วันท่ี  18  สิงหาคม  2547 
 
 
1.  พิธีเทิดพระเกียรติพระบิดาวิทยาศาสตรไทย 

  09.00  น. พิธีเทิดพระเกียรติพระบิดาวิทยาศาสตรไทย หอง  ศว.115 
 
 

2.   การบรรยายทางวิชาการ  ณ  อาคารวิทยสโมสร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  หอง  ศว.115 
10.00 - 12.00  น. นาโนเทคโนโลยีนวัตกรรมจิ๋วปฏิวัติโลก รศ.ดร.อุไรวรรณ   วิจารณกุล 

ดร.พิทักษ   อยูม ี
น.ส.ชลธิชา   สุวัฒนะโสภณ 

13.00 - 14.00  น. Information  Technology : The  Future  of  
Software  Development  in  Thailand 

ดร.กวิน   สินธิเพ่ิมพูน 

 
 

3.   การแขงขันความสามารถทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และคอมพิวเตอร 
09.30 - 12.00  น. 
09.30 - 12.00  น. 
10.00 - 12.00  น. 
10.00 - 12.00  น. 
13.30 - 15.30  น. 
13.30 - 15.30  น. 

แขงขันการสรางโฮมเพจ  
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร  
ตอบปญหาคณิตศาสตร  
ตอบปญหาวิทยาศาสตร 
ตอบปญหาคอมพิวเตอร  
ตอบปญหาวิทยาศาสตร 

มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนตน 
ประถมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

หอง  ศว.112 
 

ลานหนาหอง ศว.106 
 

หอง  ศว.113 
หอง  ศว.218 
หอง  ศว.113 
หอง  ศว.218 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
วันท่ี  19  สิงหาคม  2547 
 
1.   การแขงขันความสามารถทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และคอมพิวเตอร 
09.30 - 12.00  น. 
10.00 - 12.00  น. 

 
09.30 - 12.00  น. 

แขงขันการสรางโฮมเพจ  
ตอบปญหาคณิตศาสตร  
ตอบปญหาคอมพิวเตอร  
ประกวดสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
อุดมศึกษา  

หอง  ศว.112 
หอง  ศว.218 
หอง  ศว.113 

 

ลานหนาหอง ศว.106 
 
 
2.   คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 

2.1 เปนนักเรียน  โดยโรงเรียนสงผูเขาแขงขันระดับละ  1  ทีม 
- ตอบปญหาวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  คอมพิวเตอร  ทีมละ  2  คน 
- โครงงานคณิตศาสตร  ทีมละ  3  คน 
- การสรางโฮมเพจรายบุคคล 
- ส่ิงประดิษฐ  ทีมละ  3  คน 

2.2 เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับน้ันๆ  
 
3. กติกาการแขงขัน 

3.1 ผูเขาแขงขันการตอบปญหาจะตองตอบปญหาจํานวน  15  ขอๆ  ละ  2  คะแนน  กรณีท่ีผูแขงขัน          
ไดคะแนนเทากัน  จะตองตอบปญหาสํารอง  

3.2 โครงงานคณิตศาสตร  ผูเขาแขงขันจะตองนําผลงานมาจัดแสดง  และเสนอผลงานใหกรรมการและ      
ผูชมอ่ืนๆ  ตลอดระยะเวลาท่ีกําหนด  มีเกณฑการพิจารณา  5  ดาน  ดังน้ี 

1) ความรูความเขาใจในเร่ืองท่ีทํา 
2) การใชวิธีการทางวิทยาศาสตรแกปญหา 
3) ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  
4) การเขียนรายงาน 
5) การจัดแสดงและอธิบาย 

3.3 การสรางโฮมเพจ    
1) เคร่ืองมือท่ีใชมี ดังน้ี 

โปรแกรมท่ีจะติดต้ังใหใชงานมีดังน้ี  Dreamweaver  MX,  Flash  MX,  PhotoShop,  Swish ฯลฯ  
ถาผูเขาแขงขันตองการติดต้ังโปรแกรมอ่ืนตองจัดเตรียมมาเอง  และใหเวลาติดต้ังเพียง  30  นาที
เทาน้ัน 
 
 



2) เน้ือหา  (ขอความจัดเก็บในรูปของ  text  หรือ  word),  เสียง,  ภาพน่ิง,  ภาพเคล่ือนไหว  และ    
ปุมใชงานตางๆ  ใหจัดเตรียมมาเอง  จะตองไมจัดเก็บอยูในรูปของไฟล  htm  หรือ  html   

3) ระยะเวลาในการแขงขัน  2  ช่ัวโมง  30  นาที 
4) เกณฑท่ีใชในการตัดสินมีดังน้ี 

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค    20 คะแนน 
เทคนิคในการเขียนโปรแกรม   20 คะแนน 
ความเหมาะสมของเน้ือหา  20 คะแนน 
ขอความประกอบ  Homepage   5 คะแนน 
เสียงประกอบ Homepage    5 คะแนน 
ภาพน่ิงประกอบ Homepage   5 คะแนน 
ภาพเคล่ือนไหวประกอบ Homepage  5 คะแนน 
ความสมบูรณของ Homepage  20 คะแนน 

รวม                100 คะแนน 
 

 

4. รางวัลการแขงขัน 
 

กิจกรรม ระดับ รางวัล 
รางวัลท่ี  1 รางวัลท่ี  2 รางวัลท่ี  3 

1.   ตอบปญหาคณิตศาสตร  ประถมปลาย 
มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

400 
600 
700 

300 
400 
500 

200 
200 
300 

2.   ตอบปญหาวิทยาศาสตร ประถมปลาย 
มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

400 
600 
700 

300 
400 
500 

200 
200 
300 

3.   ตอบปญหาคอมพิวเตอร  ประถมปลาย 
มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

400 
600 
700 

300 
400 
500 

200 
200 
300 

4.   การสรางโฮมเพจ มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

800 
1,000 

600 
800 

400 
600 

5.   ประกวดโครงงานคณิตศาสตร  มัธยมศึกษาตอนตน 1,200 900 600 
6.   ประกวดสิ่งประดิษฐ  อุดมศึกษา  2,000 1,500 1,000 

 

หมายเหตุ     ผูเขาแขงขันทุกคนจะไดรับเกียรติบัตร  โดยรอบเชาจะมอบ  เวลา   13.00  น.  รอบบายจะมอบ  เวลา   16.30  น. 
 
 
 



การจัดนิทรรศการและกิจกรรมอ่ืนๆ                วันท่ี  17 - 19  สิงหาคม  2547 สถานท่ี  
นิทรรศการหนวยงานภายนอก 1. รานหนังสือ 

2. บริษัทคอมพิวเตอร  
3. ผลิตภัณฑจากโครงการหน่ึงผลิตภัณฑ    
       หน่ึงตําบล 
4. รานสินคาราคาถูก 
5. ส่ือการสอนทางวิทยาศาสตร 

เตนทหนา  
สํานักงานอธิการบดี 

นิทรรศการโปรแกรมวิชาเคมี 1. การสาธิตทางเคมี 
-    ผลิตผงถานกัมมันตจากเปลือก  
     กลวยและแกลบเพ่ือใชเปนสาร  

            ดูดกล่ิน 
-    การทํายาขัดรองเทาจากเปลือกกลวย  
-   คลีนิคตรวจสอบดิน 
-   เคมีสีสันกับสารเรืองแสง  
-   กล-การพิมพ  
-   การกัดกระจก 
-   การผลิตเอทานอลจากกากนํ้าตาลใน  
    ระบบตอเน่ือง  
-   โยเกิรตกินฟรี 
-   หนูนอยนักวิทยาศาสตร  

2. ตอบปญหาวิทยาศาสตรจากการทดลอง  
3. กิจกรรมชมรม  Chem  for  life 
4. ทัวรเคมี  ผานดานอุปกรณเคร่ืองมือ   

และดานกล่ันดวยไอนํ้า 

อาคารวิทยสโมสร 
ช้ัน  3 

นิทรรศการโปรแกรมวิชาชีววิทยา 
 

1. นิทรรศการเก่ียวกับ  
-   ผลิตภัณฑอาหารท่ีไดจากจุลินทรีย  
-   สาหรายสไปรูไลนา 
-   การแบงเซลล  
-   วิวัฒนาการสัตวและการผาสัตว   
     ทดลอง  

2. การศึกษาจากกลองจุลทรรศน  
-   ส่ิงมีชีวิตในแหลงนํ้า  
-   เน้ือเยื่อพืช 

อาคารวิทยสโมสร 
ช้ัน  4 

 
 



การจัดนิทรรศการและกิจกรรมอ่ืนๆ                 วันท่ี  17 - 19  สิงหาคม  2547 สถานท่ี  
นิทรรศการโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร
ส่ิงแวดลอม  

1. นิทรรศการดานการอนุรักษพลังงาน 
2. สาธิตการใชเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร

ส่ิงแวดลอม  
3. เกมสและสารเคมีทางดานวิทยาศาสตร  

ส่ิงแวดลอม  

เตนทหนาอาคาร 
วิทยาศาสตร 
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การวิจัยเกี่ยวกับ Stem Cells 
 

อุไรวรรณ วิจารณกุล * 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
งานวิจัยท่ีนาจับตามองอยา งยิ่ งในโลก

ทุกวันน้ี ท่ีจะสงผลกระทบอยา งกวา งขวาง        
ตอความเปนอยูของมนุษยชา ติ และนักวิทย า -
ศาสตรทุกภูมิภาคของโลกดําเนินการทดลองอยู
ทุกวิ นา ทีในโลกใบ น้ีคื องา นวิ จัย เ ก่ีย ว กับ       
Stem Cells ซ่ึง  Stem Cells เปนสะพานเ ช่ือม
ระหวา งไข ท่ีได รับการผสม  (Fertilized Egg)      
ท่ี เป นตน กํา เ นิดของ เรา กับส ถาป ตยกรรม            
ท่ีจะสรางเปนตัวเรา Stem Cells เปนแหลงท่ีจะ
ใหเซลลท่ีจะสรางเปนรางกายของคนท่ีโตเ ต็มวัย 
และสรางเซลลใหเราเมื่อเราแกตัว ทดแทนเซลล
ท่ีขาดหาย เซลลท่ีเสียหายและเน้ือเยื่อท่ีเปนโรค  
           งานวิจัยเก่ียวกับ Stem Cells ไดดําเนินการ
มา กว า  20 ป ท่ี ผา นมา  แ ละ ส งผ ลใ ห เ กิ ด 
ความเขาใจเก่ียวกับ  Mouse  Embryology และ   

