Atoms for Peace Journal

ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 ประจ�ำปี 2561

การป้องกันการเกิดภาวะวิกฤต
ในบ่อเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว

การยกเว้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัสดุที่ประกอบด้วยนิวไคลด์
กัมมันตรังสี (Exemption)

แสงซินโครตรอนกับความปลอดภัยทางรังสี

บก. เปิดเล่ม
พบกันอีกครั้งกับวารสารปรมาณูเพื่อสันติ ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 ประจ�ำปี
2561 ฉบับนี้จะเต็มแน่นไปด้วยบทความคุณภาพจากบุคคลากรของส�ำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ นับตั้งแต่เรื่อง “การป้องกันการเกิดภาวะวิกฤตในบ่อเก็บ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว” และบทความ “การยกเว้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
วัสดุที่ประกอบด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสี (Exemption)” รวมทั้งเราจะพาทุกท่าน
ไปท�ำความรู้จักกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยพยากรณ์ความน่าจะเป็น
ของทิศทางการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีที่ถูกปลดปล่อยออกมาจาก
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในบทความเรื่อง “ไปไหน...ไปด้วย”
นอกจากนี้ ยั ง มี บ ทความดี ๆ จากสถาบั น วิ จั ย แสงซิ น โครตรอน
เรื่ อ ง “แสงซิ น โครตรอนกั บ ความปลอดภั ย ทางรั ง สี ” ซึ่ ง จะท� ำ ให้ ทุ ก ท่ า น
ได้ ท�ำ ความรู ้ จั ก กั บ แสงซิน โครตรอนมากขึ้น คณะท�ำ งานฯ จั ด ท� ำ วารสาร
ปรมาณูเพื่อสันติหวังว่า บทความในฉบับนี้จะเป็นข้อมูลอ้างอิงได้เมื่อมีการ
สนทนาที่เกี่ยวกับความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
บรรณาธิการ

จัดท�ำโดย ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ปรึกษา

1. ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์
2. นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย
3. นางรัชดา เหมปฐวี

เลขาธิการส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
รองเลขาธิการส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
รองเลขาธิการส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

คณะท�ำงานพิจารณาเอกสารวิชาการและสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
(กองบรรณาธิการ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นางสุชิน อุดมสมพร
นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล
นางวราภรณ์ วัชรสุรกุล
นายอารักษ์ วิทิตธีรานนท์
ดร.พิภัทร พฤกษาโรจนกุล
นางดารุณี พีขุนทด
นางสาวสุนันทา ภูงามนิล
ดร.รุจจพัน เกตุกล�่ำ
ดร.ไชยยศ สุนทราภา
นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์
นางสาวนุชจรีย์ สัจจา

ผู้อ�ำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
          
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู          
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินค่ากัมมันตภาพรังสี
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานปรมาณู
นักฟิสิกส์รังสีช�ำนาญการพิเศษ
นักฟิสิกส์รังสีช�ำนาญการพิเศษ
วิศวกรนิวเคลียร์ช�ำนาญการพิเศษ
วิศวกรนิวเคลียร์ช�ำนาญการ
นักวิชาการเผยแพร่ช�ำนาญการพิเศษ (ฝ่ายเลขานุการ)
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

ออกแบบและพิมพ์ที่ : บริษัท อิสระดี จ�ำกัด
2 วารสาร

Content

4
10
14

การป้องกันการเกิดภาวะวิกฤตในบ่อเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
ไปไหน...ไปด้วย
การยกเว้ น กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วั ส ดุ ที่ ป ระกอบด้ ว ยนิ ว ไคลด์
กัมมันตรังสี (Exemption)

18

แสงซินโครตรอนกับความปลอดภัยทางรังสี

20

แนะน�ำศูนย์ปรมาณูภูมิภาค

22

Inside OAP Orbit

วารสารปรมาณูเพื่อสันติจัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่ภารกิจและการด�ำเนินงานของส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รวมทั้งข่าวสาร
บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
บรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกและแก้ไขต้นฉบับทั้งเรื่องและภาพตามแต่ จะเห็นสมควร โดยไม่ต้องขอ
ความเห็นชอบจากเจ้าของเรื่องและไม่ส่งต้นฉบับคืน
** ข้อคิดเห็นหรือบทความในเอกสารฉบับนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งไม่มีข้อผูกพันกับส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แต่อย่างใด **
ผู้สนใจส่งข้อเขียน หรือข้อเสนอแนะ
สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1123-1127, 4115 โทรสาร 0 2561 3013
E-mail : pr@oap.go.th FB : Atoms4Peace
www.oap.go.th
วารสาร

3

การป้องกันการเกิดภาวะวิกฤต
ในบ่อเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว

การป้องกันอุบัติเหตุจากภาวะวิกฤต
นิราวรรณ ปวีณะโยธิน
วิศวกรนิวเคลียร์ช�ำนาญการ

เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ผ่านการใช้งานในเครื่องปฏิกรณ์
แล้ ว จะมี ป ริ ม าณยู เรเนี ย ม-235 (U-235) ลดลง
ท�ำให้มีโอกาสเกิดภาวะวิกฤตและปฏิกิริยาฟิชชันลูกโซ่
ได้ลดลง แต่ในบ่อเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วก็ยัง
จ�ำเป็นจะต้องมีระบบการระบายความร้อนตกค้างของ
เชื้อเพลิงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วที่เก็บรวมกันอยู่เป็นจ�ำนวน
มากเกิดภาวะวิกฤตขึ้นได้อีก จึงต้องมีการวิเคราะห์
และประเมินความปลอดภัยของระบบระบายความ
ร้อน ลักษณะการจัดเรียงเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในบ่อ และ
วิธีการควบคุมให้บ่ออยู่ในภาวะต�่ำกว่าวิกฤตอยู่ตลอด
เวลา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากภาวะวิกฤต
ในบ่อเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของสถานประกอบการที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

