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วสัดภุายใต้

การพิทกัษว์สัดนิุวเคลียร์

ขอบคณุ Power point  ธีรพัทธ์  มานุวงศ์

เนือ้หา

1. นยิามของความปลอดภยั ความมัน่คง และพิทกัษค์วามปลอดภยั

2. ความหมายของวสัดนุวิเคลยีร ์และวสัดุกมัมนัตรังสี

3. ระดบัความรนุแรงของเหตกุารณท์างนวิเคลยีรแ์ละรังสี
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1. นิยามของความปลอดภยั ความมัน่คง

และพิทกัษค์วามปลอดภยั

นิยาม

Safety ความปลอดภยั

การป้องกนัอันตรายจากนวิเคลียรแ์ละรังสีใหก้บัประชาชนและสิ่งแวดลอ้ม

Security การรักษาความมัน่คงปลอดภยั

การป้องกนัการลกัลอบ การขโมย การโจรกรรมวัสดนวิเคลียร ์วัสดกุมัมนัตรังสี 

รวมถึงการการป้องกนัการก่อวินาศกรรมต่อสถานประกอบการทางนวิเคลียรแ์ละรังสี

Safeguards การพิทกัษค์วามปลอดภยั

การตรวจติดตามการใชว้ัสดนุวิเคลียร ์เพ่ือใหแ้นใ่จว่ามีการน าวัสดนุวิเคลรไ์ปใชใ้นทางสนัติไม่มีการ

น าไปใชใ้นการไปสรา้งระเบิดนวิเคลียรห์รือระเบิดที่มีอานภุาพรา้ยแรงอ่ืนๆ
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Safety

Safeguards Security

ใบอนญุาต

กฎระเบียบ

ตรวจสอบ

การใชป้ระโยชนอ์ย่างถกูวิธี

มีขัน้ตอน และปลอดภยั ทัง้

วัสดนุวิเคลียรแ์ละวัสดุ

กมัมนัตรังสี

มมีาตรการ การป้องกนัการลกัลอบ การ

ขโมย การโจรกรรมวัสดนุวิเคลยีร ์วัสดุ

กมัมนัตรังส ีรวมถึงการการป้องกนัการ

กอ่วินาศกรรมตอ่สถานประกอบการทาง

นวิเคลยีรแ์ละรังสี

สามารถตรวจตดิตามการใชว้ัสดนุวิเคลยีร ์

รวมถึงวัสดกุมัมนัตรังส ีใหน้ าไปใชอ้ย่างสนัตวิิธี

ไมม่กีารน าไปใชใ้นการไปสรา้งระเบิดนวิเคลยีร์

หรือระเบิดท่ีมอีานภุาพรา้ยแรงอ่ืนๆ

ทะเบียน

ค าแนะน า

ระบบป้องกนั

Safety ความปลอดภยั

1. แนวคิดในการออกแบบใหป้ฏิกรณม์คีวามปลอดภยัในตวัเอง

- เม็ดเชือ้เพลงิทนความรอ้นไดส้งูมาก 

- สดัสว่นของยเูรเนยีมต า่ประมาณรอ้ยละ 0.7-3

- ระบบควบคมุ

- ระบบน า้หลอ่เย็น 

2. กฎระเบียบ อปุกรณ ์และระบบความปลอดภยัตา่งๆหลากหลายชนดิ 

- รายงานวิเคราะห์ความปลอดภยั

- ประกนัคณุภาพ (การเลือกสถานท่ีตัง้ ออกแบบ ผลิตเครื่องมือ การเดินเครื่องและการก ากับ)

- เกราะป้องกนัรังสหีลายชัน้ (Defence-in depth) 

- ระบบความปลอดภยัทางวิศวกรรม (ระบบหยดุเครื่อง ระบบระบายความรอ้นฉกุเฉิน ขจดัสารกัมมนัตรงัสี)

- มาตรการหลงัเกดิเหตฉุกุเฉิน (การแจง้ขา่วสารโดยเร็ว  การจัดหาสถานทีท่ีป่ลอดภัย และเตรียมการอพยพ การจัดเตรียมอปุกรณ์

ป้องกันรังสี การตรวจวัดระดบัรังสี การควบคมุเสน้ทางเขา้ออกโรงไฟฟ้า การช าระลา้งสิ่งเปรอะเป้ือนกัมมันตรังสี การจัดเตรียมบริการทาง

การแพทย ์การจัดเตรียมอาหารและเคร่ืองดืม่ การควบคมุผลิตผลทางการเกษตร และการเผยแพร่ขา่วสารตอ่สาธารณชน) 
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Safety ความปลอดภยั