 
 
 

 
Haematopoiesis  ในปจจุบัน ประสบความสําเร็จ
เก่ียวกับการเพาะเ ล้ีย ง  Stem Cells ของตัวออน
ของคน ซ่ึง เปนเซลล พ้ืนฐานท่ีกอกํา เ นิดเปน
เน้ือเยื่อหลายๆแบบ  ท่ี เ ราสามารถดํา เ นินการ
เปล่ียนแปลงไดตามท่ีตองการในหลอดทดลอง  
 Stem Cells เปนหนวยเซลลโครงสรา ง
พ้ืนฐ าน ท่ีจํา เป นขอ งสิ่ งมี ชี วิตหลา ย เ ซลล             
มีสมบัติเดน 2 ประการ คือ เซลลเหลาน้ีสามารถ
สรา ง  Stem Cells ไดมากมาย   และสามารถ
กอใหเกิดเซลลจําเพาะ  (Specialized Cell)  ชนิด
ตางๆไดหลายชนิดเชน เซลลประสาท เซลลเลือด 
หรือเซลลตับ  Stem Cells  มีหลายชนิดตางๆ  กัน     
ข้ึนกั บเว ลาแ ละ แหล งท่ีมั นถู กสร า งข้ึ นใ น
ระหวางการเจริญพัฒนาการ และวิ ธีการท่ีเซลล
เหลาน้ีแพรหลายท่ัวไป     Puripotent Stem Cells  
 
 
 

* รองศาสตราจารย ดร. สาขาชีววิทยา 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ภาพท่ี 1      Embryonic 
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สามารถเจริญใหเซลลตางๆ ไดทุกแบบ    
Embronic  Stem Cells (ภาพท่ี  1) ท่ี

ไดมาจากตัวออนของคนหรือหนู สามารถแบงตัว
ไดอยางไมจํากัด ในอาหารท่ีเพาะ เ ล้ีย ง  โดย ท่ี
ยังคงมีศักยภาพท่ีจะเปล่ียนแปลงเปนเซลลตา งๆ
ไดหลายแบบเมื่อมีการเหน่ียว นํา ดังน้ันโดย
หลักการแลว Embronic  Stem Cells อาจสามารถ
ท่ีจะ    กอใหเกิดเซลลแบบตางๆ ตาม ท่ีตองการ
ไดอยางมากมายเพ่ือท่ีจะถายโอนเขาไปในคนไข   
 Stem Cells ท่ีเก็บรวบรวมมาจากเน้ือเยื่อ
ของคนผูใหญหรือจากตัวออนท่ีแกกวา  มักจะ
ตานท านต อการ เจ ริญและ พัฒนาการ  และ
ตานทานตอการเพ่ิมจํานวน ตัวอยา งเชน Stem 
Cells ท่ีสรางเม็ดเ ลือด (Haematopoietic) สรา ง       
เซลลเลือดทุกชนิดในสิ่งมีชีวิต แตเพ่ิมจํานวนได
ชามากในท่ีเพาะเล้ียง  นักวิจัยไดสราง Embronic  
Stem Cells จากการเพาะเ ล้ีย งตัวออนกอนการ   
ฝงตัว (Pre-Implantation Embryos) ซ่ึง Embronic  
Stem Cell Lines ของมนุษยเหลาน้ีสรา งข้ึนจาก 
การปฏิสนธิระหวาง Egg และ  Sperm ในหลอด
ทดลอง  ซ่ึงได Embryos มากมาย  
 Kim และคณะ ไดทําการทดลองรักษา
อา กา รขอ ง โรค  พา ร คิ น สัน  (Parkinson ‘s 
Disease) ท่ี เ กิดกับมนุษย  โดย ทําการทดลอง       
ในหนู โรคพาร คินสัน เปนโรคท่ีเ กิดจากการ      
ท่ีเซลลประสาทในบริเวณ Striatal ตาย  ซ่ึง เปน
บริเวณ ท่ีผลิตสาร Neurotransmitter dopamine    
ท่ีเปนสัญญาณระหวางประสาท  สารน้ีเปนตัว
ควบคุมการเคล่ือนท่ี  เขา ทําการทดลองโดย      
ถายโอน เซลลประสาทท่ีสราง Dopomine ซ่ึงได
จาก Embryonic Stem Cells ท่ีเพาะเล้ีย ง  เขา ไป

ในบริเวณ  Striatum  แทนท่ีเซลลประสาทท่ีตาย 
ของหนูท่ีเปนโรคพารคินสัน ผล หนูเร่ิมตนมีการ
เคล่ือนไหวปกติ แตการรักษาโรคพาร คินสันโดย
วิธีน้ีในคนยังตองดําเนินการคนควาวิจัยตอไป 
 คณะนักวิจัย นําโดย  Anver Kul  แหง
สถ า บั น  Reproductive Genetics ใน ชิคา โก 
สหรัฐอเมริกา ไดทําการสรา งทารก 5 คน จาก 
Stem Cells ทารก 5 คนไดเกิดมาหลังจากเขาใช
เ ท ค นิ ค ท่ี เ รี ย ก  Preimplantation Genetic 
Diagnosis Embryos   เขาไดสรางทารก 5 คนเ พ่ือ
หาเน้ือเยื่อท่ีสามารถเขากันไดกับพ่ีนองของทารก
เหลาน้ี    ท่ีเปนโรคโลหิตจางท่ีเกิดข้ึนนอยมากท่ี
เรียก  Diamond-Blackfan Anemia เปาหมาย คือ 
เขาจะใชทารกท่ีสรา งข้ึนน้ีเปนแหลงให  Stem 
Cells     ท่ีจะถา ยโอนไปให พ่ีนองท่ีเปนโรค
โลหิตจาง 
 ผูอานท่ีสนใจงานวิจัย เ ก่ีย ว กับ  Stem 
Cells สามารถติดตามไดจาก Stem Cell Web 
Focus ซ่ึงไดรวบรวมบทความงานวิจัย เ ก่ีย ว กับ 
Stem Cells จ า กว า รส า ร  Nature ไ ด ท่ี 
http://www.nature.com/nature/stemcells/ 
 
ตัวอยางบทความวิจัย 
 Dopamine neurons derived from 
embryonic stem cells function in an animal 
model of Parkinson’s disease. By Kim et al. 
(Nature AOP Published online 20 June 2002.) 
Pluripotency of mesenchymal stem cells derived 
from adult marrow. By Jiang et al. (Nature AOP 
Published online 20 June 2002.) 
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 Establishment in culture of 
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Evans & Kaufman. (Nature 292, 154-6. 1981) 
 
 Formation of germ-line chimaeras from 
Embryo-derived teratocarcinoma cell lines. By 
Bradley et al. (Nature 309, 255-256. 1984) 
 Differentiation of adult hippocampus-
derived progenitors into ofactory neurons in 
vivo. By Suhonen et al. (Nature 383, 624-627. 
1996) 
 Viable offspring derived from fetal and 
adult mammalian cells. By Wilmut et al. 
(Nature 385, 810-813. 1997) 
 A mouse model for beta O-thalassemia. 
By May et al. (Nature 406, 82-86. 2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Flk1-positive cells derived from 
embryonic stem cells serve as vascular 
progenitors. By Yamashita et al. (Nature 408, 
92-96. 2000) 
 Purification of pluripotent neural stem 
cell from the adult mouse brain. By Rodney et 
al. (Nature 412, 736-439. 2001) 
 Monoclonal mice generated by nuclear 
transfer from mature B and T donor cells. By 
Hochedlinger & Jaenisch. (Nature AOP 
Published online 10 February 2002.) 
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“Don’t  count  your  chickens  before  they  are  hatched.” 
 

“ไมเห็นนํ้าอยาเพ ิ่งตัดกระบอก  ไมเห็นกระรอกอยาเพ ิ่งโกงหนาไม” 
 

 
“Imagination  is  more  important  than  knowledge” 

 
“จิตนาการสําคัญกวาความรู” 
Albert  Einstein (1879-1955) 
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เคมี (Chemistry) มีรากศัพทมาจากภาษา
กรีกท่ีวา “Khemeia” ซ่ึงถูกดัดแปลงมาจากคําวา 
“Khumos” โดยมีความหมายวา  juice of plant 
จากคําจํากัดความท่ีงายท่ีสุด ท่ีจะใหความหมาย
ของคําวา เคมี คือศาสตรท่ีศึกษาสมบัติของสสาร
รอบตัวเรา และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายใน
ของสสาร ซ่ึงจะมีการใหและรับพลังงานเขามา
เก่ียวของ  
 จากการศึกษาศาสตรทางเคมีของผูเ ขียน
พบวา ศาสตรทางเคมี เปนวิทย าศาสตรแขนง
ใหญและมีขอบเขตกวา งมาก แตพอท่ีจะสรุป
ศาสตรแขนงน้ีออกเปน 5 ประเภทใหญ ๆ คือ 

1. เคมี อินทรีย   (Organic chemistry) 
เปนสาขาเคมี ท่ีกลา ว ถึงการศึกษาสมบัติและ
ปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบท่ีมีธา ตุคารบอน
เปนองคประกอบหลัก 

2. เคมีอนินทรีย  (Inorganic chemistry) 
เปนสาขา เคมี ท่ีว าดวยการศึกษาสมบัติและ
ปฏิกิริยาเคมีของธาตุท้ังหมดและสารประกอบ 
ยกเวนสารประกอบสวนใหญของธาตุคารบอน 