ภาวะวิกฤต (criticality) คือ เมื่อวัสดุนิวเคลียร์
เกิดปฏิกิริยาฟิชชันที่ผลิตนิวตรอนออกมาเท่ากับ
จ� ำ นวนนิ ว ตรอนที่ ถู ก ดู ด กลื น หรื อ รั่ ว ไหลออกไป
ท�ำให้สามารถเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ได้อย่างต่อเนื่อง
และที่ ภ าวะวิ ก ฤต ค่ า k eff ซึ่ ง คื อ อั ต ราส่ ว นของ
นิวตรอนทีผ
่ ลิตต่อนิวตรอนทีถ
่ ก
ู ดูดกลืนและรัว่ ไหล
มีคา่ เท่ากับ 1
การจั ด เก็ บ เชื้ อ เพลิ ง นิ ว เคลี ย ร์ ใ นบ่ อ เก็ บ ให้
ปลอดภั ย ต้ อ งป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ปฏิ กิ ริ ย าฟิ ช ชั น
ที่ควบคุมไม่ได้ โดยเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ต้องอยู่ใน
ภาวะต�่ำกว่าวิกฤต (sub-criticality) และค่า keff
ต้องมีค่าน้อยกว่า 1

ลักษณะการออกแบบบ่อเก็บเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบน�้ำความดันสูง (Pressurized Water Reactor: PWR) ส่วนใหญ่ยกเว้นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบ VVER
(Water-cooled Water-moderated Power Reactor) มีบ่อเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วอยู่ในอาคารแยกต่างหาก โดยเชือ่ มต่อ
กับอาคารปฏิกรณ์ดว้ ยท่อแนวนอน เวลาขนย้ายเชือ้ เพลิงระหว่างบ่อกับแกนต้องมีการเปลีย่ นทิศทางของแท่งเชือ้ เพลิงอย่างน้อย
สองครั้ง เพื่อให้เชื้อเพลิงซึ่งอยู่ในแนวตั้งลงมาอยู่ในแนวนอนระหว่างขนย้ายผ่านท่อเชื่อม และตั้งเชื้อเพลิงขึ้นมาใหม่เมื่อ
ผ่านท่อมาแล้ว ท�ำให้เกิดความเสีย่ งในขัน้ ตอนการขนย้าย เชือ้ เพลิงอาจหล่น ติดค้าง ท�ำให้เกิดอุบตั เิ หตุได้งา่ ยกว่าการย้าย
เชือ้ เพลิงในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบน�ำ้ เดือด (Boiling Water Reactor: BWR)
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รูปที่ 1 แผนภาพโรงไฟฟ้าแบบ PWR ที่มีบ่อเก็บเชื้อเพลิงอยู่ในอีกอาคาร
และเชื่อมด้วยท่อเชื่อมระหว่างอาคาร

ส�ำหรับ BWR บ่อเก็บแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วจะอยู่ภายใน
อาคารปฏิกรณ์ ท�ำให้การขนย้ายระหว่างแกนกับบ่อเป็นไปได้
ง่ายกว่า แต่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงกว่า เพราะ
inventory รวมภายในอาคารปฏิกรณ์มากกว่า PWR

รูปที่ 2 แผนภาพของ BWR ที่มีบ่อเก็บเชื้อเพลิงอยู่ในอาคารเดียวกัน

ระบบหล่ อ เย็ น โดยทั่ ว ไปของบ่ อ เก็ บ เชื้ อ เพลิ ง จะ
ประกอบด้ ว ยปั ๊ ม เครื่ อ ง demineralizer และเครื่ อ ง
แลกเปลี่ ย นความร้ อ น (heat exchanger) ซึ่ ง ต้ อ งมี
อย่างน้อย 2 ชุด ที่เป็นอิสระจากกัน และมีระบบปั๊มและ
heat exchanger ส�ำหรับระบายความร้อนตกค้าง และ
ระบบน�้ำส�ำรอง โดยต้องมีบ่อ skimmer surge เพื่อเก็บ
น�้ำส�ำหรับการไหลเวียน และในระบบท่อต้องมีการเจาะรู
ขนาดเล็ก เพื่อป้องกันการเกิด siphon effect หรือการ
ที่ท่อดูดน�้ำจากบ่อ หลังระบบปั๊มหยุดท�ำงาน

รู ป ที่ 3 แผนภาพระบบหล่ อ เย็ น ของบ่ อ เก็ บ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว

เหตุการณ์เริ่มต้น (Initiating event) ของอุบัติเหตุที่บ่อเก็บเชื้อเพลิง

ในการประเมินความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ต้องเริ่มต้นจากการวิเคราะห์หาเหตุการณ์เริ่มต้น ซึ่งเหตุการณ์เริ่มต้นที่จะน�ำไปสู่
การเกิดอุบัติเหตุจากภาวะวิกฤตในบ่อเก็บเชื้อเพลิง มีตัวอย่างดังนี้
●

การสูญเสียระบบหล่อเย็น (loss of cooling) อาจเกิดจากอุปกรณ์ในระบบหล่อเย็นท�ำงานผิดพลาดหรือไม่ท�ำงาน หรือจาก
การด�ำเนินงานที่ผิดพลาด ตัวอย่างอุบัติเหตุจากการสูญเสียระบบหล่อเย็น เช่น ที่โรงไฟฟ้า Kori-1 ประเทศเกาหลี วันที่
9 ก.พ. 2012 โรงไฟฟ้า Catawba Unit 1 ประเทศแคนาดา วันที่ 4 เม.ย. 2012 โรงไฟฟ้า Forsmark-3 ประเทศสวีเดน วันที่
13 พ.ค. 2013 เป็นต้น

●

น�้ำในบ่อเก็บเชื้อเพลิงลดระดับ (loss of inventory) อาจเกิดจากความเสียหายของอุปกรณ์ จากเหตุการณ์ภายนอก เช่น
แผ่นดินไหว หรือการด�ำเนินงานที่ผิดพลาด ตัวอย่างอุบัติเหตุที่น�้ำในบ่อเก็บเชื้อเพลิงลดระดับ เช่น โรงไฟฟ้า Khmelnitski
ประเทศยูเครน วันที่ 20 พ.ค. 2002 และโรงไฟฟ้า Caternom Unit 2 และ 3 ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 18 ม.ค. 2012
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●

น�้ำในบ่อเก็บเชื้อเพลิงเพิ่มระดับ (increase of inventory) ส�ำหรับโรงไฟฟ้าแบบ PWR ใช้น�้ำที่มีโบรอนเป็นน�้ำหล่อเย็นภายใน
บ่อเก็บเชือ้ เพลิง ถ้าระดับน�ำ้ เพิม่ ขึน้ แต่ปริมาณโบรอนไม่เพิม่ ขึน้ ท�ำให้คา่ ความเข้มข้นจางลง อาจก่อให้เกิดภาวะวิกฤตภายในบ่อได้