แนวทางปราการป้องกนัเชงิลึก (Defence-in-depth Approach)การควบคมุระดบัก าลงั การรักษาความสามารถใน

เกราะชัน้ที่ ๑ เม็ดเชือ้เพลงินวิเคลยีร ์(fuel pellet)

เกราะชัน้ที่ ๒ ท่อหุม้เม็ดเชือ้เพลงิ นวิเคลยีร ์(fuel clad)

เกราะชัน้ที่ ๓ น า้ระบายความรอ้น (coolant)

เกราะชัน้ที่ ๔ ถังปฏิกรณน์วิเคลยีร ์(reactor vessel)

เกราะชัน้ที่ ๕ ก าแพงคอนกรีตก าบังรังส ี(biological concrete shield)

เกราะชัน้ที่ ๖ แผน่เหล็กกรผุนงัดา้นในอาคารคลมุปฏิกรณน์วิเคลยีร์ (steel liner)

เกราะชัน้ที่ ๗ อาคารคลมุปฏิกรณ ์นวิเคลยีร ์(reactor containment)

Security ความมัน่คง

1. การจ าแนกประเภทของวัสดนุวิเคลียร ์

ขึน้อยู่กบัความเสี่ยงที่เป็นไปได ้ของวัสดนุิวเคลียร์ที่ใชง้าน และสามารถน าไปประกอบเป็น

ลกูระเบิดนิวเคลียร์ได ้ซ่ึงจะขึน้อยู่กับ ชนิดของวัสดนุิวเคลียร์ เช่น พลโูทเนียม ยเูรเนียม 

ส่วนผสมของไอโซโทป ปริมาณของไอโซโทปที่เกิดฟิชชันได ้รปูแบบทางกายภาพและเคมี

ระดับรังสี และปริมาณ โดยจะตอ้งให้ความส าคัญสงูสดุกับอาคารที่ เก็บหรือมีวัสด ุ

นิวเคลียร์เป็นอันดับแรก ส่วนอาคารที่เหลือนั้น ก็ใหค้วามส าคัญลดหลั ่นกันไป เพื่อที่จะ

ก าหนดวิธีการป้องกนัที่เหมาะสม 
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Security ความมัน่คง

2. การป้องกนัรักษาความปลอดภยัวัสดนุวิเคลียรร์ะหว่างการใชง้านและการจดัเก็บ 

แนวคิดคือ การออกแบบที่ประกอบดว้ยอปุกรณ์รักษาความปลอดภยั วิธีการรักษา

ความปลอดภัย ซ่ึงรวมถึง โครงสรา้งงานรักษาความปลอดภัย และสมรรถนะของ

เจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยั และการออกแบบ สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์ ซ่ึง

รวมถึงผังและแบบแปลนของสถานประกอบการนั้น ระดับของมาตรการการรักษา

ความปลอดภยั จะตอ้งออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัภยัคกุคาม 

Security ความมัน่คง

3. การป้องกันและรักษาความปลอดภยัสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

จากการก่อวินาศกรรม และส าหรับวสัดนุิวเคลียรใ์นระหว่างการใชง้านและ

การ เ ก็บรักษา การก่อวินาศกรรมต่อวัสด ุนิว เคลียร์ หรือสถาน

ประกอบการทางนิวเคลียร์ จะก่อใหเ้กิดอันตรายจากรังสีต่อผูป้ฏิบัติงาน 

และอาจก่อใหเ้กิด สารกมัมนัตรังสรีัว่ไหลออกสูส่าธารณะและสิ่งแวดลอ้ม



18/06/61

6

Safeguards พิทกัษค์วามปลอดภยั

การพิทกัษค์วามปลอดภยัวสัดนิุวเคลียรมี์ท่ีมาจากสนธิสญัญาไม่แพรข่ยายอาวธุ

นิวเคลียร ์(Non-Proliferation Treaty, NPT) 

ประเทศไทยเขา้เป็นภาคี ตัง้แต่วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2515 

มีสาระส าคญั 

หา้มรัฐที่ครอบครองอาวธุนิวเคลียร์ (ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ รัสเซีย ฝรัง่เศส และจีน) ส่ง 

หรือช่วยใหป้ระเทศอื่น ๆ ผลิต หรือครอบครองอาวธุนิวเคลียร์ และหา้มรัฐที่ไม่ได ้ครอบครอง