3. เคมีเชิงฟสิกส  (Physical chemistry) 
เปนสาขาท่ีวาดวยการศึกษา  กฎ  ทฤษฎี  และ
สมมติฐานตาง ๆ ของเคมี เพ่ือใชอธิบายปฏิกิริยา
ตาง ๆ และเก่ียวของกับการคํานวณทาง 
 
 
  
 

 
 

พิทักษ  อยูม ี* 
 
คณิตศาสตร สวนสาขายอยของเคมี เ ชิงฟ สิกส  
ไดแก เทอรโมไดนามิกส  (Thermodynamics)  
จลนศาสตรเคมี (Chemical kinetics) 

4. เ ค มี วิ เ ค ร า ะ ห   (Analytical 
chemistry) เปนสาขาเคมีท่ีวาดวยการตรวจสอบ
องคประกอบของสารตัวอยางหน่ึง ๆ อาจแบงได
เปน การวิเคราะหเชิงคุณภาพ ซ่ึง เปนการระบุ
ชนิดของอะตอมและโมเลกุลในสสาร สวน   
การวิ เคราะห เ ชิงปริมาณ  เปนกระบวนการ
ตรว จส อบนํ้ าห นักหรือปริมา ณของแ ตล ะ
องคประกอบของสสาร 

5. ชีวเคมี (Biochemistry) เปนสาขาเคมี
ท่ีวาดวยการศึกษา ถึงสมบัติและปฏิ กิริย าของ
สารประกอบท่ีมีอยูในสิ่งมีชีวิต 

นอกจาก น้ี ศ าสตรทา งเคมียัง แบ ง
ออกเปนสาขายอย  ๆ  อีกมากมาย  เชน เคมี
นิวเคลียร ธรณีเคมี เคมีคอมพิวเตอร  วิศวกรรม
เคมี เคมี   อุตสาหกรรม เคมี เภ สัช เคมี เทคนิค 
เคมีอาหาร เคมีเกษตร เคมีส่ิงแวดลอม เคมีดารา
ศาสตร และ เคมีนิเวศนวิทยา เปนตน  
 ในปจจุบันน้ีศาสตรทางเคมี ถูกใชอยา ง
กวางขวางมาก จนอาจกลาวไดวา  ไมวา จะจับ  
ส่ิงใด มองไปทางไหน ก็ลวนแตมีศาสตรทางเคมี
แทรกปนอยูดวย ดังน้ันวิชาเคมีจึงถูกบรรจุอยูใน 
 
 
 
 

เปดโลกเคมีศาสตรแหงสสาร 

*  ดร. สาขาเคมี 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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หลักสูตรระดับปริญญาตรีในหลายสาขาวิชา 
เ ช น  แพทย ศ า ส ตร  เ ภ สั ชศ า ส ตร  สั ต ว
แพทยศาสตร เกษตรศาสตร  วิศวกรรมศาสตร           
คหกรรมศาสตรและอีกมากมาย  ซ่ึงไดมีการนํา
ความรูทางเคมีมาประยุกตใช กับศาสตร อ่ืน      
เพ่ือควบคุมธรรมชาติ    เอาชนะความยากลําบาก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รักษา สุขภาพ รักษาความเจ็บปวย หรือเพ่ือสรา ง
ควา มสะ ดวกสบ ายใ นกา รดํ ารง ชีวิต แบบ
สมัยใหม  จากรูปจะเห็นวา วัตถุดิบเ พีย ง  2 - 3 
ชนิด นักเคมีก็อาศัยการเปล่ียนแปลงทางเคมี เ พ่ือ
ผลิต ผลิตภัณฑมากมาย ท่ีมีประโยชนตอมวล
มนุษยชาติ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุดิบ  
แรธาตุ ปาไม น้ําทะเล อากาศ น้ํามัน 

อุตสาหกรรม
ี

สารเคมี  
กรด โลหะ เกลอื สารประกอบอินทรีย ตัวทําละลาย ผงสี และอื่น ๆ  

อุตสาหกรรมเคมี  
 
เคร่ืองสําอาง   ผงซักฟอกและสบู   ปุย 
ยาและอุปกรณทางการแพทย  พลาสติก 
สียอมและผงหมึก  ยาฆาแมลง 
ยางสังเคราะห   และอื่น ๆ อกีมากมาย 

อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 
 
วัสดุกอสราง   อุปกรณไฟฟา  เคร่ืองจักร 
ผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง 
ผลิตภัณฑกระดาษ    ปโตรเลียมและถาน
หิน  และอื่น ๆ อีกมากมาย 

ความตองการของมนุษย 
สุขภาพ อาหาร เคร่ืองนุงหม การขนสง การสือ่สาร และความตองการดานอื่น  ๆ
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ศาสตร ทางเคมียังมี อิทธิพลตอกา ร
วิเคราะหวิจัย เ พ่ือการคนพบเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม ๆ มากมาย เชนการคนพบแหลง
พลังงานใหม  การสร า งวัสดุชนิ ดใหม  กา ร
สังเคราะหตัวยาใหม ท่ีจะสามารถพัฒนาและ  
แกไขความเปนอยูของมวลมนุษย  ศาสตร เคมี   
จึงยังคงมีความสําคัญดังตัวอยางท่ีจะกลาวถึง  
 ถาจะไมพูดถึงเทคนิคท่ีมีการพัฒนาและ
งานวิจัย ท่ีดังท่ีสุดในปจจุ บันน้ี คงหนีไมพน        
นาโนเทคโนโลยี  (Nanotechnology)  แมกระ ท่ัง
ทานนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท ดร. ทักษิณ   ชินวัตร 
ของเรา ยังพูดถึงเร่ืองนาโนเทคโนโลยี  ตอนไป
บรรยายอบรมผูวาซีอีโอ  แลวทานละในฐานะ
นักวิชาการจะไมสนใจเชียวหรือ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดเดนของบานนาโนมีมากมาย ยกตัวอยาง เชน 

1. กระจกพ้ืนหองท่ีทําความสะอาด    
ตัวเองไดเมื่อมีคราบสกปรก 

2. แอรคอนดิชันท่ีสามารถปรับเปล่ียน
ตามอารมณผูอยู 
 

นาโนเทคโนโลยี มีรากศัพทมาจากคําวา
นาโนเมตร (nanometer , 10-9 เมตร)  กับคําวา 
เทคโนโลยี  เปนนาโนเทคโนโลยี  คือ…การทํา
ใหโครงสรา ง นาโนเ หลา น้ีก ลาย เป นวัสดุ /
อุปกรณนาโนท่ีมีประโยชนใชสอยได 
 ตัวอยา งเชน การออกแบบวัสดุท่ี มี
โครงสรางระดับนาโนก็คืองานสรา งวัสดุจาก
การกําหนดโครงสรางน้ันในระดับอะตอมหรือ
โมเลกุล เชน การสรางบาน เปรียบเสมือนการท่ี
เราสรางกอนอิฐแตละกอนข้ึนมาแตมีสมบัติ
พิเศษแตกตางจากอิฐท่ัวไป คือยอสวนอิฐลงไป
จนถึ งระดับนา โน จา กน้ันจึง ประ กอบอิ ฐ               
นาโนเขาดวยกันเพ่ือนําไปใชสรางบาน ซ่ึงบาน
ท่ีไดก็จะแตกตางจากบานท่ัวไป ก็อา ศัยความรู
ทางเคมีเปนแกนในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํา หรับ ผู ท่ี สน ใ จวิ วั ฒน าก า รท า ง
งานวิจัยทางเคมีและศาสตรใกลเคียง อาจยอมรับ
วาคําศัพทสุดฮิตของหัวขอวิจัยตองมี คํา วา    โอ
มิกส (Omics) อยูดวย คํา น้ีหมาย ถึง  การแปล
ขอมูลจํานวนมากจากการคนควาวิจัยองคความ รู   
เชน คํ า วา  จี โนมิกส  (Genomics) หมาย ถึ ง 

แบบจําลองบานนาโน 
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การศึกษาหนาท่ีและการทํางานของจีน ในเซลล
ส่ิงมี ชีวิต  สวนอีก คําหน่ึง คือ โปร ตีโอมิกส 
(Proteomics) เ ปนกา รศึกษาหน า ท่ีแล ะกา ร
ทํางานของโปรตีนในเซลล ส่ิงมี ชีวิต  ซ่ึงตอง
อาศัยความรูเชิง   บูรณาการ ระหวา งสาขา เคมี
และชีววิทยา         เขาดวยกัน 
 การทดลองทางเคมีน้ันไดพัฒนาจากการ
เลนแรแปรธา ตุมา เปนการสังเคราะห เคมี ท่ี    
เ ลีย นแ บบโมเ ลกุล ชีว ภาพให เหมื อนหรือ
ใกลเคียงกับโมเลกุลท่ีพบจริง ท้ัง น้ีเ พ่ือสามารถ      
นําโมเลกุลทางชีวภาพน้ัน ๆ ไปศึกษาวิจัยเพ่ือทํา
ใหเขาใจบทบาทและหนาท่ีของโมเลกุลดังกลา ว
อยางชัดเจนข้ึน ตองมีการวิเคราะหตรวจสอบวา
ไดโมเลกุลท่ีตองการ 

จะเห็นวาการพัฒนาทางวิทย าศาสตร
และเทคโนโลยีสวนใหญจะตองอาศัยความรูทาง
เคมีเปนฐาน อยางไรก็ตามไมวาจะเปน วิทย า - 
ศาสตรและเทคโนโลยีแขนงไหน การพัฒนา
สวนใหญก็สนองความตองการพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ของมนุษยไมวาจะเปนดานสุขภาพ อาหาร ท่ีอยู 
เคร่ืองนุงหม การขนสง การสื่อสาร และความ
ตองการดานอ่ืน ๆ ของมนุษย ท่ีไมมีวันส้ินสุด 
และถาทุกคนเขา ใจความเปนไปในโลกแหง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาจมีชีวิตท่ียืนย าว 
ปกติสุขและสะดวกสบาย 

 
เอกสารอางอิง 

 
1. วารสารอัพเดท ฉบับท่ี 192 กันยายน 2546 
2. พรพรรณ  อุดมกาญจนนันท  เอกสารอาน

นอกเวลาวิชาเคมีท่ัวไป จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

3. M. Ratner and D. Ratner, Nanotechnology : 
Agentle Introduction to the Next Big Idea, 
Matichon Publishing House, 2003.   

