เทคโนโลยีโรงไฟฟานิวเคลียร
นายประสาน รัตนสาลี บริษัท พี เอส เอ็ม ซี จํากัด (PSMC)

ปจจุบันน้ํามันดิบที่เปนเชื้อเพลิงในการ
ผลิตไฟฟา ที่มีราคาสูงขึ้น ทําใหตนทุนใน
การผลิตไฟฟาแพงขึ้น รวมถึงการตื่นตัว
ของมนุษยในการเผชิญปญหากับภาวะ
โลกรอนซึ่งมีสาเหตุมาจากการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ขึ้นสูบรรยากาศของโลก โดยจะเห็นไดวา ทั่วทุกมุมโลกพยายามที่
จะแสวงหาพลังงานตาง ๆ ไมวาจะเปนพลังงานแสงอาทิตย
พลังงานลม พลังงานกาซชีวภาพ สําหรับประเทศไทย รัฐบาลหัน
มาเห็นความสําคัญของการพัฒนาโรงไฟฟานิวเคลียรขึ้นมาอีก
รอบ เพื่อใชเปนทางเลือกสุดทายในยามราคาน้ํามันกลับมาสูงขึ้น
ซึ่งกระทรวงพลังงานไดมีการบรรจุแผนกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร
ไวในป 63 ซึ่งเปนชวงทายของ
แผนพัฒนากําลังการผลิต
ไฟฟา (PDP-Power Development Plan) โดยไทยมีแผนกอสราง
โรงไฟฟานิวเคลียรเพื่อผลิตกระแสไฟฟาจํานวน 2,000 เมกะ
วัตต เพื่อใชเปนแหลงไฟฟาประมาณ 5% ของความตองการใช
ไฟฟาทั้งหมด ซึ่งหากรวมโรงไฟฟานิวเคลียรเขาเปนหนึ่งในแหลง
พลังงานแลว ก็จะทําใหได
ตนทุนไฟฟาตอหนวยต่ําลง
ดวยยูเรเนียมขนาดเทาแทง
ชอลก(ศก.1ซม.ยาว5ซม.)
หนักประมาณ 20 กรัมจะให
ความรอนเทากับน้ํามัน 1ตัน
โรงไฟฟาขนาด 1,000เมกะ
วัตต จะใชยูเรเนียมประมาณ 27 ตันตอป เทียบเทาน้ํามัน2.6 ลาน
ตันตอป

ดังนั้น เราลองมาทําความรูจกั โรงไฟฟานิวเคลียร
กอนที่จะถูกเลือกเปนพลังงานตอไปในอนาคต ตามแผน
ยุทธศาสตร ดานความมั่นคงดานพลังงานประเทศ โดย
การศึกษาในสวนที่เกี่ยวของเปนลําดับดังนี้

1. กายภาพของวัตถุ
วัตถุที่เราเห็นอยูนั้นมีสถานะตางๆไดแกของแข็งของเหลว
และกาซ ซึ่งเมือ่ แยกยอยเล็กลงจาก ของผสม เปน
สารประกอบ และ สารบริสุทธิ์ ซึ่งถาศึกษาใหละเอียดมาก
ขึ้นลงไปจะไดดังนี้
1.1 โมเลกุล-ประกอบดวยธาตุรวมตัวกันเกิดเปน
โมเลกูล อาจอยูอิสระไดตั้งแต 1 ตัวขึ้นไป เชน อลูมิเนียม