อาวธุนิวเคลียร์รับ แสวงหา หรือขอความช่วยเหลือในการผลิตอาวธุนิวเคลียร์ และใหร้ั ฐที่ไม่ได ้

ครอบครอบอาวธุนิวเคลียร์ยอมรับขอ้ตกลงพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ว่าจะไม่น า

พลงังานนวิเคลียรใ์นทางสนัตไิปดดัแปลงใชผ้ลิตอาวธุนวิเคลียร์

การพิทกัษท์ าไดโ้ดย

รัฐตอ้งรายงานปริมาณวัสดนุวิเคลียร์(ตน้ก าลงั) และนวิเคลียรพ์ิเศษ ตามรปูแบบและตาม

ระยะเวลา ที่ก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงเพิ่มเตมิเฉพาะกรณี 

2.ความหมายของวสัดนิุวเคลียร ์และวสัดุกมัมนัตรงัสี
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วสัดกุมัมนัตรงัสี

ธาตหุรือสารประกอบใด ๆ ที่องค์ประกอบส่วนหนึ่งมีโครงสร้างภายใน

อะตอมไม่คงตัว และสลายตัวโดยปลดปล่อยรังสีออกมา ทั้งที่มีอยู่ ใน

ธรรมชาติหรือเกิดจากการผลิตหรือการใชว้ัสดนุิวเคลียร์ การผลิตจาก

เคร่ืองก าเนิดรังสี หรือ กรรมวิธีอื่นใด ทั้งนี้ ไม่รวมถึงวัสดกุัมมันตรังสีที่มี

ลกัษณะเป็นวสัดนุวิเคลยีร์

วสัดนิุวเคลียร์

วสัดเุฟอรไ์ทล ์พลโูทเนยีมที่มพีลโูทเนยีม-238 นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80

ยเูรเนยีม-233 ยเูรเนยีมเสริมสมรรถนะ ยเูรเนียมที่มีส่วนผสมของไอโซโทปต่าง

ไปจากที่ปรากฎอยู่ตามธรรมชาติที่ไม่ใช่แร่หรือกากแร่ และวัสดใุดๆ ที่เป็น

สว่นผสมวสัดดุงักว่าขา้งตน้

นิวไคลด์ของวัสดทุี่ ไม่เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน เมื่อถูก เหนี่ยวน าด้วย

นวิตรอน แตเ่มือ่ดดูกลนืนวิตรอน นวิเคลยีสจะเกิดการเปลีย่นแปลงและกลายเป็น

วัสดฟิุชไซล์ (วัสดุที่สามารถท าให้เกิดปฏิกิ ริยานิวเคลียร์ต่อเนื่องได้  วัสดุฟิชไซ ล์ท ุกชนิดสามารถ

เกิดปฏิกิริยาฟิชชนัต่อเนือ่งได)้
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1. วสัดตุน้ก าลงั Source material ไดแ้ก่

(ก) ยเูรเนยีมที่มอีย ู่ตามธรรมชาติ Natural Uranium

ยเูรเนยีมดอ้ยสมรรถนะ Depleted Uranium

ทอเรียม Thorium หรือวัสดอุื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

สารประกอบหรือสารผสมของธาตหุรือวัสดดุงักล่าว ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

(ข) แร่หรือสินแร่ซ่ึงประกอบดว้ยวัสดตุาม (ก)

2. วสัดนิุวเคลียรพิ์เศษ ไดแ้ก่

(ก) พลโูทเนยีม Plutonium

ยเูรเนยีม-233 Uranium-233

ยเูรเนยีมที่เสริมสมรรถนะดว้ยยเูรเนยีม-233 หรือยเูรเนยีม-235

สารประกอบของธาตดุงักล่าว

(ข) วัสดใุด ๆ ที่มวีัสดตุาม (ก) อย่างหนึง่หรือหลายอย่างผสมเขา้ไป

ที่มา-พรบ.พลงังานนวิเคลยร ์๒๕๕๙

วสัดนิุวเคลียร์

วสัดนิุวเคลียร์

Ref: http://www.smh.com.au/business/energy/australian-uranium-in-demand-as-china-goes-full-steam-for-nuclear-20151217-glqldr.html

https://www.transcend.org/tms/2014/02/will-thorium-save-us-from-climate-change/

RTC-S-SG on NMAC-Jakarta

Yellowcake uranium Thorium

Depleted Uranium
Fuel Cycle

http://www.smh.com.au/business/energy/australian-uranium-in-demand-as-china-goes-full-steam-for-nuclear-20151217-glqldr.html
https://www.transcend.org/tms/2014/02/will-thorium-save-us-from-climate-change/
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วสัดนิุวเคลียรภ์ายใตก้ารพิทกัษ์

