
ประชุมคณะทํางานพิจารณาความปลอดภัยของพื้นที่
เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น.

หองประชุม ๑๐๓ อาคาร ๔ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ



ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางภายในสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ จึง
มีการปรับเปลี่ยนคําสั่งสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ท่ี ๒๗/๒๕๖๐ เรื่องแตงต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาความปลอดภัยของสถานท่ีตั้งสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร ลงวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ใหสอดคลองกับความรับผิดชอบหนาท่ี
ของหนวยงานภายใน 

คําสั่ง ปส ท่ี ๗๐/๒๕๖๒



ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐



ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองแจงเพือ่ทราบ

๓.๑ กฎหมายลําดับรองที่เก่ียวของกับการพิจารณาอนุญาตใหใชสถานที่ต้ัง

• (ราง) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตใหใช
พ้ืนท่ีเพ่ือต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร พ.ศ. .... ซ่ึงปจจุบันอยูระหวาง
ขั้นตอนการพิจารณาโดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

• ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ วาดวย การจัดทํารายงาน
วิเคราะหความเหมาะสมของพ้ืนท่ีตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มีผลใชบังคับแลวเม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑



๓.๒ กระบวนการพิจารณาใบอนุญาต

๒ กันยายน ๒๕๖๒

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒



ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อพจิารณา
๔.๑  การพิจารณารายงานวิเคราะหความเหมาะสมของพ้ืนที่ต้ังเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร
วิจัยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หัวขอในรายงานวิเคราะหความเหมาะสมของพ้ืนท่ีเพ่ือต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร

1. บทนํา

2. ลักษณะท่ัวไปของพ้ืนท่ีตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร 

3. ลักษณะเฉพาะของพ้ืนท่ีสถานประกอบการทาง

4. รายงานดานสิ่งแวดลอมและการกระจายตัวของประชากร 

5. แผนฉุกเฉินทางนิวเคลยีรและรังสี

6. การประกันคุณภาพ



๔.๑.๑ การพิจารณาความปลอดภัยดานธรณีวิทยา

ขอกําหนด

ในรายงานตองอธิบายถึงลักษณะทางธรณีวิทยาท่ัวไป ขนาด
แผนดินไหวสูงสุด ความเสี่ยงในการเกิดแผนดินไหวในอนาคตและคาบอุบัติซํ้า และ
คาความสั่นไหวของพ้ืนผิว (vibratory ground motion)





ผลการพิจารณา

• แผนดินไหว

• หลุมยุบ เนื่องจากชั้นหินเกลือในบริเวณถูกนําไปใชทําเหมืองเกลือ

ขอมูลท่ีขอเพ่ิมเติม: 

- สํารวจดวยวิธีการทางธรณีฟสิกสเพ่ิมเติมในรัศมี ๑ กิโลเมตร โดยจัดทําแนว
สํารวจ ๒ แนวตั้งฉากกัน และขุดหลุมสํารวจทุกระยะ ๓ - ๔ เมตร เพ่ือสํารวจหาชั้น
เกลือหินรอบบริเวณ 

- เก็บขอมูลเหมืองเกลือในรัศมี ๕ กิโลเมตรท่ีมีขอมูลวิธีการและปริมาณการผลิต
เกลือ



๔.๑.๒ การพิจารณาความปลอดภัยดานน้ําบาดาล 

ขอกําหนด

ในรายงานตองอธิบายถึงขอมูลลักษณะทางอุทกวิทยาของแหลงน้ําใตดินใน
พ้ืนท่ีตั้ง ท่ีมีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะการเกิดของแหลงน้ําใตดิน การเชื่อมตอกัน
ระหวางแหลงน้ําใตดินกับแหลงน้ําบนผิวดิน การใชประโยชนของแหลงน้ําใตดิน ผล
การสํารวจแหลงน้ําใตดิน ผลการประเมินอัตราการไหลของน้ํา ทิศทางการไหลของ
น้ํา อัตราการซึมผานดินของน้ํา ตลอดจนการเก็บขอมูลและตัวอยางพรอมท้ัง
วิเคราะหคุณลักษณะทางกายภาพ องคประกอบทางเคมี และแบบจําลองสําหรับการ
วิเคราะหผลกระทบท่ีเกี่ยวของกับแหลงน้ําใตดิน













ผลการพิจารณา

ขอมูลท่ีขอเพ่ิมเติม

- ทิศทางการไหลของน้ําบาดาล  ซ่ึงหาไดจากการเจาะสํารวจวัดระดับน้ํา
บาดาลรอบบริเวณ และหาคาเฮด (ระดับความสูงพ้ืนดิน - ระดับน้ํา) และนํามาจัดทําเปน
แผนท่ี contour ของระดับน้ําบาดาล เพ่ือแสดงทิศทางการไหล 