(Al) เงิน(Ag) คารบอน(C) หรือธาตุรวมตัวกันมากกวา1 ตัว
เชน กาซออกซิเจน(O2) โอโซน(O3) ไนโตรเจน(N2) หรือ
มากกวา 1 ชนิดเชน น้ํา(H2O) กาซคารบอนไดออกไซด
(CO2) กรดซัลฟูริก(H2SO4) สนิม(Fe3O4-เหล็กออกไซด)
ดินประสิว(โปรแตสเซี่ยมไนเตรท-KNO3)
เปนตน
1.2 ธาตุ- เปนสารบริสุทธิ มี คุณสมบัติเฉพาะตัว
มีหนวยที่เล็กที่สุด เรียกวาอะตอม(Atom) เชน ทอง(Au)
เหล็ก(Fe) คารบอน(C) หรือ ออกซิเจน(O) ไนโตรเจน
(N)เปนตนประกอบดวยอะตอม
1.3 อะตอม (atom)เปนหนวยเล็ก
ที่สุดของธาตุประกอบดวยอนุภาคตางๆ โดยมี
อนุภาคโปรตรอน(p)และอนุภาคนิวตรอน(n)
อยูรวมกันเปนแกนกลางเรียกวานิวเคลียส(Nucleus) และมี
อนุภาคอิเลคตรอน(e- )วิ่งรอบแกนนิว
เคลียสนี้ ซึ่งธาตุตางๆ จะมีจํานวน โปรตรอน
นิวตรอน และอิเลคตรอน แตกตางกันไป จึง
มีคุณสมบัติทางเคมี ฟสิกส แตกตางกันดวย
โดยอนุภาคอิเลคตรอน(e- )จะ
เรียงตัวเปน วงรอบนิวเคลียส(p,
n)โดยแตละวงรอบมีจํานวน eแตกตางกันไปเริ่มจากวงในสุด
2,4,8,16,32,...2n(n=ลําดับวงที่ n) วงนอกสุดตองครบ 8
อิเลคตรอน(e- )
โดยธาตุพยายามรักษาสมดุลยของอะตอมโดยการ
ใหมีอนุภาคอิเลคตรอน(e- )วงนอกสุดเทากับจํานวนตาม
วงรอบ หรือนอยสุดเปน 8 e2. การเกิดปฏิกริยา
เมื่ออะตอมของธาตุมาทําการรวมตัวกันโดยขณะ
ทําการรวมตัวกันเรียกวาการทํา
ปฏิกริยากัน ซึง่ จะเกิดผลการ

เปลี่ยนแปลงพลังงานเชน คายหรือดูดกลืน ความรอน แสง
ไฟฟา เปนตน โดยการทําปฏิกริยาสามารถเกิดการทํา
ปฏิกริยาในสวนของอนุภาคอิเลคตรอนวงนอกสุดของ
อะตอม หรือทีแ่ กนกลางของอะตอม
2.1 ปฏิกริยาทางเคมี
ถามีการทําปฏิกริยารวมตัวหรือแยกตัว ของธาตุ
โดยอิเลคตรอน(e- )วงนอกสุด เรียกวา ปฏิกริยาทางเคมี
แตอะตอมหนวยยอยที่สุดของธาตุนั้นยังคงอยูเดิม(นิวเคลียส
(p, n)ไมเปลี่ยนแปลง)เพียงแตรวม
จับจํานวนอิเลคตรอนวงนอกสุดให
ครบ 8 e- เทานั้น หรือเรียกวาพันธะ
เคมี(Bonding) เพื่อใหเกิดการสมด
ลุย ไดสารประกอบใหมที่มีอะตอมของธาตุเดิมนี้ เชน
โซเดียม(Na)รวมตัวกับคลอรีน(Cl) ได
เกลือ(NaCl )หรือ คารบอน (C)รวมตัว
กับไฮโดรเจน(H)ไดกาซมีเทน(CH4)
2.2ปฏิกริยาทางนิวเคลียร
แตเมื่อมีการทําปฏิกริยารวมตัวหรือแยกตัว ของ
ธาตุ โดยนิวตรอน(n) ที่
แกนกลางนิวเคลียส
เรียกวา ปฏิกริยาทาง
นิวเคลียร และอะตอม
หนวยยอยที่สุดของธาตุได
เปนธาตุใหมออกมาที่ไมคง ปฏิกิริยาแตกตัวที่นิวเคลียร
ธาตุเดิม(เนื่องจากคา
นิวตรอน(n)ของ นิวเคลียส(p+/-, n-/+)เปลี่ยนแปลงไป)เมื่อคา
นิวตรอน(n)เปลี่ยนแปลงทําใหจํานวนอิเลคตรอน
เปลี่ยนแปลงตามเพื่อใหเกิด
การสมดลุย จึงกลายเปน
ธาตุใหมที่มีคณ
ุ สมบัติตาง
จากอะตอมของธาตุเดิมซึ่ง
การเกิดปฏิกริยาที่นิวเคลียส