4. M. S. Silberberg, Chemistry : The 
Molecular Nature of Matter and Change,   
3 rd ed., Mc Graw-Hill, 2003.  
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นิวเคล ียร…..นากล ัวจริงหรือ ? 
 

สมพร  จองคํา * 
 

ทุกวันน้ีเราไดรับขอมูลขาวสาร เ ก่ีย ว กับ
เร่ือง “นิวเคลียร” หรือท่ีเรียกใหถูกตองชัดเจนคือ 
เร่ือง “พลังงานนิวเคลียร” สวนใหญมักจะเก่ียวกับ
เร่ืองการตามหา หัวรบหรือ “ระ เ บิดนิว เคลียร”   
ในประเทศอิรัก จนเปนเหตุใหประเทศมหาอํานาจ 
คือ อเมริกา อังกฤษ และอ่ืนๆ มา ทําสงครามกับ   
อิรักและท่ียังเปนเร่ืองเปนราว คือ ระเบิดนิวเคลียร
ก็หาไมเจอ ประธานาธิบดีซัดดัม ก็ถูกจับไปแลว 
ทุกวันน้ีก็ยังมีการฆากันอยูเปนประจํา ท้ังสองฝา ย
ตายกันเปนเบือ 
 ตอมาก็เปนการตามหา“ระเบิดนิวเคลียร” 
ในประเทศเกา หลีเหนือ และประเทศอ่ืน ๆ           
ท่ีสหรัฐกําลังจับตามองอยูวา จะมีส่ิงเหลา น้ีหรือ
เปลา ถามีใหถือวาเปนประเทศท่ีเปนภัย คุกคาม   
ตอสันติภาพของโลก สําหรับประเทศไทยไมมีแน 
เพราะไทยเราไดลงนามในสนธิสัญญาวา ดวยการ
หามทดลองอาวุธนิวเคลียรโดยสมบูรณ (Compre- 
hensive Test-Ban Treaty หรือ CTBT) เปน ท่ี  
เรียบรอยแลวต้ังแต พ.ศ. 2539 เมื่อไทยเราลงนาม
ในสนธิสัญญา CTBT แลว พันธกรณีท่ีตองทํา  คือ 
จะตองไมดําเนิน การทดลองอาวุธนิวเคลียร  หรือ
การระเบิดทางนิวเคลียรอ่ืนใด หามและปองกัน
ไมใหมีการระเบิด ทางนิวเคลียรในท่ีใด ๆ ภายใน
ราชอาณาจักรไทย รวมท้ังไมดําเนินการใด ๆ  ท่ี
เปนสาเหตุหรือกระตุนหรือมีสวนรวม       ในการ 
 

ดําเนินการทดลองระเบิดนิวเคลียร เปนอันวา ไทย
ปลอดภั ย จ า กก ารตรว จ สอบโดยป ระเ ท ศ
มหาอํานาจอยางแนนอน 
 ผูเขียนไดมีโอกาสรวมพิจารณาหนังสือ
ของนายแพทยนพดล สมบูรณ  สมา ชิกวุฒิสภา
จังหวัดลําปาง ทานเปนประธานคณะอนุกรรมการ
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีของวุฒิสภา ท่ีเ ขียน
ไปถึง ฯพณฯ พตท . ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐ-
มนตรี เมื่อวันท่ี 27 มกราคม  2547 มีสาระสํา คัญ
ดังน้ี 
 การปฏิ รูปกา รศึกษา  “ขอใ หทํา กา ร     
ปรับปรุง แกไข จัดทําใหม ซ่ึงหนังสือเ รียนระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  ขอยกตัวอยา ง
หนังสือเ รียนวิชาวิทย าศาสตร  เลม  5  ว  305      
ช้ัน ม . 3 ระดับมั ธยม ศึกษา ตอนต น พ.ศ . 
2521(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2533) หนา  139 (รูป
ซากของโรงไฟฟา เชอรโนบิล) หนา  140 (การ
ระเบิดของลูกระ เ บิดอะตอม ) หนา  141 (สภาพ
เมืองฮิโรชิมาหลังจากถูกท้ิงลูกระเบิดอะตอม ) ทํา
ใหเกิดความกลัว “นิวเคลียร” ซ่ึงตางจากหนังสือ
เรียนของ   ตางประเทศ เชน อังกฤษ เขาจะใหนัก
เรียนรูถึง  ขอดีและขอเสียของนิวเคลียร ซ่ึงเ ร่ืองน้ี
เปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหเกิดการตอตานสํา นักงาน
ปรมาณู เ พ่ือสันติ ท่ีอํา เภอองครักษ  (ยา ยจาก     
บางเขน   ขณะน้ียังกอสรางตอไมได) การเพ่ิมฐาน 
 
 * ผูชวยศาสตราจารย ดร. สาขาเคม ี

   อุปนายกสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย 
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จํานวนนักวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา จะชวยใหนักศึกษา เขา เ รียน สาขา
วิทยาศาสตรในระดับอุดมศึกษามากข้ึน” 
 ข้ึนช่ือวา “นิวเคลียร” แลวคนเรามักจะ
นึกถึงแตภาพท่ีนากลัวจากระเบิดรูปดอกเห็ด หรือ
ซากปรักหัก พังของเมื องฮิโรชิมา  และเมือ ง        
นางาซากิท่ีถูกถลมดวยระ เ บิดนิว เคลียร  หรือ     
มาอีกภาพหน่ึงก็คือภาพซากโรงไฟฟา นิว เคลียร
โรงท่ี 4 ของเมืองเชอรโนบิล ระ เ บิดท่ีประ เทศ   
รัสเซีย เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2529 ลวนแลวแต
เปนภ าพท่ี มองแ ลว เ กิดภา พแห งควา มกลั ว 
“นิวเคลียร” ข้ึนมาทันที สําหรับเร่ืองการปรับปรุง
แกไขจัดทําใหมหนังสือเรียนท่ีเก่ีย วของกับเ ร่ือง 
“นิว เคลียร” น้ันทางกระทรวงวิทย าศาสตร 
 (โดยสํานักงานปรมาณู เ พ่ือสันติ) จะใหความ
รวมมือกับทางกระทรวงศึกษาธิการ (กรมวิชาการ
เดิม และสถาบันสงเสริมการสอนวิทย าศาสตร
และเทคโนโลยี, สสวท) ในการท่ีจะ ดํา เ นินการ
เพ่ือใหนักเรียนรูถึงขอดี และขอเสียของนิว เคลียร
ตอไป หากทานอาจารยทานใดเมื่ออานบทความ น้ี 
แลว  มีความคิดเห็นจะชวยเพ่ิมเติมเสริมในสวน
ใด โปรดกรุณา ติดตอผู เ ขียนไดไมว า โดยทาง
ไปรษณีย  (สํา นักงานปรมาณู เ พ่ือสันติ  ถนน    
วิภาวดีรังสิต  จตุจักร กทม. 10900)  หรือ  E-mail  
somporn@oaep.go.th และอยากเ ชิญชวนให    
ทุกทานลองเขา ไปดูเวบไซต  ของสํา นักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ ช่ือ www.oaep.go.th  และเวบ
ไซตของสมาคมนิวเคลียรแหงประ เทศไทย  ช่ือ 
www.geocities.com/nuclearthai ทานจะพบวา
โลกของนิวเคลียรไมไดนากลัวอยางท่ีคิดและยังมี 
หนังสืออีกหน่ึงเลมท่ีขอถือโอกาสแนะนํา ท่ีน้ี คือ  
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน (โดยพระราช

ประสงคใน  พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว ) เลม 
27 ป  พ.ศ. 2546 ผู เ ขียนไดมีโอกาสเ รียบเ รีย ง   
เร่ือง  “พลังงานนิว เคลียร” เ พ่ือนํามาลงพิมพ     
เผยแพรแกประชาชน และเยาวชน ไดรับทราบถึง 
“ขอดี” และ “ขอเสีย” โดยพรอมๆ กัน 
 