อย่างไรก็ตาม U.S. NRC (United States Nuclear Regulatory Commission) ได้สรุปว่า ใน 12 ปีที่ผ่านมา ทั่วโลกมีอุบัติเหตุจากการ
สูญเสียระบบหล่อเย็นในบ่อเก็บเชื้อเพลิงทั้งหมด 10 ครั้ง หรือคิดเป็นหนึ่งครั้งต่อการเดินเครื่อง 100 ปี และมีอุบัติเหตุจาก
การลดระดับน�้ำในบ่อเก็บเชื้อเพลิงทั้งหมด 4 ครั้ง หรือคิดเป็น 3 ครั้งต่อการเดินเครื่อง 1,000 ปี โดยเหตุการณ์ส่วนมากเกิดจาก
การด�ำเนินงานที่ผิดพลาด (human error) จึงควรปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและเพิ่มเครื่องมือเฝ้าระวัง และในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ใน 12 ปีที่ผ่านมา ยังไม่มีการเกิดภาวะวิกฤตหรือเชื้อเพลิงหลอมละลาย
เหตุการณ์เชื้อเพลิงเสียหายที่โรงไฟฟ้า Paks ประเทศฮังการี ปี 2003

โรงไฟฟ้า Paks เป็นโรงไฟฟ้าแบบ VVER ที่นอกจากบ่อเก็บเชื้อเพลิงแล้ว ยังมีถังท�ำความสะอาดเชื้อเพลิง ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้น
ในระหว่างที่เชื้อเพลิงอยู่ในถังท�ำความสะอาดนี้ เนื่องจากถังตั้งไม่ตรงจุดที่เป็นทางให้น�้ำเข้า จึงมีน�้ำเข้ามาในถังน้อยกว่าปกติและ
เกิดความร้อนสะสม ท�ำให้น�้ำในถังกลายเป็นไอน�้ำ  เจ้าหน้าที่เดินเครื่องวัดระดับแรงดันผิดปกติ จึงเปิดฝาถังให้นำ�้ ไหลเข้าไปในถังจาก
ด้านล่างอย่างรวดเร็ว เชื้อเพลิงแตกหักและปล่อยสารกัมมันตรังสีออกสู่บริเวณบ่อ จนกระทั่งน�้ำในบ่อไหลกลับเข้ามาในถัง แต่เชื้อเพลิง
ก็เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก และนับเป็นเหตุการณ์ระดับ 3 ตาม INES scale คือเป็นเหตุการณ์รุนแรง แต่ไม่ใช่อุบัติเหตุที่
ส่งผลกระทบต่อภายนอก เหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นกรณีศึกษาที่มีการท�ำวิจัยร่วมกันโดยหลายประเทศ ถึงแม้ว่าระบบหล่อเย็นของ
ถังท�ำความสะอาดจะแตกต่างจากระบบของบ่อเก็บเชื้อเพลิงทั่วไป แต่การค�ำนวณทางด้าน thermalhydraulics โดยใช้ข้อมูลจาก
เหตุการณ์นี้ สามารถน�ำมาใช้ในการเปรียบเทียบผล (benchmarking) ได้
รูปที่ 4 แผนภาพแสดงสภาพการเกิดไอน�้ำและการไหลของน�้ำ
เข้ามาในถังท�ำความสะอาดเชื้อเพลิงที่โรงไฟฟ้า Paks

อุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ

หลังจากเกิดเหตุสึนามิและเครื่องส�ำรองไฟดีเซลหยุดท�ำงาน ท�ำให้ระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 1-4 หยุดท�ำงาน โรงไฟฟ้า
หน่วยที่ 4 อยู่ระหว่างการซ่อมบ�ำรุง และทางบริษัท TEPCO ได้ย้ายเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ทั้งหมดจากแกนปฏิกรณ์มาเก็บไว้ในบ่อเก็บ
เชื้อเพลิง เมื่อระบบหล่อเย็นหยุดท�ำงานเนื่องจากได้รับความเสียหายจากสึนามิ ในช่วงแรกหน่วยที่ 4 ไม่มีปัญหา แต่อุณหภูมิตกค้าง
ของเชื้อเพลิงในบ่อ ท�ำให้น�้ำหล่อเย็นในบ่อมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ จนเดือดและไอน�้ำท�ำปฏิกิริยากับเซอร์โคเนียม ท�ำให้เกิดการระเบิด
ของไฮโดรเจนในหน่วยที่ 4 ถึงแม้ว่าระดับน�้ำในบ่อจะยังสูงกว่าแท่งเชื้อเพลิง ทาง TEPCO มีความพยายามเติมน�้ำลงในบ่อเก็บ
เชื้อเพลิงเพื่อป้องกันการเกิดภาวะวิกฤต โดยใช้เฮลิคอปเตอร์และรถอัดคอนกรีตสูง 38 เมตร ฉีดน�้ำลงในบ่ออย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง
ระบบหล่อเย็นกลับมาใช้งานได้หลังจากเหตุแผ่นดินไหวเป็นเวลา 2 เดือน อย่างไรก็ตามจากการค�ำนวณและวัดระดับน�้ำในภายหลัง
TEPCO สรุปว่าระดับน�้ำยังคงสูงกว่าแท่งเชื้อเพลิงตลอดเวลา และแท่งเชื้อเพลิงในบ่ออยู่ในภาวะต�่ำกว่าวิกฤตตลอดเวลา

รู ป ที่ 5 การใช้ ร ถอั ด คอนกรี ต เติ ม น�้ ำ ในบ่ อ เก็ บ
เชื้อเพลิงที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ หน่วยที่ 4
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รูปที่ 6 กราฟแสดงระดับน�้ำและอุณหภูมิของน�้ำในบ่อเก็บเชื้อเพลิงหน่วยที่ 4 แสดงให้เห็นว่า
ระดับน�้ำต�่ำสุด คาดว่าอยู่ที่ 1.5 เมตร เหนือแท่งเชื้อเพลิง

การค�ำนวณ burn-up credit ของเชือ
้ เพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว

เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีประเทศใดในโลกที่เปิดใช้งานสถานที่เก็บกากกัมมันตรังสีใต้ดินลึก
(deep geological waste repository) เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วส่วนใหญ่จึงยังเก็บอยู่ใน
บ่อเก็บเชื้อเพลิงภายในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และมีบางส่วนถูกขนย้ายไปจัดเก็บแบบแห้ง ซึ่งการ
จัดเก็บทั้งสองชนิดต้องค�ำนึงถึงการป้องกันการเกิดภาวะวิกฤตเป็นปัจจัยส�ำคัญ แต่ด้วย
จ�ำนวนเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น แต่บ่อที่เก็บภายในโรงไฟฟ้ามีเท่าเดิม
ผู้ด�ำเนินการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จึงอยากจัดเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วในบ่อเพิ่มขึ้น หรือน�ำ
เชื้อเพลิงออกจากบ่อไปยังที่เก็บแบบแห้งให้เร็วขึ้น จึงมีแนวคิดในการหาค่า burn-up credit
ขึ้น เพื่อแก้ปัญหานี้

การก�ำหนดค่า keff

โดยส่วนมากแล้วประเทศต่างๆ จะก�ำหนดให้ค่า keff ในบ่อเก็บเชื้อเพลิงสูงสุดไม่เกิน 0.95 ในสภาวะการเดินเครื่องปกติ และ
บางประเทศเพิ่มให้ค่า keff เป็น 0.98 เมื่อมีอุบัติเหตุ โดยค่า keff ต้องมีค่าความน่าจะเป็น (probability) และค่าความน่าเชื่อถือ
(confidence level) เกิน 95% เพื่อให้มั่นใจว่าเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่เก็บในบ่อจะไม่เกิดภาวะวิกฤตและน�ำไปสู่อุบัติเหตุ
การเก็บเชื้อเพลิงในบ่อเก็บเชื้อเพลิง

เดิมทีเชื้อเพลิงในบ่อจะเก็บในรางแขวน (rack) แบบเปิดให้น�้ำผ่านได้ตลอด แต่เนื่องจากโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ยังคงต้องเก็บเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ใช้แล้วเพิ่มจ�ำนวนขึ้นเรื่อยๆ จึงต้องออกแบบให้การเก็บประหยัดพื้นที่ในบ่อเพิ่มขึ้น โดยใช้ rack ที่เป็นแบบปิดและต้องเปิด
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ให้น�้ำเข้า เพื่อให้เชื้อเพลิงอยู่ใกล้กันมากขึ้น โดยต้องเพิ่มชั้นสารดูดจับนิวตรอน (neutron absorber) เช่น BORAL (B4C ในอะลูมินัม)
สแตนเลสสตีลผสมโบรอน ระหว่างชุดแท่งเชื้อเพลิง ดังนั้นในการป้องกันการเกิดภาวะวิกฤตจ�ำเป็นต้องน�ำชั้นดูดจับนิวตรอนมาค�ำนวณ
รวมด้วย และต้องมีการตรวจสอบสภาพและประสิทธิภาพของชั้นดูดจับนิวตรอนนี้อยู่เสมอ ทั้งโดยการทดลอง การตรวจสอบ และ
การค�ำนวณ เพื่อให้มั่นใจว่าจะดูดจับนิวตรอนได้มีประสิทธิภาพจริงและไม่ท�ำให้เกิดภาวะวิกฤต
การค�ำนวณค่าความวิกฤต

Computer code ที่ใช้ในการค�ำนวณค่าความวิกฤตของแท่งเชื้อเพลิงมีสองวิธีคือ วิธีแบบ deterministics ที่ค�ำนวณหาค่าจาก transport
equation เช่น โปรแกรม DANSYS, SRAC และวิธีใช้ Monte Carlo เช่น โปรแกรม MCNP, SCALE/KENO, MVP
ในการค�ำนวณต้องใช้ข้อมูลชนิดของวัสดุ รูปทรง ลักษณะ ส่วนประกอบของเชื้อเพลิง และใช้ฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์ (nuclear
datalibrary) เป็น input ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้อาจต่างกันไปขึ้นอยู่กับฐานข้อมูลที่ใช้ จึงจ�ำเป็นต้องมีการทบทวนและตรวจทาน (verification
and validation) โดยการเปรียบเทียบกับค่าทีไ่ ด้จากการทดลอง หรือการเปรียบเทียบผลจากโปรแกรมอืน่ หรือวิธกี ารอืน่ (benchmarking)
ส�ำหรับ PWR มีการทดลองในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยที่ส�ำคัญส�ำหรับการ benchmark คือ โครงการ HautTaux de Combustible
(HTC Project) ซึ่งจ�ำลองและวัดค่าปริมาณแอกทิไนด์ในเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ของ PWR ตั้งแต่เริ่มใช้งานจนถึง 37.5 GWd/t ท�ำให้สามารถ
น�ำค่าที่ได้จากการทดลองมาเปรียบเทียบกับผลการค�ำนวณได้
Burn-up Credit

ปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วเมื่อคิดมีการค�ำนวณค่า keff เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะวิกฤตในบ่อเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว หรือในภาชนะ
เก็บเชื้อเพลิง (cask) จะค�ำนวณจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใหม่ ซึ่งมีโอกาสเกิดภาวะวิกฤตได้มากที่สุด และน�ำมาใช้เป็นเกณฑ์ความ
ปลอดภัย ซึ่งเป็นการค�ำนวณแบบ conservative แต่ในความเป็นจริงแล้วเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ท่ีใช้งานไปจะมีปริมาณ U-235 ลดลง
และมี fission product เพิ่มขึ้น ท�ำให้โอกาสในการเกิดภาวะวิกฤตลดลง หลายประเทศที่มีการใช้งานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มานานและ
มีเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วเป็นจ�ำนวนมาก เริ่มเปลี่ยนวิธีการจาก conservative approach มาคิดตามการใช้งานเชื้อเพลิงแทน หรือ
เรียกว่า burn-up credit โดยก�ำหนดเกณฑ์ในการจัดเก็บเชื้อเพลิงตามระยะเวลาการใช้งานและความเข้มข้นของยูเรเนียมในตอน
เริ่มต้น เรียกว่า loading curve ถ้าเชื้อเพลิงที่ใช้งานมานานและค่า burn-up สูงจนอยู่เหนือ loading curve นี้ ก็สามารถน�ำออกจากบ่อ
เพื่อขนย้ายได้
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รูปที่ 7 กราฟแสดงค่า k ที่ลดลง เมื่อเชื้อเพลิงใช้งาน
ไปนานขึ้น และการก�ำหนดเกณฑ์ค่า keff เพื่อน�ำไปหา
loading curve ที่ อ นุ ญ าตให้ เ คลื่ อ นย้ า ยเชื้ อ เพลิ ง
นิวเคลียร์ออกจากบ่อได้