นี้จะการการปลดปลอยพลังงานออกมาไดพลังงานความรอน
อยางมากมาย
2.2.1. แบบเกิ ด จากการรวมตั ว ของนิ ว เคลี ย ส
(Nuclear
Fusion)
นิว เ คลี ย สธ า ตุ เ บ า เ ช น
ไฮโดรเจน รว มตั ว เปน
นิ ว เ ค ลี ย ส ที่ ห นั ก ขึ้ น
ตั ว อย า งเช น ปฏิ กิ ริ ย าที่
เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย ซึ่ง
วนเป น วั ฏ จั ก ร (ProtonProton cycle) ทําใหดวงอาทิตยกําเนิดพลังงานไดไมสิ้นสุด ที่
น า สั ง เกตคื อ เงื่ อ นไขของ 12 H + 12H → 23He + 01n
ปฏิ กิ ริ ย า คื อ ต อ งเกิ ด ที่ 12 H + 12H → 13H + 11H
อุ ณ ห ภู มิ สู ง ( 1 0 7 K) อ ยู 12 H + 13H → 24 He + 01n
ระหวางการวิจัยปฏิกิริยา และการพัฒนามาใชงาน
2.2.2. แบบเกิดจากการแตกตัวของนิวเคลียส
(Nuclear Fission)ธาตุหนัก เชน ยูเรเนียม พลูโทเนียม
โดยใชการยิงนิวตรอน(n)เขาไปในแกนกลางนิวเคลียส ทําให
นิวเคลียสเดิมแตก ใหอะตอมที่มีนิวเคลียสชนิดตางๆออกมา
รวมถึงนิวตรอนอิสระออกมา
ดวยและวิ่งชนนิวเคลียสของ
อะตอมที่เกิดใหมแตกตัวอีก
อยางตอเนื่องเรียกวา
ปฏิกริยาตอเนื่อง (ลูกโซปฏิกิริยาแตกตัวที่นิวเคลียร
Chain Reaction)ทําใหไดพลังงานความรอนออกมาอยาง
มากมาย
1
0

141
92
1
n+ 235
92 U → 56 Ba + 36 Kr + 3( 0 n) +Energy

จนตองมีการควบคุมการเกิดปฏิกริยาเพื่อให
เหมาะสมการใชงาน และไดมกี ารพัฒนาจนสามารถนํามาใช
ประโยชนอยางกวางขวาง ไดแก ดานการแพทยใชหยุดการ
เกิดมะเร็ง ดานการเกษตรใชในการถนอมอาหาร สวนดาน

พลังงานนั้นใชผลิตกระแสไฟฟาเปนตน สําหรับในที่นี้คงมุง
ประเด็นเฉพาะโรงไฟฟาจากนิวเคลียรเทานั้น

ผนังชั้นที่ ๗ อาคารคลุมปฏิกรณ นิวเคลียร (Reactor
Containment)

3. การประยุกตใชเปนโรงไฟฟานิวเคลียร
โรงไฟฟานิวเคลียร คือ โรงงานผลิต กระแสไฟฟาที่
ใชพลังงานความรอนจากปฏิกริ ิยาแตกตัวทางนิวเคลียร
(Nuclear Fission Reaction) ทําใหน้ํากลายเปนไอน้ําที่มี
แรงดันสูง แลวสงไอน้ําไปหมุนกังหันไอน้ํา ซึ่งตอกับเครื่อง
กําเนิดไฟฟา เพื่อผลิตไฟฟา และสงตอไปยังผูบริโภคตอไป
ทั้งนี้เทคโนโลยี และมาตรฐานความปลอดภัยของโรงไฟฟา
นิวเคลียรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องมาเปนระยะเวลากวา
50 ป โดยปจจุบันมีโรงไฟฟานิวเคลียรกระจายอยูในประเทศตาง
ๆ ทั่วโลกรวม 437 โรง รวมทั้งอยูระหวางดําเนินการกอสรางเพิ่ม
อีกในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย โรงไฟฟานิวเคลียรมี
สวนประกอบที่สําคัญ คือ
3.1สวนปฏิกรณ(Nuclear Reactor) เปนสวนที่เกิด
การทําปฏิกริยาของธาตุกัมมันตภาพรังสีแบบการแตกตัว(Fission)
โดยการยิงอนุภาค
neutronเขาไปใน
อะตอมของธาตุกัมมันตภาพรังสี เกิดปฏิกริยาตอเนื่อง (Chain
Reaction) มีอนุภาคตางๆที่เกิดขึ้นเชน อัลฟา (α) เบตา(β)