ส่ิงท่ีตอ้งรายงานคือ

1. วสัดตุน้ก าลงั Source material ไดแ้ก่

ยเูรเนยีมที่มอีย ู่ตามธรรมชาติ Natural Uranium

ยเูรเนยีมดอ้ยสมรรถนะ Depleted Uranium

ทอเรียม Thorium

2. วสัดนิุวเคลียรพิ์เศษ ไดแ้ก่

พลโูทเนยีม Plutonium

ยเูรเนยีม-233 Uranium-233

 เชือ้เพลงิในการผลติกระแสไฟฟ้า  U-235~5%

 เชือ้เพลงิในเคร่ืองปฏิกรณน์วิเคลยีรว์ิจยั U-235 ~ 20%

 อาวธุนวิเคลยีร์ U-235 >95%, Pu-239 >20%

 อาวธุระเบิดนวิเคลยีรร์า้ยแรงอื่นๆ Pu, U, Th

-Radiological Dispersal Device = อปุกรณส์ าหรับแพร่กมัมนัตรังสี หรือ“Dirty Bomb”

วสัดนิุวเคลียรใ์ชใ้นทางมิชอบ
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Dirty bomb

ระเบิดที่น าเอาสารกมัมนัตภาพรงัสใีดๆ มาเพิ่มความอนัตราย เชน่การผกูตดิกบัระเบิด

เพื่อใหส้ารกมัมนัตภาพรงัสฟุ้ีงกระจายไปปกคมุพืน้ที่เป้าหมายในวงกวา้ง 

ผลท่ีเกิดคือ

- สารกมัมนัตรังสเีกิดการฟุ้งกระจาย

- ความตืน่ตระหนกตกใจ สง่ผลทางจิตใจ

- ความหวาดกลวั สง่ผลตอ่ประชาชนโดยทัว่

- เกิดความวุ่นวายในวงกวา้ง เชน่ กระทบเศรษฐกิจ

สารพิษ

มีอาการทางรงัสีอยา่งรนุแรง

Alexander Litvinenko 

อดตีสายลบัรัสเซีย

พบเพื่อน KGB ที่รา้นอาหารญ่ีปุ่น Itsu sushi bar  

ไดร้ับรังสจีากสารกมัมนัตรังส ี210Po ประมาณ 10 กรัม

2 วนั: ทอ้งเสยี และ อาเจียน อย่างรนุแรง

2-3 สปัดาห:์ แขนขา อ่อนแรง ไมร่ ูส้กึตวั 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1pLaai-rTAhWLWLwKHfK2CeAQjRwIBw&url=http://www.hindustantimes.com/india/what-happens-when-terrorists-drop-dirty-bomb-on-india-expert-answers/story-IJxrcd7AqFecXMFeMn8d4O.html&psig=AFQjCNHr0qenHwYtrRvZLAOajkAPQ7mvWQ&ust=1494656098408214
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1pLaai-rTAhWLWLwKHfK2CeAQjRwIBw&url=http://www.hindustantimes.com/india/what-happens-when-terrorists-drop-dirty-bomb-on-india-expert-answers/story-IJxrcd7AqFecXMFeMn8d4O.html&psig=AFQjCNHr0qenHwYtrRvZLAOajkAPQ7mvWQ&ust=1494656098408214
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3. ระดบัความรนุแรงของเหตกุารณท์างนิวเคลียรแ์ละรงัสี

ความรนุแรงของเหตกุารณ์

ที่เกดิขึน้กบัโรงไฟฟ้า

พลงังานนวิเคลียร์
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ความอนัตรายของ

วัสดกุมัมนัตรังสี

วัสดกุมัมนัตรังสีที่เป็นอนัตรายสงูสดุ

ความอนัตรายของ

วัสดกุมัมนัตรังสี

วัสดกุมัมนัตรังสีที่เป็นอนัตรายมาก

วัสดกุมัมนัตรังสีที่เป็นอนัตราย
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ความอนัตรายของ

วัสดกุมัมนัตรังสี

วัสดกุมัมนัตรังสีที่มโีอกาสเป็นอันตราย

สงูสดุ

ความอนัตรายของ

วัสดกุมัมนัตรังสี

วัสดกุมัมนัตรังสีที่ไมเ่ป็นอนัตรายส
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ขอบคณุครบั

มคี าถาม? ครบั