พลังงานนิวเคลียรคืออะไร มาจากไหน? 
 “นิวเคลียร” เปนคํา คุณ ศัพทของคําวา 
“นิวเคลียส (nucleus)” ซ่ึงเปนสวนใจกลางของ
ปรมาณูของธาตุทุกชนิด “ปรมาณู” มาจากคําวา 
“อะตอม  (atom)” ในภาษา อังกฤษเรามักนิยม  
เรียกทับศัพทวา  “อะตอม” โดย ท่ีปรมาณูหรือ
อะ ตอมจ ะประ กอบด วย นิว เค ลีย สซ่ึ งเ ป น
แกนกลางและมี อิเ ล็กตรอน    โคจรอยูรอบๆ
นิวเคลียส 
“พลังงานนิว เคลียร” เปนพลังงานท่ีมาจา ก
นิวเคลียส  สวน “พลังงานปรมาณู” เปนพลังงาน
ท่ีออกมาจากอะตอมหรือปรมาณู  ซ่ึงรวมถึง     
พลั งง าน นิว เค ลีย ร  แ ละ พลั งง าน ท่ีม าจ า ก
อิเล็กตรอนโดยรอบอีกดวย ดังน้ันโดยท่ัวไปคําวา 
“พลังงานนิวเคลียร” มักจะหมาย ถึง  “พลังงาน
ปรมาณู” เชนเดียวกัน และพลังงานนิวเคลียรมีอยู 
4 แบบ คือ 
 1. พลังงานนิว เคลียร  ฟว ชัน (fusion)     
ท่ีเกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร  โดยการรวมตัว กัน
ของนิวเคลียสของธาตุเบา  เชน ธา ตุไฮโดรเจน 
และธาตุฮีเลียม เรียกวาปฏิกิริยานิว เคลียรฟว ชัน 
ซ่ึงปฏิกิริยาน้ีจะใหพลังงานออกมาอยางมากมาย 
ตัวอยางเชน ปฏิกิริยานิวเคลียรฟวชันท่ีเ กิดข้ึนใน
ดวงอาทิตย ท่ีใหพลังงานหลายชนิดรวมท้ังแสง
และพลังงานความรอน     จํานวนมหาศาลกับโลก 
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2. พลังงานนิว เคลียร  ฟชชัน (fission)      
ท่ีเกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียรโดยการแยกตัว  หรือ
แตกตัวของนิว เคลียสของธา ตุหนัก เชน ธา ตุ
ยู เ รเ นียม  ธา ตุพลูโตเ นียม  เ รียก วาปฏิ กิริย า
นิว เค ลียร ฟชชัน การแตกตัว แตล ะคร้ั งขอ ง
นิวเคลียสของธาตุหนักท่ีถูกชนดวยอนุภาคจาก
ภายนอกจะมี อนุภาคนิวตรอนออกมาดวย  2 ถึง    
3 ตัว และนิวตรอนเหลาน้ีจะวิ่งตอไป และชนกับ
นิวเคลียสของอะตอมอ่ืนตอเน่ืองกันไป  เ รียกวา 
“ปฏิกิริย า ลูกโซ  (chain reaction)” พรอม ท้ังให
พลังงานความรอนออกมา เราไดใชประโยชนจาก
พลังงานนิวเคลียร แบบฟชชัน สําหรับการสรา ง
โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร และการสรา งเคร่ือง
ปฏิกรณปรมาณูวิจัย 
 3. ไอโซโทปกัมมันตรังสี (radioisotope) 
คือ พลังงานนิวเคลียรท่ีเกิดจากการสลาย ตัวของ
สารกัมมันตรังสี ซ่ึงมีคุณสมบัติในการสลาย ตัว
โดยการปลดปลอยรังสีหรืออนุภาคตาง ๆ  ออกมา
จากนิวเคลียส เชน รังสีแกมมา  รังสี เอกซหรือ
เอ็กซเรย อนุภาคแอลฟา  อนุภาคบีตา  อนุภาค
นิว ตรอน และ อนุภา คโป รตอน เ ร า ได ใ ช
ประโยชนของพลังงานนิวเคลียรจ ากรังสีแกมมา 
ท่ีถู กปลดปล อย ออกม าจ าก นิว เค ลีย สขอ ง
ไอโซโทปโคบอลต-60 ในการรักษาโรคมะเ ร็ง
และเน้ืองอก 
 4. พลังงานนิวเคลียร ท่ี เ กิดจาก การ เรง
อนุภาค ใหมีพลังงานสูง เชน   อนุภาคอิเล็กตรอน  
อนุภาคโปรตอน และอนุภาคแอลฟา  ดวย เคร่ือง
เรงอนุภาค (particle accelerator) ตัวอยา งเชน 
เคร่ืองกําเนิดรังสีเอกซ  ไดจากการเรงอนุภาค
อิเล็กตรอนใหมีพลังงานสูงถึง 1 แสนอิเ ล็กตรอน
โวลท เคร่ืองเรงอนุภาคไซโคลตรอน (cyclotron) 

ซ่ึงสามารถเรงอนุภาคโปรตอน และอนุภาค
แอลฟาในแนววงกลมใหมีพลังงานสูงถึงหลาย  
สิบลานอิเล็กตรอนโวลท เราไดใชประโยชนจาก
พลังงา นนิว เค ลียร ท่ี เ กิดจากการเร งอนุภา ค
อิเ ล็ กตรอน  ใ นก าร รั กษ า โรคม ะ เ ร็ ง ใ น               
โรงพยาบาลตางๆมากกวา 10 แหงในประเทศไทย 
 
รูปแบบของพลังงานนิวเคลียร 
 พลังงานนิว เคลียรสามารถปลดปลอย
ออกมาในรูปของรังสีและอนุภาค เชน รัง สี
แกมมา รังสีเอกซ อนุภาคแอลฟา  อนุภาคบีตา 
อ นุภ า ค นิ ว ตร อน  แ ละ อ นุ ภ า คโป รตอ น 
นอกจากน้ันยังสามารถปลดปลอยพลังงาน ชนิด
อ่ืนๆ    ตามออกมา เชน ในรูปของพลังงานความ
รอน และพลังงานแสง พลังงานนิวเคลียรสามารถ    
แบงรูปแบบตาม ลักษณะวิ ธีการปลดปลอ ย
พลังงานออกมาได  3  ประเภท คือ 
1. พลังงานนิว เคลียร ท่ีถูกปลดปลอยออกมา    

ในลักษณะเฉียบพลัน 
2.    พลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียรซ่ึงควบคุมได 
3.    พลังงานนิวเคลียรจากสารกัมมันตรังสี 
 
1.  พลังงานนิวเคลียรท่ีถูกปลดปลอยออกมา ใน
ลักษณะเฉียบพลัน 
 การปลดปลอยพลังงานนิวเคลียรออกมา
ในลักษณะเฉียบพลันจากปฏิกิริยานิวเคลียรท่ีไมมี
การควบคุม ทําใหพลังงานของปฏิกิริยาเพ่ิมสูงข้ึน
อยางรวดเร็ว เปนผลใหมีความรอนสูง และความ
ดันในบริเวณน้ันสูง สามารถกอใหเกิดการระ เ บิด
ข้ึนไ ด  (nuclear explosion) ส่ิ งประดิษ ฐ ท่ีใ ช
หลักการเชนน้ีไดแ ก  ระ เ บิดปรมาณู  (atomic 
bomb) ระเบิดไฮโดรเจน หัวรบนิว เคลียรแบบ
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ตางๆ ท่ีบรรจุไวในจรวดนําวิถี  เพ่ือใชใหเ กิดการ
ระเบิดในระยะไกล   มีการใชระ เ บิดนิว เคลียร               
ในโครง กา รดา นสัน ติ เชน  กา รขุ ดหลุมลึ ก  
(cratering) ขนาดใหญ  การขุดทําโพรงใต ดิ น 
(contained explosion) สําหรับการกระตุนแหลง
นํ้ามัน หรือกาซธรรมชา ติในช้ันหินลึกใต ดิน    
การขุ ดอา ง เ ก็บนํ้ า  ก ารทํา ทา เ รื อนํ้า ลึ กและ         
การตัดชองเขา สําหรับประเทศไทยเคยมีโครงการ
จะนํา เอา ระ เ บิดนิ ว เคลียร  มาใช ขุดคลอง ท่ี          
คอคอดกระ จังหวัดระนอง เพ่ือสรา งคลองนํ้า ลึก
สําหรับใหเรือสินคา  เ รือเ ดินสมุทรขนาดใหญ
แลนผานได ระหวางทะเลอันดามันเขาสูกรุงเทพฯ 
ทางอาวไทย เปนการยนระยะเวลาเปนอยา งมาก
โดยไมตองเดินเรือออมประเทศมาเลเซีย 
2.  พลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียรซึ่งควบคุมได 
 ในปจจุบันปฏิกิริยานิวเคลียร ซ่ึงควบคุม
ไดตลอดเวลา ซ่ึงมนุษยได พัฒนา ข้ึนจนถึงข้ันท่ี  
นําเอาพลังงานมาใชประโยชนในทางการคา      
คือปฏิ กิริย า นิว เค ลียรฟ ชชันแ บบลูกโซขอ ง
ไอโซโทป ยูเ รเ นียม -235 และของไอโซโทปท่ี
แตกตัวได (fissile isotopes) อ่ืนๆ อีก 2 ชนิด คือ 
ยูเรเนียม-233 และพลูโทเ นียม -239 ส่ิงประดิษฐ   
ท่ีทํางานโดยหลักการของปฏิ กิริย าฟชชันแบบ     
ลูกโซ  ของเ ช้ือ เพลิงนิว เคลียร  ไดแก  เคร่ือ ง
ปฏิกรณปรมาณู  หรือเคร่ืองปฏิกรณนิว เคลียร 
(nuclear reactor) และเ น่ืองจากเคร่ืองปฏิกรณ
นิวเคลียร น้ีใหพลังงานความรอนออกมาดวย      
จึงนิยมเรียกกันวา เตาปฏิกรณ หรือ เตาปรมาณู
เคร่ื อง ปฏิ กรณนิ ว เ คลีย รส าม ารถนํ าม าใ ช
ประโยชนใหแกมวลมนุษยไดดังน้ี 