r

แกมมา( )เปนตน จึงจําเปนตองควบคุมไมใหแพรกระจายออกสู
ภายนอกโดยการสรางสวนกําบังรีงสี (Shield) เชน ตะกั่ว หรือผนัง
คอนกรีตหนามากๆ และผลของปฏิกริยานี้เกิดการคาย พลังงานใน
รูปตางๆออกมาโดยเฉพาะพลังงานความรอนจํานวนมากจน
สามารถนํามาใชประโยชน และเพื่อใหเกิดการปลอดภัยจึงตอง
สรางผนังปองกันรังสีหลายชั้น ดวยวัสดุอุปกรณตางๆเพื่อใช

กักกันไมใหสารกัมมันตรังสีรั่วไหลหรือแพรกระจายจากเนื้อ
เชื้อเพลิงนิวเคลียรออกไปสูสงิ่ แวดลอม ภายนอกโรงไฟฟา
ผนังปองกันรังสีหลายชั้น ประกอบดวย
ผนังชั้นที่ ๑ เม็ดเชื้อเพลิงนิวเคลียร (fuel pellet)
ผนังชั้นที่ ๒ ทอหุมเม็ดเชื้อเพลิง นิวเคลียร (fuel clad)
ผนังชั้นที่ ๓ น้ําระบายความรอน (Coolant)
ผนังชั้นที่ ๔ ถังปฏิกรณนิวเคลียร (Reactor Vessel)
ผนังชั้นที่ ๕ กําแพงคอนกรีตกําบังรังสี (Biological
Concrete Shield)
ผนังชั้นที่ ๖ แผนเหล็กกรุผนังดานในอาคารคลุมปฏิกรณ
นิวเคลียร (Steel Liner)

3.2 สวนควบคุมการเกิดปฏิกริยาเพื่อควบคุมการเกิด
ปฏิกริยาของระบบฯใหเปนตามความตองการและเกิดปลอดภัย
สวนควบคุมการเกิดปฏิกริยาประกอบดวย
3.2.1 มอเดอรเรเตอร (Moderator) มีหนาที่ทําให
นิวตรอนวิ่งชาลงเพราะนิวตรอนชามีประสิทธิภาพในการทําใหเกิด
การแบงแยกนิวเคลียสไดดีกวานิวตรอนเร็ว สารที่ใชเปนมอเดอรเร
เตอรไดแก คารบอน เมื่อนิวตรอนวิ่งผานคารบอนจะชนกับอะตอม
ของคารบอนทําใหมันวิ่งชาลงไดความเร็วตามตองการ
3.2.2 แทงบังคับ. (Control Rods) มีหนาที่ควบคุม
อัตราการเกิดปฏิกิริยาไมใหเกิดมากเกินไป ที่
นิยมใชคือ แคดเมียม หรือโบรอน แคดเมียม
จะเปนตัวดูดกลืนนิวตรอนไวไดดีมาก ดังนั้น
ถาสอดแทงแคดเมียมใหลึกเขาไปในเครื่อง
มาก ๆ ก็จะดูดกลืนนิวตรอนไวไดนอยลงทุกที
และปฏิกิริยาลูกโซก็จะคอย ๆ เพิ่มขึ้นตามมา
3.2.3 ตัวทําใหเย็น (Coolant) เพื่อนําเอาความรอน
ออกไปจากเครื่องปฏิกรณ
นิวเคลียร โดยใชน้ําบริสุทธิ์มีทั้ง
ชนิดเบา(ไฮโดรเจน 11H-p1,n1)
หรือ ชนิดหนัก(ไฮโดรเจน 21Hp1,n2)ในการระบายความรอน
ออกจากหองปฏิกริยาและน้ํามีคุณสมบัติสามารถตานทานการเกิด
Nuclear Transmutation ซึ่งสามารถลดการทําปฏิกริยาไดดีกวา
สารอื่น แตเนื่องจากการเกิดปฏิกริยานี้มีพลังงานความรอนจํานวน