การค�ำนวณค่า burn-up credit ต้องใช้ระยะเวลาและทรัพยากรสูง และต้องมีการเปรียบเทียบกับผลการทดลองจริง ดังนั้น ณ ปัจจุบัน
จึงมีเพียงค่า burn-up credit ของ PWR ที่น�ำมาใช้ในการก�ำกับดูแล และ U.S. NRC อยู่ระหว่างการศึกษาค่า burn-up credit level 1 คือ
น�ำแอกทิไนด์เข้ามาค�ำนวณ แต่ไม่มี fission product และ burn-up credit level 2 ซึ่งรวมทั้งแอกทิไนด์และ fission product ซึ่งพบว่า
เมื่อรวม fission product ด้วยแล้ว loading curve มีค่าลดลง ท�ำให้จ�ำนวนแท่งเชื้อเพลิงที่สามารถย้ายจากบ่อเก็บแบบเปียกไปเก็บใน
cask และบ่อแบบแห้งได้ เพิ่มจ�ำนวนขึ้นอย่างมาก

รูปที่ 8 กราฟเปรียบเทียบการค�ำนวณ burn-up credit level 1 และ level 2
และจ�ำนวนเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วในประเทศสหรัฐอเมริกา

การค�ำนวณ burn-up credit นี้มีการยืนยัน (validate) ด้วยผลการทดลอง HTC และตรวจสอบ (verify) โดยการวัดค่า burn-up ของ
แท่งเชื้อเพลิง ซึ่งการวัดค่า burn-up ท�ำได้โดยวัดอัตราส่วนของ Cs-137 ต่อ Cs-134
อย่างไรก็ตามในแท่งเชื้อเพลิงมีการเผาผลาญเชื้อเพลิงไม่เท่ากันทั้งแท่ง ในบริเวณตรงกลางที่ได้รับนิวตรอนมากกว่าก็จะมี burn-up
สูงกว่าบริเวณปลายแท่งเชื้อเพลิง ดังนั้นเมื่อค�ำนวณหาค่าภาวะวิกฤตจึงต้องค�ำนึงถึง burn-up credit ที่บริเวณปลายแท่งเชื้อเพลิงด้วย
การด�ำเนินการของประเทศไทย

ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ก�ำหนดให้ค่า keff ในการจัดเก็บ
เชื้อเพลิงไว้ที่ 0.9 ซึ่งเป็นการก�ำหนดแบบ conservative นอกจากนั้นแล้ว สทน. ได้ท�ำการค�ำนวณค่า keff ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
ของเครื่องปฏิกรณ์ ปปว.๑/๑ ที่เก็บอยู่ในบ่อปฏิกรณ์ โดยค�ำนวณแบบคิดจากเชื้อเพลิงใหม่ ซึ่งเป็นการค�ำนวณแบบ conservative
เช่นกัน และได้ค่า keff ต�่ำกว่า 0.5 จึงถือว่าต�่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัยเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วที่เก็บใน
บ่อจะไม่เกิดภาวะวิกฤต และภายในบ่อปฏิกรณ์ยังมีพื้นที่เพียงพอต่อการเก็บเชื้อเพลิงใช้แล้ว จึงไม่จ�ำเป็นต้องค�ำนวณโดยใช้ burn-up
credit
วารสาร
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ไปไหน...ไปด้วย

ดร.ธีรพัทธ์ มานุวงศ์

วิศวกรนิวเคลียร์ช�ำนาญการ

ในปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นับได้ว่าเป็นแหล่งพลังงาน
ทีส่ ำ� คัญอันดับต้นๆ ของโลก สามารถผลิตไฟฟ้าทีม่ ปี ริมาณเพียงพอ
ต่อความต้องการการใช้ไฟฟ้าของมนุษย์ได้อย่างดี ในประเทศ
ที่เจริญแล้ว เช่น ประเทศฝรั่งเศส มีจ�ำนวนไฟฟ้าที่ผลิตได้ภายใน
ประเทศเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 80 ซึ่ ง เป็ น ไฟฟ้ า ที่ ผ ลิ ต จากโรงไฟฟ้ า
พลังงานนิวเคลียร์ แต่อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
เองก็อาจจะสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อมวลมนุษยชาติได้
ดังตัวอย่างอุบัติเหตุของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่เชอร์โน
บิล ประเทศยูเครน เมื่อปี พ.ศ. 2529 ที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
สารกัมมันตรังสีไปทั่วยุโรป และส่งผลกระทบต่อเนื่องในวงกว้าง
ต่อมวลมนุษยชาติ รวมถึงสิง่ มีชวี ติ เป็นจ�ำนวนมาก และอุบตั เิ หตุ
ล่าสุดของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่เมืองไดอิชิ ประเทศญี่ปุ่น
ท�ำให้ทั้งโลกตระหนักถึงความอันตรายของโรงไฟฟ้าประเภทนี้
10 วารสาร

อีกครั้ง จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการอพยพย้ายผู้คนออกจาก
พื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยใกล้โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เป็นจ�ำนวน
มาก สาเหตุหลักคือ มีการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีที่ถูก
ปลดปล่อยออกมาจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ถูกกระแสลม
พัดพาเอาสารกัมมันตรังสีไปตามทิศทางลม ถ้ากระแสลมแรงมาก
ก็จะสามารถพัดพาสารกัมมันตรังสีได้จ�ำนวนมากและพัดพาไป
ได้ในระยะไกล สารกัมมันตรังสีที่ถูกพัดพาจะไปตกยังพื้นที่ต่างๆ
ท�ำให้เกิดการเปรอะเปื้อนสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมนั้นๆ
จากการเปรอะเปื้อนสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุ
ที่น�ำไปสู่การปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีในระบบห่วงโซ่อาหาร ซึ่ง
จะมีการถ่ายทอดสารเคมีในระบบห่วงโซ่อาหารนัน้ ๆ ตามลักษณะ
การถ่ายทอด เช่น สารกัมมันตรังสีเปรอะเปื้อนบนหญ้าหรือ
ปนลงในแหล่งน�้ำ  เมื่อวัวกินหญ้าและดื่มน�้ำ  สารกัมมันตรังสีจึง