เคร่ืองปฏิกรณนิวเคลียร กํา ลัง  (Nuclear 
Power Reactor) สําหรับ  ดานการใชพลังงาน    
ขับเคล่ือน    เชน   จรวด  เรือดํานํ้า  เรือเดินสมุทร 
โรงไฟฟานิวเคลียร สําหรับการผลิตกระแสไฟฟา 
เคร่ืองปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย  (Nuclear Research 
Reactor) สําหรับผลิตอนุภาคนิวตรอน เ พ่ือใช
ผลิตไอโซโทปรังสีสําหรับการรักษาโรคและ     
ใชในโรงงานอุตสาหกรรม การผลิตสารก่ึงตัว นํา 
การเปล่ียนสีอัญมณี  การวิ เคราะหธา ตุในสาร     
ตัวอยาง และการศึกษาปฏิกิริยานิวเคลียร 
3.  พลังงานนิวเคลียรจากสารกัมมันตรังสี 
 รังสี (Ray หรือ Radiation)  คือ พลังงาน
ท่ีแ ผอ อกม าจ ากต นกํ า เ นิ ดใ นรูปขอ งค ล่ื น
แมเหล็กไฟฟา ไดแก คล่ืนวิทยุ คล่ืนไมโครหรือ
ไมโครเวฟ แสงสวาง รังสีเอกซ และรังสีคอสมิก 
เ ป นต น  หรือ ใ น ลั กษณ ะ ของ อ นุ ภ า ค ท่ี มี      
ความเร็วสูง  เชน อนุภาคแอลฟา และอนุภาคบีตา 
เปนตน 
 รังสี…….เกิดขึ้นไดอยางไร? 
 รังสีเกิดข้ึนไดท้ังจากธรรมชา ติและการ
กระทําของมนุษย โดยแหลงท่ีกอใหรังสีมากท่ีสุด 
ไดแก  รังสีจากธรรมชา ติ อา ทิเชน จากสา ร
กัมมันตรังสีท่ีมีในพ้ืนดิน สินแร และสิ่ งแวดลอม 
จากอากาศท่ีเราหายใจ  ในอาหารท่ีเราบริโภค     
ซ่ึงมี การ เจื อปน  ด วยส าร กัมมั นต รังสี ตา ม        
ธรรม ชา ติ   แ มก ระ ท่ั งใ นรา ง กา ยขอ งเ ร า 
นอกจากน้ันในหวงอวกาศก็มี รังสี  ซ่ึงนอกจาก
รังสีของแสงอาทิตยแลว ก็ยังมี รังสีคอสมิกท่ีแผ
กระจายอยูท่ัวจักรวาล 
 แหลงกําเนิดรังสีท่ีมาจากการกระทําของ
มนุษยมีหลายรูปแบบ อาทิเชน จากการเดินเคร่ือง
ปฏิกรณปรมาณู การระเบิดของระ เ บิดนิว เคลียร 
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การใช เคร่ืองเรงอนุภาค และเคร่ืองเอกซเรย     
รวมท้ังการผลิตสารกัมมันตรังสีจากปฏิ กิริย า
นิวเคลียรตางๆ 
 กัมมั นต รัง สี  (radioactive) เป นคํ า      
คุณศัพท หมาย ถึง  “เ ก่ีย วของกับการแผ รังสี”      
ตัวอยางเชน สาร กัมมันตรังสี หมาย ถึง  วัสดุท่ี
สามา รถแผ รังสี ออกม าไดด วยตนเอง  หรือ       
กากกัมมันตรังสี หมาย ถึง  ขยะหรือของเสีย          
ท่ีเจือปนดวยสารกัมมันตรังสี 
 กัมมันตภาพรังสี (radioactivity) เปน
ปรากฏ การณก ารสลา ย ตัว ท่ีเ กิดข้ึนเ องตา ม     
ธรรมชาติของนิวเคลียส ของอะตอมท่ีไม เสถียร 
ซ่ึงจะมีการแผรังสีออกมาดวย  เชน รังสีแกมมา 
รั ง สี แ อ ลฟา  แ ละ รั ง สี บี ต า  โ ดย ท่ั ว ไ ป 
“กัมมันตภาพรังสี” หมายถึงอัตราการปลอย รังสี 
หรือ “ความแรงรังสี” หนวยวัดกัมมันตภาพรังสี
เดิมใชหนวย  “คูรี (Curie, Ci)” โดย กําหนดวา    
1 คูรี เทากับอัตราการสลายตัวของไอโซโทปรังสี
เรเดียม-226 หนัก 1 กรัม ซ่ึงเทา กับการสลาย ตัว
จํานวน  3.7x107  คร้ังในหน่ึงวินา ที  ปจจุ บัน มี
หนวยวัดเปน “เบคเคอเรล  (Becquerel, Bq)”   
โดยท่ี 1 เบคเคอเรล เทากับ การสลาย ตัวของสาร
กัมมั นต รัง สี  จํานวน  1 คร้ัง ในหน่ึ งวิ นา ที       
หนวยวั ดท้ังส องน้ี ต้ัง ข้ึน เ พ่ือเ ปนเ กี ย รติแ ก            
ผูคนพบปรากฏก ารณ กัมมั นตภาพ รังสี  คื อ         
อองรี เบคเคอเรล (Henri Becquerel) จากแร
ยูเรเนียมเมื่อ  ป พ.ศ. 2439 และ  มา รี คูรี (Marie 
Curie) ผูคนพบธา ตุกัมมันตรังสี  เ รเ ดียม  และ 
พอโลเนียมเมื่อ    ป พ.ศ. 2441 (ค.ศ. 1898) 
 สารกัมมันตรังสี หรือเรียกอีกอยา งหน่ึง
วา ไอโซโทปกัมมันตรังสี นอกจากจะสลายตัวให
รังสีตางๆ แลวยังมีคุณสมบัติท่ีสําคัญอีกประการ

หน่ึง คือ มีอัตราการสลายตัวดวยคาคงตัว เ รียกวา    
“ครึ่งชีวิต (half life)” ซ่ึงหมาย ถึงระยะ เวลา ท่ี
ไอโซโทปจํานวนหน่ึง  จะสลาย ตัวลดลงเหลือ
เพียงคร่ึงหน่ึงของจํานวนเดิม ตัวอยา งเชน ทอง-
198 ซ่ึงเปนไอโซโทปรังสีท่ีใหรังสีแกมมาออกมา
และใชสําหรับรักษาโรคมะเร็งมีคร่ึงชีวิต 2.7 วัน 
หมายความวา เมื่อเ ราซื้อ ทอง-198 มา  10 กรัม 
หลังจากน้ัน 2.7 วัน เราจะ เหลือ ทอง-198 เ พีย ง     
5 กรัม และตอมาอีก 2.7 วันก็จะ เหลือ ทอง-198 
อยูเพียง 2.5 กรัม และอีกสวนหน่ึงหนัก 7.5 กรัม 
จะกลายเปนไอโซโทปของปรอท-198 ซ่ึง เปน
ไอโซโทปของธาตุใหม มีลักษณะเสถียรและไมมี
การสลายตัวแตอยางใด 
 
การ ใช ประโ ยชนพ ลังงา นนิว เ คลียร ในทา ง
การแพทยและอนามัย 
ดานการตรวจและวินิจฉัยโรค (Diagnosis) 
การถายเอกซเรย  เ พ่ือตรวจความผิดปกติของ
อวัยวะในรางกาย เชน ฟน ปอด กระดูก การตรวจ
การทํางานระบบอวัยวะ โดยใหผูปวยรับประทาน
หรือฉีดสารกัมมันตรังสีเขาไปในรางกาย  แลว ทํา
กา รถ า ยภ า พอวั ย ว ะ  (organ imaging หรือ 
scintigraphy) จ ะชว ย ให แพทย รู ถึ งบริ เวณ ท่ี        
แนนอนของอวัยวะท่ีเสียหนาท่ีไป  สารกัมมันต –
รังสี ท่ีนํามาใช ไดแก  

แกลเลียม-67 (Gallium-67) ใชตรวจการ
อักเสบตางๆ  เปนหนอง  เชน ในชองทองและ     
ใชตรวจหาการแพรกระจายของมะเร็งใน    ตอม
นํ้าเหลือง 

คริปทอน -81เ อ็ม  (Krypton-81m) ใ ช
ตรวจการทํางานของหัวใจ 
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เทคนีเชียม-99เอ็ม (Technitium-99m) ใช
ตรวจการทํางานระบบตางๆ เชน ไทรอยด กระดูก 
สมอง ปอด ตับ มาม ไต และหัวใจ 
 
ดานการบําบัดรักษาโรค (Radiotherapy) 
โดยท่ัวไปไดมีการใชไอโซโทปรังสีในการรักษา
โรคมะเร็ง และเน้ืองอก ดังตัวอยางตอไปน้ี 

ฟอสฟอรัส-32 (Phosphorus-32) ใชรักษา
ภาวะท่ีมีเม็ดเลือดแดงมากเกินไป และรักษามะเร็ง        
เม็ดเลือดขาวชนิดเร้ือรัง 

โคบอลต-60 (Cobalt-60) ใชรักษามะเ ร็ง
ในอวัยวะตางๆ ของรางกาย 

สทรอนเชียม-90 (Strontium-90) ใชรักษา
มะเร็งผิวหนัง 

ไอโอดีน-131 (Iodine-131) ใ ช รั กษ า
มะเร็งของตอมไทรอยด 

แทนทาลัม-182 (Tantalum-182) ใชรักษา
มะเร็งปากมดลูก 
ดานการปลอด เ ช้ือผ ลิตภัณฑทางการแพทย 
(Radiosterilization) 
การปลอดเ ช้ือ หมาย ถึง  การทํา ใหจุ ลินทรีย ท่ี    
ปน เ ป อนอยู ในผ ลิ ตภั ณ ฑ น้ันต า ยไ ปห รือ           
ไมสามารถขยายพันธุตอไปไดอีกโดย เฉพาะใน  
ผลิตภัณ ฑ เ ข็ม  และกระ บอกฉีด ย า ท่ีใ ชฉี ด
สารละลายเขาเสนเลือด ทอพลาสติกหรือสายสวน    
ท่ีเขาไปสัมผัสเน้ือเยื่อภายในรางกาย โดยการใช
รังสีแกมมาจากไอโซโทปโคบอลต-60 หรือรังสี
อิเล็กตรอนพลังงานสูง  
 