มากออกมาจนทําใหน้ําที่ลดอุณหภูมิของหองปฏิกริยาของระบบฯ
มีความรอนสูงมากจึงจําเปนตองมีการระบายความรอนนี้ออกจาก
ระบบฯ
3.3 สวนผลิตไอน้ํา ประกอบดวยอุปกรณแลกเปลี่ยน
ความรอน(Heat Exchanger)โดยวงจรน้ําระบายความรอนจาก
สวนควบคุมปฏิกริยาของระบบฯตองการระบายความรอนออกจึง
จําเปนตองแลกเปลี่ยนความรอนกับวงจรน้ําอีกวงจรหนึ่ง (Heat
Exchange) เนื่องจากวงจรน้ําที่ควบคุมปฏิกริยาฯนี้มีอุณหภูมิสูง
มากจนสามารถทํา
ใหน้ําในวงจรที่มา
ระบายความรอนนี้
เดือดจนสามารถ
ผลิตเปนไอน้ําที่มี
ความดันสูงสามารถนําไปใชงานได
3.4 สวนผลิตกระแสไฟฟา ประกอบดวย. เครื่อง
กําเหนิดไฟฟา(Generator)ตอเขากับชุดขับกังหันไอน้ํา(Steam
Turbine) โดยเปนสวนที่นําไอน้ําที่ผลิตไดจากการระบายความรอน
ของวงจรน้ําที่
ควบคุมปฏิกริยาฯ
นี้มาขับชุดกังหัน
ไอน้ํา (Turbine) ที่
ตอกับเครื่อง
กําเนิดไฟฟาเมื่อไอน้ําหมุนของกังหันไอน้ําจะไดกระแสไฟฟา
ออกมา
3.5 สวนควบแนนไอน้ํานํากลับมาใชใหม (Steam
Recovery) ประกอบดวยชุดระบายความรอน(Heat Exchanger)
เปนสวนที่นําไอน้ําที่ผานการขับชุดกังหันไอน้ําแลวจําเปนตองนํา
กลับมาใชงานใหมอีก
เพราะน้ําที่ใชผลิตเปนไอ
น้ํานั้นตองทําการบําบัด
กอนนํามาใชงานและมี
คาใชจายสูงมากดังนั้กา
รนํากลับมาใชงานใหมอีกทําไดโดยการทําใหอุณหภูมิของไอน้าํ
ลดลงเปลี่ยนสถานะจากไอเปนของเหลว(การควบแนน)เพื่อนํา
กลับไปเติมลงในระบบฯตอไป

3.6 สวนระบายความรอน (Cooling System)
ประกอบดวย หอผึ่งน้ํา Cooling Tower เปนสวนสุดทายที่ความ
รอนที่ถูกดึงออกมาจากระบบฯ จะถูกนําไประบายออก โดยหอผึ่ง
น้ํา(Cooling Tower)และมี
ปริมาณความรอนมากเมื่อ
แลกเปลี่ยนความรอนกับน้ํา
จะไดละอองน้ําที่มีปริมาณ
มาก
ซึ่งเรามักจะเห็นเปนหมอกไอน้ําสีขาวลอยออกจากปลอง
ระบาย
3.7 สวนปรับแรงดันไฟฟา ประกอบดวยระบบหมอ
แปลง (Transformer System) เปนสวนสถานีไฟฟาแรงสูง เพื่อ
ปรับแรงดันไฟฟาในการ
สงไปใชประโยชน โดย
ระบบที่เชื่อมตอเขากับ
โครงขายระบบสายสง
ไฟฟาแรงสูงจําหนาย
หลัก

4. เทคโนโลยีของโรงไฟฟา
โรงไฟฟานิวเคลียรนั้นไดทําการพัฒนาอยางตอเนื่อง
เพื่อใหสามารถควบคุมความใหมีปลอดภัยมากขึ้โดยพัฒนา
เทคโนโลยีใหมๆในปจจุบันที่นิยมใชอยางแพรหลายทั่วโลกมี 3
แบบ ไดแก
4.1 โรงไฟฟานิวเคลียรแบบน้ําเดือด
(Boiling Water Reactor – BWR)
หลักการทํางานโดย ระบบผลิตไอน้ําเปนแบบวงจรเดียว โดยใชน้ํา
ธรรมดา ความดันภายในหมอปฏิกรณประมาณ 6 – 9 ลานปาส
กาล อุณหภูมิน้ําประมาณ
285 องศาเซลเซียส ไอน้ําที่
ไดจะถูกสงไปขับกังหัน
โดยตรง (Direct Drive)เพื่อ
ผลิตไฟฟา