ถูกถ่ายทอดน�ำเข้าสู่ร่างกายวัว เกิดการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี
ในร่างกายวัว หากวัวถูกกินโดยสัตว์อื่น หรือมนุษย์น�ำวัวมาท�ำ
อาหาร หรือดื่มน�้ำนมก็จะเกิดการปนเปื้อนต่อไปได้ นี่เป็นเพียง
หนึ่ ง ตั ว อย่ า งของห่ ว งโซ่ อ าหารเท่ า นั้ น ยั ง มี ห ่ ว งโซ่ อ าหาร
อื่นๆ อีกในสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ รูปที่ 1 เป็นตัวอย่าง
วั ฏ จั ก รการถ่ า ยทอดสารกั ม มั น ตรั ง สี ใ นสิ่ ง แวดล้ อ มสู ่ สิ่ ง มี ชี วิ ต
จากเหตุการณ์ทั้งสอง จึงมีการเฝ้าตรวจและติดตามการปนเปื้อน
ของสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีต่างๆ เช่น การเก็บ
ตั ว อย่ า งหญ้ า อาหาร พืช ผัก เนื้อ สัต ว์ มาท�ำการวิ เ คราะห์
หาปริมาณการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีในตัวอย่างนั้นๆ ท�ำให้
ทราบการถ่ายทอดสารกัมมันตรังสีในระบบห่วงโซ่อาหารได้

การท�ำพยากรณ์ถึงความน่าจะเป็นของทิศทางการแพร่กระจาย
และระยะเวลาในการแพร่กระจาย ดังนั้นการเฝ้าระวัง ติดตาม
ศึกษา และพยากรณ์ทิศทางการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสี
ที่ปลดปล่อยออกมาจากโรงไฟฟ้าฯ ทั้งก่อน ในระหว่าง และ
หลังการเกิดการปลดปล่อยสารกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์นับเป็นกิจกรรมส�ำคัญ ด้วยเหตุนี้หน่วยงานที่มีหน้าที่
ก� ำ กั บ ดู แ ลการใช้ ป ระโยชน์ จ ากนิ ว เคลี ย ร์ แ ละรั ง สี อย่ า งเช่ น
ส� ำ นั ก งานปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เช่ น กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา รวมถึ ง กรมควบคุ ม มลพิ ษ ก็ ส ามารถ
บูรณาการการท�ำงานในเชิงข้อมูลที่มีเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ให้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพยากรณ์ได้

ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการ
ศึ ก ษาถึ ง ลั ก ษณะการแพร่ ก ระจายของสารกั ม มั น ตรั ง สี ที่ ถู ก
ปลดปล่ อ ยออกมาจากโรงไฟฟ้ า ฯ ในเชิ ง การป้ อ งกั น ช่ ว ยใน
วารสาร
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รูปที่ 1 แสดงวัฏจักรการถ่ายทอดสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมสู่สิ่งมีชีวิต[1]

การแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสี ปัจจัยหลัก
คื อ ภู มิ อ ากาศ หรื อ กระแสลมที่ เ ป็ น ตั ว พั ด พา
น� ำ เอาสารกั ม มั น ตรั ง สี ไ ปยั ง ที่ ต ่ า งๆ เพื่ อ การ
พยากรณ์ทิศทางการแพร่กระจาย ข้อมูลที่จ�ำเป็น
ต้ อ งทราบคื อ 1. ปริ ม าณสารกั ม มั น ตรั ง สี ที่ ถู ก
ปลดปล่ อ ยออกมา และ 2. กระแสลมและ
ความเร็ ว ถ้ า ทราบข้ อ มู ล ทั้ ง สองแล้ ว สามารถ
พยากรณ์ทิศทางและเส้นทางการพัดพาของสาร
กัมมันตรังสีและปริมาณรังสีได้ เป็นการเตรียมการ
ด้ า นความปลอดภั ย ต่ อ ผู ้ ค นและสิ่ ง มี ชี วิ ต อื่ น ๆ
เช่น การอพยพผู้คน และเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
ที่ จ ะอยู ่ ใ นเส้ น ทางการพั ด พาของกระแสลม
เป็นต้น การพยากรณ์จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สองโปรแกรม คือ โปรแกรม PMF และโปรแกรม
HYSPLIT

การหาปริมาณสารกัมมันตรังสีที่ถูกปลดปล่อยออกมาโดยโปรแกรม PMF

หน่วยงานสิ่งแวดล้อมของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The United
States Environmental Protection Agency ได้พัฒนาโปรแกรม
ชื่ อ Positive Matrix Factorization (PMF) [2] ขึ้ น มา เพื่ อ ใช้
ในการหาปริ ม าณสารประกอบต่ า งๆ ที่ ป ะปนอยู ่ ใ นอากาศ
รวมถึ ง สารกั ม มั น ตรั ง สี ที่ ถู ก ปลดปล่ อ ยออกมาจากโรงไฟฟ้ า
พลังงานนิวเคลียร์ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ข้อมูลที่ได้จะบ่งบอกถึง
ความเข้มข้นของสารดังกล่าวที่ปะปนอยู่ในอากาศ จากตัวอย่าง
อากาศที่ เ ก็ บ มาวิ เ คราะห์ ส่ ว นใหญ่ ตั ว อย่ า งอากาศจะถู ก ดู ด
อากาศผ่านกระดาษกรอง สารประกอบที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาด
รูพรุนของกระดาษกรองจะถูกดูดซับไว้ โดยปกติกระดาษกรอง
ที่ใช้จะมีตั้งแต่ PM 2.5 เป็นต้นไป (เลข 2.5 คือ ขนาด 2.5
ไมครอนของสารองค์ประกอบที่มีอยู่ในอากาศที่มีขนาดเล็กสุด
ที่ ก ระดาษกรองดั ก จั บ ได้ ) เมื่ อ ได้ ตั ว อย่ า งอากาศแล้ ว ให้ ท� ำ
การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบ จากนั้นน�ำข้อมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์ต่อด้วยโปรแกรม PMF จะทราบปริมาณสัดส่วนของ
สารองค์ ป ระกอบต่ า งๆ ในอากาศได้ และสามารถบอกสถิ ติ
และแนวโน้มของปริมาณสารองค์ประกอบได้ ถ้ามีการเก็บบันทึก
เรียงตามวัน