การ ใชประโยชนพลังงานนิว เคลียร  ในดา น         
อุตสาหกรรม 

 ไดมี การ พัฒนาแ ละ นํา เ อา พลัง งา น
นิว เ คลีย รม า ใช ให เ กิดประ โยชน  ทาง ดา น            
อุตสาหกรรมอยางแพรหลาย และสามารถจําแนก
ออกเปน 2 แบบ  ตามวิ ธีการของเทคโนโลยี
นิวเคลียร ดังน้ี 
อุตสาหกรรมการฉายรังสี 
การใชรังสีพลังงานสูงมาฉายรังสีวัสดุ เพ่ือให เ กิด
การเปล่ียนแปลงทางเคมี ทางชีววิทย า  และทาง
กายภาพ เ พ่ือประโยชนในดานการปรับปรุง     
คุณภาพของวัสดุ การกําจัดจุ ลินทรียบางชนิด    
ในอาหารโดยมีตัวอยางดังตอไปน้ี 
ก. การฉายรังสีอาหาร (food irradiation) 
ประเทศไทยเรามีศูนยฉายรังสีอาหารและผลิตผล
การเกษตร ซ่ึงเปนโรงงานตนแบบโดยสํา นักงาน
ปรมา ณู เ พ่ื อสั น ติ ต้ัง แ ต  ป  พ .ศ. 2532 ใ ช
ไอโซโทปโคบอลต-60 มี กัม มันตภาพ รัง สี         
ตอนเร่ิมตน 44,000 คูรี ใหบริการฉาย รังสีอาหาร
และผลิตผลการเกษตรท่ีสํา คัญ คือ เคร่ืองเทศ 
สมุนไพร ฝร่ัง ผลไม กุงแชแข็ง หอมหัวใหญ และ
กระเทียม เปนตน 
ข.  อุตสาหกรรมการปลอดเช้ือจุลินทรีย 
รังสีแกมมาจากโคบอลต-60 ได ถูกนํามาใชใน   
อุตสาหกรรมการปลอดเช้ือโรคในผลิตภัณฑทาง
การแพทย อันไดแก เวชภัณฑ  เภ สัชภัณฑ  และ
เน้ือเยื่อ มีจํานวนมากกวา  140 โรงงานใน 40 
ประเทศ สําหรับประเทศไทยมีโรงงานอุตสาห-
กรรมปลอดเช้ือ จํานวน 5 แหง 
ค.  อุตสาหกรรมโพลีเมอร 
รังสีแกมมาหรืออิเล็กตรอนสามารถไปชวย เรง
การเกิดปฏิกิริยาในการผลิตสารพวกโพลิเมอร
ตางๆ เชน การฉายรังสีไม เ น้ือออนท่ีถูกอัดดวย
สารโมโนเมอร จะกลาย เปนสารโพลิเมอร ท่ีมี
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ความแข็งมากข้ึน ใช สําหรับทํา พ้ืนปาร เกหรือ
ทอนไมท่ีตองการใหมีความแข็งสูง การฉาย รังสี
เพ่ือไปชวยใหโมโนเมอรจับตัวกับโพลิเมอร  เชน 
การนํานํ้ายางธรรมชา ติมาฉาย รังสีเ พ่ือทํากาว     
ใหเหนียวข้ึนหรือทําย างพลาสติกการฉาย รังสี       
โพลิเมอรเปนผลใหผลิตภัณฑมีความคงทนตอ
ความรอน เช น ใชผลิตฉนว นหุมสายไฟฟ า      
ผลิตภัณฑพลาสติก และโฟม การฉายรังสี นํ้า ย า ง
ธรรมชาติท่ีผสมกับสารเคมี เพ่ือใหมีการจับตัว กัน
ของโพลิเมอรเปนแผนยาง (rubber vulcanization) 
การตรวจวัดและควบคุมโดยเทคนิคนิวเคลียร ใน
โรงงานอุตสาหกรรม 
การใชวัสดุกัมมันตรังสี และเทคนิคทางรังสี  ซ่ึง
เรียกวา “เทคนิคนิวเคลียร” มาใชประโยชนใน
ระบบวั ดและควบคุมต า ง  ๆ  ของ  โรง งา น
อุตสาหกรรม ปจจุบันมีการใชอยางแพรหลายใน
ประเทศไทย ซ่ึงมีตัวอยางดังตอไปน้ี 

การใชรังสีแกมมาวัดระดับของไหลหรือ
สารเคมีในกระบวนการผลิตเสนใยสังเคราะห 
การใชรังสีแกมมาวัดระดับเศษไมในหมอน่ึงเ พ่ือ
การผลิตไมอัดแผนเ รียบ  การใช รังสีแกมมาวัด
ความหนาแนนของนํ้าปูนกับเสนใย หิน เ พ่ือการ
ผลิตกระเบ้ืองกระดาษ การใชรังสีแกมมาวัดและ
ควบคุมความหนาแนนของเ น้ือย างท่ีเคลือบบน
แผนผาใบเพ่ือผลิตยางรถยนต การใช รังสีแกมมา
วัดและควบคุมความหนาของแผนเหล็ก การใช
รังสีบีตาวัดและควบคุมนํ้าหนักของกระดาษใน
อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ การใชรังสี เอกซวัดหา
ปริมาณตะ ก่ัวและกํามะถันในการกล่ันนํ้ามัน
ปโตรเลียม การใช รังสีนิวตรอนในการสํา รวจ
แหลงนํ้ามัน และกาซธรรมชา ติใต ดิน การใช
ประโยชนพลังงานนิวเคลียรในกิจการเกษตร 

 ประเทศไทยมีการเกษตรเปนอา ชีพหลัก
ของประชากรไดมีการใชเทคโนโลยีนิวเคลียร เ พ่ือ
สงเสริมกิจการเกษตร เพ่ือการเพ่ิมปริมาณผลผลิต
และเพ่ิมคุณภาพของผลผลิตดังตอไปน้ี 
 
การปรับปรุงพันธุพืช 
การใช รังสี เอกซ  รัง สีแกมมา  หรือนิวตรอน      
ฉายไปยังเซลลของพืชจะทํา ใหการแบงตัวของ
เซลลพืชหยุดชะงัก มีการแบงตัวของเซลลลาชา 
เซลลมีการกลาย พันธุ  เ พ่ือสรา งพันธุ พืชท่ี มี
ลักษณะดีตามความตองการ สําหรับประเทศไทย
มีการปรับปรุงพันธุพืชท่ีสําเร็จและ เพาะปลูกกัน
อยางแพรหลาย มากกวา 10 ชนิด เชน ขาวจํานวน 
3 พันธุ  คื อ พันธุ  กข 6 , กข10 แ ละ  กข 15             
ถ่ัว เ หลื อง พัน ธุด อย คํา  เ กก ฮว ย  คา ร เ นชัน 
เบญจมาศ พุทธรักษา ปทุมมา และกลวยหอมทอง 
การทําหมันแมลง 
วิธีการกําจัดแมลงศัตรูพืช โดย เทคนิคการใช
แมลงท่ีเปนหมัน (Sterile Insect Technique : SIT) 
เร่ิมจากการเพาะเล้ียงแมลงใหมีปริมาณมากเ พ่ือ
ผลิตดักแด ตอมานําไปฉาย รังสีแกมมา  เ พ่ือให
เปนหมัน แลว นําไปปลอย ในธรรมชา ติอยา ง      
ตอเ น่ือง  การผสมพันธุจะไมสามารถกํา เ นิด       
ลูกหลานตอไปได  เปนการลดการขยาย พันธุ      
ทําใหจํานวนประชากรแมลงลดลงหรือหมดไป
ในท่ีสุด  
 ทางสํานักงานพลังงานปรมาณู เ พ่ือสันติ 
ไดรวมกับกรมสงเสริมการเกษตรดําเนินการกําจัด
แมลงวันผลไม  ในพ้ืน ท่ีบริเวณดอยอา งขา ง 
จังหวัดเชียงใหม ไดผลสําเร็จอยางดียิ่ ง  ทํา ใหผล
ผลิตของผลไมเมืองหนาว เชน ลูกพลับ  สา ล่ี ทอ 
และลูกพรุน มีจํานวนเพ่ิมข้ึนเปนอยางมาก 
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การถนอมอาหารดวยรังสี 
การถนอมอาหารโดยการฉาย รังสี  เชน รัง สี
แกมมาพลังงานสูงถึง 1.33 ลานอิเล็กตรอนโวลท 
ท่ีสลายตัวมาจากไอโซโทป  โคบอลต-60 ไป
ทําลายยีนสและการรบกวนการแบงเซลลของ    
ส่ิงมีชีวิต เปนผลใหจุลินทรีย  เชน  บักเตรี   เช้ือรา 
ยีสต พยาธิ และแมลง ตายไปหรือเปนหมันได 
สําหรับในพืชน้ันรังสีจะทํา ให อัตราการหายใจ 
และกระบวนการทางชีวเคมีเปล่ียนไป เปนผลให
ผลไมบ างชนิด สุกชาล ง  ทํา ใ หมันฝร่ั ง  และ
หอมหัวใหญงอกชาลง และทํา ให เ ห็ดบานชาลง
อีกดวย กลาวโดยสรุปคือ การถนอมอาหารโดย
การ      ฉายรังสี สามารถควบคุมการแพรพันธุ
ของโรค พยาธิ และแมลง ควบคุมการงอก การสุก 
และ  การเนาเสียของผลิตผลการเกษตรได 
 
การใชประโยชนพลังงานนิว เคลียรทางดาน
ส่ิงแวดลอม 
 เราสามารถใชประโยชนจากพลังงาน
นิวเคลียรตอส่ิงแวดลอมใน 2 ทาง  คือ การรักษา
และพัฒนาสภาพของสิ่งแวดลอม       ใหดีข้ึนและ     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
การตรวจและควบคุม     ปริมาณรังสี      ท่ีมีอยูใน     
ธรรมชา ติใหอยู ในระดับท่ีปลอดภัยตอมนุษย     
ดังตัว อยา ง ตอไ ปน้ี ก ารใช รังสี แกมม าจา ก
โคบอลต-60 หรือซีเ ซียม -137 ฆา เ ช้ือโรคตา งๆ   
ในนํ้าท้ิงจากชุมชนและจาก โรงพยาบาลเ พ่ือ   
ปองกันโรคระบาด , การใชรังสีแกมมาฆาเช้ือโรค
ในขยะและตะกอนแลว นํากลับมา ทํา เปนปุย       
ตอไป , การใชเทคนิคนิวเคลียรวิเคราะหสารพิษ
ตาง ๆ ในดิน พืช อาหาร อากาศ และนํ้า  , การวัด
ปริมาณรังสีในดิน พืช อาหาร อากาศและนํ้า   การ
วัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดลอม  เชน  ท่ีอยูอา ศัย 
และสถานท่ีทํางาน 
 
มนุษยเราไดรับรังสีจากธรรมชาติ 
 ปกติใน 1 ป  โดยเฉล่ียแตละคนจะได รับ
รังสีจากธรรมชา ติประมาณ  2.23 มิลลิซี เวิรต          
( เปนหนวยวัดปริมาณรังสีท่ีรางกายไดรับ ) ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมาของรังสี มิลลิซีเวิรต % 
บานเรือน 1.2 53.80 
พ้ืนดิน 0.4 17.93 
รังสีคอสมิค 0.3 13.45 
อาหาร และเคร่ืองด่ืม  0.2 8.97 
เอกซเรยทางการแพทย 0.1 4.50 
ฝุนกัมมันตรังสี  0.01 0.45 
เคร่ืองใชในบาน 0.01 0.45 
โดยสารเคร่ืองบิน 0.01 0.45 

รวม 2.23 100 
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อันตรายจากรังสี 
 แมรังสีจะมีอยูลอมรอบตัวเราและมนุษย
ทุกคน และเราสามารถใชประโยชนจากรังสีได 
แตรังสีก็นับไดวามีความ เปนพิษภัย ในตัว เอง    
เชนกัน รางกายของสิ่งมีชีวิต เชน คน และสัตว         
จะประกอบดวยสวนสําคัญ คือ นํ้า ประมาณ 75%  
สารอินทรีย และสารอนินทรีย  ประมาณ  25% 
ของนํ้า หนักรา งกาย  เมื่อรา งกายไ ด รับรัง สี
นิวเคลียร เชน รังสีแกมมา เอกซเรย  อิเ ล็กตรอน 
โปรตอน หรือนิวตรอน   จะไปทําใหโมเลกุลของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิวเคลียร……นากลัวจริงหรือ? 