4.2 โรงไฟฟานิวเคลียรแบบความดันสูง (Pressurized Water
Reactor–PWR)
หลักการทํางานโดย ระบบผลิตไอน้ําเปนแบบสองวงจร โดย
ใชน้ําธรรมดาเชนกัน ความดันภายในหมอปฏิกรณประมาณ 15.6
ลานปาสกาล อุณหภูมิ
น้ําสูง ประมาณ 315
องศาเซลเซียส แตไม
เดือดเปนไอเนื่องจาก
ถูกควบคุมดวยเครื่อง
อัดความดัน น้ํารอนจะถูกสงไปยังเครื่องผลิตไอน้ําเพื่อทําใหน้ําใน
อีกวงจรหนึ่งเดือด ไอน้ําของอีกวงจรนี้จะถูกสงไปขับกังหันอีกที่
หนึ่ง(Indirect Drive)เพื่อผลิตไฟฟา
4.3 โรงไฟฟานิวเคลียรแบบแคนดู (CANDU)
พัฒนาโดยประเทศ CANADA จึงตั้งชื่อเทคโนโลยีนี้วา
CANDU หลักการทํางานโดย ระบบผลิตไอน้ําเปนแบบสองวงจร
แตใชน้ําหนักมวล (Heavy water,D2O) แทนน้ําธรรมดา น้ําหนัก
มวลในทอเชื้อเพลิงมีความดันประมาณ
10 ลานปาสกาล มีอุณหภูมิสูง
ประมาณ 310 องศาเซลเซียส แตไม
เดือดเปนไอเนื่องจากถูกควบคุมดวย
เครื่องอัดความดันน้ํารอนจะถูกสงไปยัง
เครื่องผลิตไอน้ําเพื่อทําใหน้ําในอีกวงจร
หนึ่งเดือด ไอน้ําไปยังกังหันเพื่อผลิตไฟฟา
5. ความปลอดภัยของสถานที่ตั้งโรงไฟฟานิวเคลียร
ใชแรยูเรเนียมเปนเชื้อเพลิงแตตองผานกระบวนการแปลงสภาพ
ใหเปนเม็ดรูปทรงกระบอกขนาด
การดําเนินงานเรื่องโรงไฟฟานิวเคลียร จะตองเปนไปตาม
แนวปฏิบัติของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ
(International Atomic Energy Agency = IAEA) แหง
สหประชาชาตินับตั้งแตการเลือกสถานที่ตั้ง การออกแบบ การ
กอสรางและติดตั้งการทดสอบ และทดลอง การเดินเครื่อง การ
บํารุงรักษาจนกระทั่งการเปลี่ยนเชื้อเพลิง มาตรการความปลอดภัย
พัฒนาขึ้นจากแนวคิดพื้นฐานดานความปลอดภัยแบบการปองกัน
หลายชั้น การกําหนดมาตรการและดําเนินการดานความปลอดภัย
ของโรงไฟฟานิวเคลียร
มีวัตถุประสงคเพื่อดูแลความปลอดภัย
ดังนี้
- ความปลอดภัยของประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณนั้นโดยรอบ
รวมทั้งผูปฏิบัติงานในโรงไฟฟา

- ความปลอดภัยตอระบบนิเวศวิทยา และสิ่งแวดลอม

-

ความปลอดภัยตอระบบการทํางาน
ของเครื่องปฏิกรณ
นิวเคลียร และเครื่องมืออุปกรณตางๆในโรงไฟฟา

โรงไฟฟานิวเคลียรมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงมาก
ทั้งนี้เพราะมีมาตรการ และ กระบวนการตรวจสอบตางๆที่เขมงวด
และรัดกุมหลายขั้นตอน ทั้งดานวิศวกรรมและดานบริหารจัดการ
5.1 ดานวิศวกรรม ไดแก แนวคิดในการออกแบบให
ปฏิกรณมีความปลอดภัยในตัวเอง คือ
5.1.1 ใชเม็ดเชื้อเพลิงทนความรอนไดสูงมาก โดยมีจุด
หลอมเหลวที่ประมาณ ๒,๘๐๐ องศาเซลเซียส
5.1.2 ใชยูเรเนียม-๒๓๕ ในเชื้อเพลิงมีสัดสวนต่ํา
ประมาณรอยละ ๐.๗ - ๓ เทานั้น
5.1.3 เครื่องปฏิกรณนิวเคลียรสามารถ หยุดยั้งปฏิกิริยา
แตกตัวไดดวยตัวเอง เมื่อเกิดเหตุผิดปกติขึ้นในระบบ
5.1.4 ระบบถายเทความรอนในเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร
เปนระบบปด ไมมีสวนใด สัมผัสกับเครื่องมืออุปกรณภายนอก
5.1.5 เครื่องมืออุปกรณที่สัมผัสและปนเปอนรังสี จะ
ติดตั้งรวมไวภายในอาคารคลุมปฏิกรณนิวเคลียร
เพื่อความ
สะดวกในการควบคุม
ตลอดจนปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน
ประชาชน และสิ่งแวดลอม
5.2 ดานบริหารจัดการ ไดแก กฎระเบียบ อุปกรณ และ
ระบบความปลอดภัยตางๆหลากหลายชนิด และซอนกันหลาย
ระบบประกอบดวย
5.2.1 รายงานการวิเคราะหความปลอดภัย รายงาน
นี้ตองจัดทําขึ้นกอนการลงมือกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร
ประกอบดวยการศึกษาวิเคราะหในดานตางๆ
5.2.2 การประกันคุณภาพ ปจจัยสําคัญประการ
หนึ่งของมาตรฐานความปลอดภัยโรงไฟฟานิวเคลียร คือ มาตรการ
ประกันคุณภาพ ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ ๕ ขั้นตอน การ
เลือกสถานที่ตั้งโรงไฟฟา การออกแบบโรงไฟฟา การผลิตเครื่องมือ
วัสดุอุปกรณของโรงไฟฟา การเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟา
การกํากับดูแลความปลอดภัยโรงไฟฟา
5.2.3 ระบบความปลอดภัยทางวิศวกรรม คือ ชุด
เครื่องมืออุปกรณหลายระบบ ระบบละหลายชุด ที่ติดตั้งเพื่อ
ตรวจวัดและตรวจสอบการทํางานของเครื่องปฏิกรณโดย อัตโนมัติ
ซึ่งแยกตางหากจากระบบควบคุมเครื่องปฏิกรณชุดปกติ แตจะ
ทํางานควบคูกันไป ในกรณีที่มีเหตุผิดปกติเกิดขึ้น ระบบความ
ปลอดภัยทางวิศวกรรมจะเขามาแกไขเหตุการณทันทวงทีกอนที่
เหตุการณรุนแรงจะเกิดขึ้น
ประกอบดวยชุดเครื่องมือ/อุปกรณ
หลายระบบ

5.2.4 ระบบเสริมความปลอดภัยอื่นๆ คือ ชุด
เครื่องมืออุปกรณที่ทําหนาที่เสริมการทํางานใหแกระบบความ
ปลอดภัยตางๆ เพื่อใหการทํางานของระบบตางๆมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
5.2.5 มาตรการหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน ประกอบดวย
ขั้นตอนตางๆ ไดแก การแจงขาวสารโดยเร็ว การจัดหาสถานที่ที่
ปลอดภัย และเตรียมการอพยพ การจัดเตรียมอุปกรณปองกันรังสี
การตรวจวัดระดับรังสี การควบคุมเสนทางเขาออกโรงไฟฟา การ
ชําระลางสิ่งเปรอะเปอนกัมมันตรังสี
การจัดเตรียมบริการทาง
การแพทย การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม การควบคุมผลิตผล
ทางการเกษตร และการเผยแพรขาวสารตอสาธารณชน จาก
มาตรฐานและมาตรการตางๆที่ไดกลาวมาทั้งหมด จะเห็นไดวา
โรงไฟฟานิวเคลียรทั่วโลกสวนมากมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง
มาก โดยเฉพาะโรงไฟฟานิวเคลียรรุนใหมๆ ที่ไดรับการพัฒนา
อยางตอเนื่องเปนเวลากวา 40 ป ก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยสูงมากขึ้น ยกเวนโรงไฟฟานิวเคลียรบางแหงของบาง
ประเทศที่ไมไดมาตรฐานสากล
เนื่องจากในอดีตไมไดมีการ
ควบคุมและตรวจสอบจาก
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวาง
ประเทศ แตโรงไฟฟาดังกลาวซึ่งมีอยูไมกี่แหงในโลก กําลังจะหมด
ไปในไมชา
6. ขอดีและขอเสียของโรงไฟฟานิวเคลียร
6.1 ขอดี