- คาความสามารถของการซึม หรือ คา k (hydraulic conductivity) ของ
ตะกอนและหินแข็งท่ีแสดงในแผนท่ีอุทกธรณีวิทยา เพ่ือใหสามารถคิดคํานวณการ
แพรกระจายของวัสดุกัมมันตรังสีในกรณีอุบัติเหตุรุนแรง ในอัตรา เมตร/วัน



๔.๑.๓ การพจิารณาความปลอดภัยดานน้ําผิวดนิ

ขอกําหนด

ในรายงานตองมีขอมูลทางอุทกวิทยาท่ีเพียงพอตอการประเมินอุทกภัยท่ี
อาจเกิดขึ้นจากท้ังภัยธรรมชาติและท่ีมนุษยสรางขึ้น เชน การพังทลายของเขื่อน
ขนาดใหญ โดยมีขนาด ความจุ อัตราการไหลของน้ํา ทิศทางการไหลของน้ํา และ
แผนการบริหารจัดการแหลงน้ํา





ผลการพิจารณา

• อุทกภัยจากธรรมชาติ

• อุทกภัยจากการพังทลายของเขื่อนขนาดใหญ

ขอมูลท่ีขอเพ่ิมเติม

- ระดับน้ําเทียบกับระดับน้ําทะเลปานกลาง (เมตร ร.ท.ก.)

- แผนท่ี contour แสดงระดับความสูงของพ้ืนท่ี



๔.๑.๔ การพิจารณาความปลอดภัยดานโยธา



ผลการพิจารณา

หลุมท่ีขุดท้ัง ๒ หลุมใหผลท่ีแตกตางกัน

ขอมูลท่ีขอเพ่ิมเติม

เพ่ิมหลุม boring test ภายใตตําแหนงท่ีคาดวาจะเปนท่ีตําแหนงของแกนเครื่อง
ปฏิกรณ



๔.๑.๕ การพิจารณาความปลอดภัยดานอุตุนิยมวิทยา

ขอกําหนด

ในรายงานตองอธิบายถึงขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา ไดแก ความเร็วลม 
ทิศทางลม อุณหภูมิอากาศ ความชื้นในอากาศ ความกดอากาศ ปริมาณน้ําฝน และ
แนวรองมรสุม พรอมกับประเมินความเสี่ยงอันตรายจากลมพายุ



สิ่งท่ีปรากฏในรายงาน

• คําอธิบายลักษณะของฤดูกาลโดยท่ัวไป

• ขอมูล อุณหภูมิและความกดอากาศ ความชื้นสัมพัทธ ปริมาณฝน แสดงเปนราย
เดือน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

• ขอมูลพายุหมุนเขตรอนท่ีเคลื่อนท่ีเขาสูประเทศไทยในคาบ ๖๘ ป

• ขอมูลความเร็วลมสูงสุด ๑๐ ป จากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครราชสีมา และ
การคํานวณคาความถี่ของความเร็วลม







ผลการพิจารณา

• ความเร็วลม ทิศทางลม 

• อุณหภูมิอากาศ 

• ความชื้นในอากาศ

• ความกดอากาศ 

• ปริมาณน้ําฝน

• ลมพายุ



๔.๑.๖ การพิจารณาความปลอดภัยทางนิวเคลียร

ขอกําหนด

ในรายงานตองอธิบายถึงปริมาณผลผลิตการแบงแยกนิวเคลียส ปริมาณ
และชนิดของวัสดุกัมมันตรังสีท่ีปลดปลอย (source term) ท้ังในกรณีปกติและ
อุบัติเหตุ การแพรกระจายสูสิ่งแวดลอมจากกรณีเดินเครื่องปกติและกรณีอุบัติเหตุ 
และแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี



สิ่งที่ปรากฏในรายงาน

• มีผลการคํานวณผลผลิตการแบงแยกนิวเคลียส และปริมาณวัสดุกัมมันตรังสีในถังและ
บอของเคร่ืองปฏิกรณในกรณีเดินเคร่ืองปกติ

• สําหรับกรณีอุบัติเหตุ มีการคาดประมาณชนิดและปริมาณวัสดุกัมมันตรังสี โดยการ
อางอิงจากเคร่ืองปฏิกรณแบบเดียวกันที่มีลักษณะใกลเคียงกัน โดยในบทที่ ๒ อางอิง
จากเคร่ืองปฏิกรณ NIRR-1 ซึ่งใชเชื้อเพลิงชนิดความเขมขนยูเรเนียมสูง (highly 
enriched uranium, HEU) แตในบทที่ ๔ อางอิงถึงการแพรกระจายของวัสดุ
กัมมันตรังสีจากเคร่ืองปฏิกรณ GHARR-1 ซึ่งใชเชื้อเพลิงชนิดความเขมขนยูเรเนียมตํ่า
(low enriched uranium, LEU)

• มีการอธิบายถึงแผนและการเตรียมพรอมสําหรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี



ผลการพิจารณา

• แผนฉุกเฉิน

• การแพรกระจายของวัสดุกัมมันตรังสีในกรณีเดินเครื่องปกติและกรณีอุบัติเหตุ

• ปริมาณวัสดุกัมมันตรังสีภายในเครื่องปฏิกรณ (source term)

ขอมูลท่ีขอเพ่ิมเติม

• ปรับปรุงขอมูล source term ใหเหมาะสมสําหรับเชื้อเพลิงนิวเคลียรชนิด LEU



๔.๑.๗ การพิจารณาดานการประกันคุณภาพ

ขอกําหนด

ในรายงานตองอธิบายถึงระบบการประกันคุณภาพท่ีแสดงถึง แผนผัง
องคกร ความรับผิดชอบ การควบคุมและติดตามการประกันคุณภาพ ขั้นตอนและ
วิธีการปฏิบัติงาน ระบบการจัดเก็บเอกสาร และวิธีการควบคุมเอกสาร

สิ่งท่ีปรากฏในรายงาน

คูมือการประกันคุณภาพ



ผลการพิจารณา

• ขาดการแจกแจงขั้นตอนการดําเนินงานของหนวยภายในโครงการ

• เอกสารประกอบรายงานท่ีสงมา ไมมีรหัสเอกสารตามท่ีระบุไวในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน P03-GA-01 เรื่อง การควบคุมเอกสาร

ขอมูลท่ีขอเพ่ิมเติม

• ปรับปรุงแผนผังการดําเนินงาน

• เพ่ิมรายละเอียดของขั้นตอนในการดําเนินงานยอยท่ีจําเปนสําหรับชวงการขอ
อนุญาตพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งฯ เชน กระบวนการขออนุญาต กระบวนการวัดรังสีใน
สิ่งแวดลอม กระบวนการประเมินความปลอดภัยและจัดเก็บขอมูล

• แสดงใหเห็นถึงการเก็บบันทึกและกําหนดรหัสเอกสาร



สรุปขอมูลท่ีขอเพิ่มเติมจาก มทส. ตามระเบียบวาระท่ี ๔.๑
ดานท่ีพิจารณา ขอมูลท่ีขอเพ่ิมเติม

ธรณีวิทยา - สํารวจดวยวิธีการทางธรณีฟสิกส เพ่ือหาชั้นเกลือหินรอบบริเวณ 

- เก็บขอมูลเหมืองเกลือ

นํ้าบาดาล - แผนที่แสดงทิศทางการไหลของน้ําบาดาล

- คา k ของชั้นดินและหิน

น้ํา - ระดับน้ําสูงสุดเทียบกับระดับน้ําทะเลปานกลาง

- แผนที่ contour ความสูง

โยธา - หลุม bore hole ที่บริเวณใตแกนเคร่ืองปฏิกรณ

อุตุนิยมวิทยา -

นิวเคลียร - แกไข source term

ประกันคุณภาพ - ปรับปรุงแผนผังการดําเนินงานและเพ่ิมรายละเอียดของขั้นตอนการดําเนินงานยอย

- เพ่ิมรหัสเอกสาร



๔.๒ การพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งเครื่อง
ปฏิกรณนิวเคลียรวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จากการพิจารณาความเสี่ยงอันตรายจากเหตุการณภายนอกแลว สรุปไดวา
พ้ืนท่ีตั้งท่ีขอรับใบอนุญาตนี้ เปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับใชตั้งเครื่องปฏิกรณ
นิวเคลียรขนาด ๔๕ กิโลวัตต โดยสามารถออกแบบทางวิศวกรรมเพ่ือใหสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรนี้มีความปลอดภัยได



คาความเสี่ยงอันตรายท่ีกําหนดใน(ราง)กฎกระทรวง และ
เกณฑสําหรับการออกแบบเคร่ืองปฏิกรณ ปว.มทส.
เหตุการณภายนอก เกณฑคาความเสี่ยง

อันตราย

คาความรุนแรงท่ี

ประเมินได

เกณฑการออกแบบ

แผนดินไหว ๒ x ๑๐-๓ ตอป

(คาบอุบัติซ้ํา ๕๐๐ป)

PGA <  ๐.๐๕g อาคารตองทนตองแรง

ส่ันไหวไดมากกวา 

๐.๑g

ลมพายุ ๒ x ๑๐-๒ ตอป

(คาบอุบัติซ้ํา ๕๐ ป)

๓๓ น็อต (ลมพายุ

สเกลออน)

อาคารตองทนตอ

แรงลมพายุไดมากกวา 

๔๐ น็อต

อุทกภัย ๒ x ๑๐-๓ ตอป

(คาบอุบัติซ้ํา ๕๐๐ป)

9.5 เมตร (ร.ส.ม.) พ้ืนที่ต้ังตองอยูสูงกวา

บริเวณสถานี M164 

มากกวา ๑๕ เมตร



ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ 
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