 พลังงานทุกชนิดมีท้ังคุณอนันตและโทษ
มหันตควบคูกันเปนจริงเสมอพลังงานนิว เคลียร   
ก็เชนกัน นอกจากจะมีประโยชนอยา งมากมาย
มหาศาลแลว    ก็ยังมีส่ิงท่ีนากลัวอยูเชนกัน      คือ 
 
 
นํ้า สารอินทรีย และสารอนินทรีย  เปล่ียนแปลง
ไปโดยเกิดเปนอนุมูลอิสระ ซ่ึงมีคุณสมบัติไวตอ
กา รทํ าปฏิ กิ ริ ย า เคมี กั บส า รป ระ กอบอ่ื นๆ            
จึงสามารถกอใหเกิดความเสียหายตอเซลลของ     
รางกาย และถา ได รับรังสีสูงมากอาจทํา ใหมี
อาการปวยท างรัง สีได   ดังน้ั นผูปฏิ บัติงา น        
เก่ียวของกับรังสี จะตองทําดวยความรอบคอบ 
เพ่ือปองกันตัวเองและสาธารณชนไมใหได รับ
อันตรายจากรังสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริมาณรังสี 
(มิลลิซีเวิรต) 

อาการ 

2.2 เปนระดับรังสีปกติในธรรมชาติ ท่ีมนุษยแตละคนไดรับใน 1 ป 
5 เกณฑสูงสุดท่ีอนุญาตใหสาธารณชนไดรับใน 1 ป 
50 เกณฑสูงสุดท่ีอนุญาตใหผูปฏิบัติงานทางรังสีไดรับใน 1 ป 
250 ไมปรากฎอาการผิดปกติใดๆ ท้ังระยะสั้นและระยะยาว 
500 เม็ดเลือดขาวลดลงเล็กนอย 
1,000 มีอาการคล่ืนเหียน และออนเพลีย เม็ดเลือดขาวลดลง 
3,000 ออนเพลีย อาเจียน ทองเสีย เม็ดเลือดขาวลดลง ผมรวง เบ่ืออาหาร ตัวซีด คอแหง มี

ไข อายุส้ัน อาจเสียชีวิตภายใน 3-6 สัปดาห 
6,000 ออนเพลีย อาเจียน ทองรวงภายใน 1-2 ช่ัวโมง เม็ดเลือดลดลงอยางรวดเร็ว ผมรวง 

มีไข อักเสบบริเวณปาก และลําคออยางรุนแรง มีเลือดออก มีโอกาสเสีย ชีวิตถึง 
50% ภายใน 2-6 สัปดาห 

10,000 มีอาการเหมือนขางตน ผิวหนังพองบวม ผมรวง เสียชีวิตภายใน 2-3 สัปดาห 
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1) ระ เ บิ ด นิ ว เ ค ลี ย ร ห า ก คิ ด ท่ี จ ะ นํ า ม า
ประหัตประหารกัน 2) ความประมาทในการ
เ ดินเ คร่ือ งขอ งโรง ไฟฟ า นิว เคลีย ร  แ ละ  3) 
อันตรายจากรังสี 
และสารกัมมันตรังสีท่ีเกิดความประมาท 
 
มาตรการเก่ียวกับการใชพลังงานนิวเคลียร 
 การใชพลังงานนิวเคลียร เ พ่ือประโยชน
ในทางสันติ เปนส่ิงจําเปนและสมควรสงเสริม
เพ่ือการพัฒนาประเทศ ประกอบกับประเทศไทย
ได เ ขา เป นป ระ เท ศภา คีส มา ชิกขอ งทบว ง
ก า รพ ลั ง ง า นปร ม า ณู ร ะ หว า ง ป ร ะ เ ท ศ 
(International Atomic Energy Agency, IAEA) 
ซ่ึงจําเปนตองมีการควบคุมการใชประโยชน  จาก
พลังงานนิวเคลียรให เปนไปตามหลักวิชาและ
ปลอดภั ย  สอดคล อ ง กั บ แนว ปฏิ บั ติ ต า ม
มาตรฐานสากล     ในการควบคุมและปองกัน
อันตรายจากรังสีโดยการตราพระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณูเ พ่ือสันติ พ.ศ. 2504 และมีการ
แกไขเพ่ิมเติมในป           พ.ศ. 2508 และ  พ.ศ. 
2546 ออกบังคับใช  โดย ผูใชพลังงานนิว เคลียร
จําเปนตองทราบและปฏิบัติตามกฏเกณฑระเ บียบ 
ขอบังคับตา งๆ  ท่ีไดตราไวในพระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ และกฎกระทรวง โดยมี
สาระสําคัญดังตอไปน้ี 

ผูผลิต ผู ใช  ผูครอบครอง  การขนยา ย 
หรือนํา เขา และสงออกสารกัมมันตรังสี  และ      
ตนกําเนิด  พลังงานนิวเคลียรชนิดอ่ืนใด จะตอง  
ได รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการพลังงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ ตองมี ผู รับผิดชอบดํา เ นินการ
ทางดานเทคนิคในเร่ืองรังสี มี เคร่ืองมือตรวจวัด
รังสี  และเคร่ืองมือระงับหรือปองกันอันตรายจาก 

 
 
 
 
 
 

รังสีตอง  อบรมบุคคล  ท่ีทํา งานในบริเวณ รังสี    
ใหเขาใจตองติดปา ย เ ตือนภัย อันตรายจากรังสี  
อยางชัดเจนถึงอันตรายจากรังสี  มิให บุคคลท่ี
ทํางานในบริเวณรังสี ไดรับรังสีท่ัวรางกายเกิน 50 
มิลลิซีเวิรตตอปการท้ิงหรือขจัดวัสดุกัมมันตรังสี   
ตองปฏิบัติตามวิ ธี ท่ี  คณะกรรมการพลังงา น
ปรมาณูเพ่ือสันติ   เห็นชอบ    
สรุป  
 พลังงานนิวเคลียร กัมมันตภาพรังสี  และ
ไอโซโทปรังสี  มีสวนเ ก่ีย วของกับชีวิตมนุษย
อยา งไ มส าม ารถหลี กเ ล่ีย งได  เ พร าะ สา ร
กัมมันตรังสีมีอยูในทุกแหงหน ไมวาจะบนพ้ืนดิน 
อาคารบานเรือน อาหาร นํ้า ด่ืม  อากาศท่ีหายใจ 
ตลอดจนในรางกายของมนุษย สัตว หรือในตนไม 
ลวนประกอบดวยไอโซโทปรังสีตามธรรมชาติ 
 รังสีเปรียบเหมือนดาบสองดม  คือ ถา ใช
ให ดี ก็จ ะ มี คุณ อนันต  แ ต ถา ป ระ ม าทห รือ
รูเทาไมถึงการณก็จะกอ ใหเกิดโทษอยา งมหันต 
ดังน้ันจึงเปนโอกาสดี ท่ีประชาชนท่ัวไปควรมี
ความตระหนักรูในเบ้ืองตน เ ก่ีย ว กับประโยชน
และโทษของรังสี เพ่ือเปนการปองกันตนเองไว
กอนและสามารถเลือกใชประโยชนได  อยา งมี         
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย เพ่ือปองโรคกลัว รังสี
เ น่ืองจา กความไ ม รู อีกดว ย  และทํ า ให เ ร่ือ ง 
“นิวเคลียร” เปนเร่ืองท่ีไมนากลัวอยางท่ีคิด 
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เอกสารอางอิง 

สมพร จองคํา “รังสีคอสมิก”  วารสาร
วิทยาศาสตร ปท่ี 51 ฉบับท่ี 7 ม.ค. -ก.พ.  2540  
I S S N  0 1 2 5 - 0 5 1 5 

สมพร จองคํา “รังสีจากธรรมชาต”ิ      
วารสาร กฟผ.  ปท่ี 8 เลมท่ี 4 ต.ค. -ธ.ค.  2543   
I S S N  1 8 5 9 - 0 0 4 9 

สมพร จองคํา “พลังงานนิวเคลียรกับการ
พัฒนาประเทศ” สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 
2 5 4 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
สมพร จองคํา “พลังงานนิวเคลียร” 

สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เลมท่ี 2 7          
พ.ศ.  2 5 4 6 

ICRP Report 26 : Annual Report of the 
International Commission on Radiological 
Protection, Vol. 1, No. 3 (1997) 

Journal of Applied Radiation Isotopes, 
Vol 139, No. 8(1988)  p. 757 
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“When  one  falls,it  is  not  one’s  foot  that  is  to  blame.” 
 

เมื่อคุณหกล ม  คุณจะไปโทษเทาคุณไมได 
 
 

“Believe  nothing  of  what  you  hear 
and  only  half  of  what  you  see.” 

 
“ฟงหู  ไวหู” 

 