บทสรุป
อนาคตอีก 10 ปขางหนา คนไทยจะมีโอกาสไดเห็นโรงไฟฟา
นิวเคลียรแหงแรกเกิดขึ้นในไทย หรือไมนั้นก็คงตองรอลุนกันตอไป
วา สุดทายแลว เราจะมีทางออกที่ดีไปกวาการสรางโรงไฟฟา
นิวเคลียรที่ยังมีปญหาการไมยอมรับของคนในชุมชนอยูหรือไม
สําหรับความกาวหนาของโครงการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรใน
ประเทศไทย
ขณะนี้อยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการ โดยการไฟฟาฝายผลิต ( กฟผ.) ไดวาจางบริษัทที่ปรึกษา
เพื่อดําเนินการศึกษารวมถึงการสํารวจและคัดเลือกสถานที่ตั้ง
โรงไฟฟา ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน การคัดเลือก
เทคโนโลยี การศึกษาดานเศรษฐศาสตรพลังงานและการเงิน และ
การวางแผนบุคลากร ทั้งนี้ การศึกษาจะใชเวลา 20 เดือน โดยจะ
แลวเสร็จ ประมาณเดือนพฤษภาคม 2553 สําหรับอุปสรรคสําคัญ
ของการสรางโรงงานไฟฟานิวเคลียรในประเทศไทย คือ การ
เสริมสรางความเขาใจที่ถูกตองใหกับประชาชน
อางอิง

6.1.1 เปนแหลงผลิตไฟฟาขนาดใหญสามารถใหกําลังผลิตสูง
กวา 1,200 เมกะวัตต
6.1.2 มีตนทุนการผลิตไฟฟาแขงขันไดกับโรงไฟฟาชนิดอื่น
6.1.3 เปนโรงไฟฟาที่สะอาด ไมกอใหเกิดมลพิษ
6.1.4 เสริมสรางความมั่นคงของระบบผลิตไฟฟา เนื่องจากใช
เชื้อเพลิงนอย ทําใหเสถียรภาพใน การจัดหาเชื้อเพลิง
และราคาเชื้อเพลิง มีผลกระทบ ตอตนทุนการผลิต
เล็กนอย
6.2 ขอเสีย
6.2.1 ใชเงินลงทุนเริ่มตนสูง
6.2.2 จําเปนตองเตรียมโครงสรางพื้นฐาน
บุคลากร
เพื่อใหการดําเนินงาน
ประสิทธิภาพ

6.2.3
จําเปนตองพัฒนา และเตรียมการ เกี่ยวกับการ
จัดกากกัมมันตรังสี การดําเนินงาน ดานแผนฉุกเฉินทาง
รังสี และมาตรการควบคุม ความปลอดภัย เพื่อปองกัน
อุบัติเหตุ
6.2.4
การยอมรับของประชาชน

และการพัฒนา
เปนไปอยางมี

-

http://www.energy.go.th/
http://www.oaep.go.th
http://kanchanapisek.or.th
http://www.rmutphysics.com/
www.rmutphysics.com/.../nuclear1/nuclear_20.htm

- โรงไฟฟานิวเคลียร โดย สํานักกํากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ก.ค.2550
- โรงไฟฟานิวเคลียร โดย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ฝาย
สื่อสารองคการ 2552
- นิวเคลียรปริทัศน ปที่ 18 ฉบับที่ 3-4 กรกฎาคม-ธันวาคม
2548 สุรศักดิ์ พงศพันธุสุข เขียน โดย งานเผยแพรและการ
ประชาสัมพันธ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