รู ป ที่ 2 แสดงหน้ า ต่ า งของโปรแกรม PMF ที่ ใ ช้ ใ นการหาปริ ม าณ
สารกัมมันตรังสีที่ถูกปลดปล่อย[2]
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การวิเคราะห์หาเส้นทางของกระแสลมด้วยโปรแกรม HYSPLIT

ในส่วนการศึกษาทิศทางการพัดของกระแสลม การพยากรณ์และสร้างเส้นทางกระแสลมสามารถท�ำได้โดยการใช้โปรแกรม
ที่ชื่อว่า Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory เรียกย่อๆ ว่า HYSPLIT ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนา
ขึ้นโดย Air Resources Laboratory (ARL) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการรวบรวมข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาจากทุกสถาน
อุตุนิยมวิทยาทั่วโลก บันทึกลงในฐานข้อมูลกลาง ซึ่งจะถูกเรียกใช้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ การใช้งานจะด�ำเนินการผ่าน
เว็บไซต์ช่ือ Air Resources Laboratory (ARL) ของสถาบัน Advancing Atmospheric Science and Technology through
Research[3] การใช้งานหลักใหญ่คือ การกรอกพิกัดต�ำแหน่งพื้นที่ที่ต้องการสร้างเส้นทางกระแสลม ก�ำหนดวันที่เริ่มต้น
และจ�ำนวนวันของกระแสลมที่ต้องการสร้างเส้นทาง โปรแกรมจะสร้างเส้นทางกระแสลมตามจ�ำนวนวันที่ก�ำหนด โดย
อ้างอิงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากฐานข้อมูลที่มี ดังรูปที่ 3 ที่แสดงเส้นทางกระแสลมที่พัดผ่านประเทศไทย

รูปที่ 3 แสดงหน้าต่างของโปรแกรม HYSPLIT

จากข้อมูลที่ได้ของทั้งสองโปรแกรม จะท�ำให้สามารถทราบถึงปริมาณสารประกอบ (สารกัมมันตรังสีในที่นี้) รวมถึงเส้นทาง
ของการถูกพัดพาด้วยกระแสลม สุดท้ายนี้จะเห็นได้ว่า การประยุกต์ใช้โปรแกรมทั้งสองนี้จะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์
หาปริมาณสารกัมมันตรังสีที่ถูกปลดปล่อย อีกทั้งเป็นการยืนยันถึงแหล่งที่มาและการพยากรณ์เส้นทางการเดินทางของ
สารกัมมันตรังสีที่ลมจะพัดพาไป เพื่อน�ำไปสู่แนวทางและมาตรฐานต่างๆ เพื่อป้องกันอันตรายที่จะส่งผลกระทบต่อผู้คน
และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ แต่ทั้งนี้ยังมีโปรแกรมอื่นๆ อีกที่ยังมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์การพัดพาสารกัมมันตรังสีเช่นเดียวกัน
การน�ำผลการพยากรณ์เส้นทางกระแสลมที่ได้จากทุกโปรแกรมมาวิเคราะห์ร่วมกัน จะท�ำให้เพิ่มความมั่นใจและความถูกต้อง
แม่นย�ำมากยิ่งขึ้น
อ้างอิง

1. Center of food safety, Hongkong, http://www.cfs.gov.hk/english/programme/programme_rafs/programme_rafs_fc_01_30_Q&A_2.html,
(accessed 5 March 2017)
2. United States Environmental Protection Agency, https://www.epa.gov/air-research/positive-matrix-factorization-model-environmentaldata-analyses, (accessed 5 March 2017)
3. Air Resource Laboratory, http://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php, (accessed 5 March 2017)
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การยกเว้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
วัสดุที่ประกอบด้วยนิวไคลด์
กัมมันตรังสี (Exemption)

โกมล แพงทรัพย์

นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ

ประเทศไทยมี ก ารน� ำ วั ส ดุ ที่ ป ระกอบด้ ว ยนิ ว ไคลด์ กั ม มั น ตรั ง สี ม าใช้ ป ระโยชน์ ใ นด้ า นต่ า งๆ
อย่างกว้างขวาง เช่น ด้านอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา เป็นต้น วัสดุเหล่านี้
ท�ำให้เกิดอันตรายทางรังสีจากนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เป็นองค์ประกอบ ระดับของอันตราย
มากบ้ า งน้ อ ยบ้ า งแล้ ว แต่ ก รณี ในการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ กรรมที่ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ห รื อ การ
ครอบครองวั ส ดุ เ หล่ า นี้ จึ ง เป็ น สิ่ ง จ� ำ เป็ น และต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ระดั บ ของอั น ตราย แต่ ก าร
ก�ำกับดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นเป็นไปไม่ได้หรืออาจท�ำได้ยาก บางกรณีประโยชน์
ที่ได้รับจากการก�ำกับดูแลจะน้อยเมื่อเทียบกับภาระทั้งในส่วนของผู้ครอบครองหรือใช้วัสดุ
กัมมันตรังสีในกิจกรรมทางรังสีและหน่วยงานก�ำกับดูแล
14 วารสาร

หลักการของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ก�ำหนดให้ความ
เข้มงวดของข้อก�ำหนดต่างๆ ในการก�ำกับดูแลต้องสอดคล้องกับอันตราย
ทางรังสี (Graded Approach) กิจกรรมที่มีแนวโน้มท�ำให้เกิดอันตรายทาง
รังสีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องสูง การก�ำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ รวมถึงข้อก�ำหนดต่างๆ
จะมีความเข้มงวด กิจกรรมที่มีอันตรายทางรังสีต�่ำ  การก�ำกับดูแลจะมีความ
เข้มงวดในระดับที่น้อยกว่า ในบางกรณีหากอันตรายทางรังสีที่เกี่ยวข้อง
อยู่ในระดับต�่ำมากหรือการก�ำกับดูแลไม่ได้ให้ประโยชน์เมื่อเทียบกับภาระ
ที่จะเกิดขึ้น การยกเว้นจากการก�ำกับดูแลอาจเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุด
ตามนิยามของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ การยกเว้น[1]
หมายถึง การก�ำหนดให้กิจกรรมทางรังสีหรือวัสดุที่ประกอบด้วยนิวไคลด์
กัมมันตรังสีไม่ต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดทั้งหมดหรือข้อก�ำหนดบางส่วน
ของการก�ำกับดูแล เนื่องจากการได้รับรังสีที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นอยู่ใน
ระดับต�่ำมาก หรืออีกกรณีหนึ่งการยกเว้นหรือการไม่ก�ำกับดูแลเป็นแนวทาง
ที่เหมาะสมที่สุด ไม่ว่าการได้รับรังสีที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับใด (The determination by a regulatory body that a source or practice need not be
subject to some or all aspects of regulatory control on the basis that
the exposure (including potential exposure) due to the source or practice
is too small to warrant the application of those aspects or that this is
the optimum option for protection irrespective of the actual level of the
doses or risks.)
จากนิยามข้างต้น สรุปได้ว่าการยกเว้นมีอยู่ 2 กรณี[2] คือ
กรณี แรก การได้ รั บ รั ง สี ที่ เ กิ ด ขึ้ น อยู ่ ใ นระดั บ ต�่ ำ มาก ไม่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ซึ่ ง
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศก�ำหนดให้ระดับรังสีดังกล่าว
มีค่าต�่ำกว่า 10 ไมโครซีเวิร์ตต่อปี
กรณี ส อง การก� ำ กั บ ดู แ ลไม่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นแง่ ข องการได้ รั บ รั ง สี
ที่ลดลงเมื่อเทียบกับภาระและความยุ่งยากในด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นแก่
ผู้ด�ำเนินกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ผู้ก�ำกับดูแล โดยไม่ค�ำนึงถึงระดับการได้รับ
รังสีที่เกิดขึ้นจริง การยกเว้นจึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
เราจะทราบได้อย่างไรว่าวัสดุที่ใช้ในกิจกรรมทางรังสีนั้น ท�ำให้เกิดการได้รับ
รังสีน้อยกว่า 10 ไมโครซีเวิร์ตต่อปี ซึ่งจะได้รับการยกเว้นจากการก�ำกับดูแล
ตามกฎหมายหรือไม่ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศตระหนักถึง
ประเด็นนี้ ในปี ค.ศ. 1996 จึงได้ก�ำหนดเกณฑ์ที่จะช่วยในการพิจารณา[3]
โดยก�ำหนดเกณฑ์การยกเว้นขึน้ มาในรูปแบบของค่ากัมมันตภาพจ�ำเพาะและ
ค่ากัมมันตภาพรวมตามชนิดของนิวไคลด์กัมมันตรังสี วัสดุที่ประกอบด้วย
นิวไคลด์กัมมันตรังสีในระดับต�่ำกว่าเกณฑ์ดังกล่าวค่าใดค่าหนึ่งหรือทั้งสอง
ค่า จะถือว่าการได้รับรังสีที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัสดุนั้น ท�ำให้
เกิ ด การได้ รั บ รั ง สี ใ นระดั บ ต�่ ำ กว่ า 10 ไมโครซี เวิ ร ์ ต ต่ อ ปี และได้ รั บ การ
ยกเว้นจากการก�ำกับดูแล หากวัสดุนั้นมีระดับกัมมันตภาพสูงกว่าเกณฑ์
ดังกล่าวจะถูกก�ำกับดูแลหรืออาจสามารถได้รับการยกเว้นจากการก�ำกับดูแล
ได้ หากมีการประเมินการได้รับรังสีและผลการประเมินพิสูจน์ได้ว่าการได้รับ
รังสีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องต�่ำกว่า 10 ไมโครซีเวิร์ตต่อปี โดยเกณฑ์การยกเว้น
ที่ทบวงการฯ ก�ำหนดขึ้นนี้ได้น�ำมาจากผลการศึกษาของประชาคมยุโรป[4]
ซึ่งพัฒนาเกณฑ์ดังกล่าวขึ้นมาบนสมมุติฐานต่างๆ ส�ำหรับใช้กับวัสดุที่มี
วารสาร
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ปริมาณไม่มาก (Moderate amounts) สถานการณ์สมมุติ (Scenario) ที่ก�ำหนดขึ้น
และใช้ในการประเมินการได้รับรังสี คือ สถานการณ์การได้รับรังสีจากการปฏิบัติงาน
ปกติแ ละกรณี อุบัติ เ หตุ ในการท� ำ งาน และสถานการณ์ ก ารได้ รั บรั งสี จ ากการก�ำจัด
วัสดุที่กลายเป็นขยะด้วยการฝังกลบ (Landfill)
ต่อมาในปี ค.ศ. 2014 ทบวงการฯ ได้เพิ่มเติมเกณฑ์การยกเว้นส�ำหรับวัสดุปริมาณมาก
(Bulk amounts)[2] เพื่อให้มีเกณฑ์ที่ครอบคลุมส�ำหรับการยกเว้นวัสดุทุกปริมาณ โดย
ได้แบ่งวัสดุปริมาณมากที่ประกอบด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสีออกเป็น 2 ประเภท คือ
วัสดุที่ประกอบด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มนุษย์ผลิตขึ้นมา (Artificial origin) และวัสดุ
ที่ประกอบด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (Natural origin) เกณฑ์การ
ยกเว้นส�ำหรับวัสดุปริมาณมากที่ประกอบด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มนุษย์ผลิตขึ้น
ได้ถูกก�ำหนดขั้นมาจากการประเมินการได้รับรังสีตามสถานการณ์สมมุติต่างๆ เช่น
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ การอาศัยอยู่ใกล้พื้นที่กลบฝังขยะที่มีการน�ำวัสดุ
ไปทิ้ง การบริโภคน�้ำบาดาลหรือปลาที่ได้รับผลกระทบจากน�้ำที่มีการปนเปื้อน เป็นต้น
และน�ำผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 10 ไมโครซีเวิร์ตต่อปี หรือในกรณีเหตุการณ์
การได้รับรังสีที่มีความน่าจะเป็นต�่ำ  (Low probability events) จะเปรียบเทียบกับเกณฑ์
1 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี และปริมาณรังสีสมมูลส�ำหรับผิวหนัง 50 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี ส่วน
เกณฑ์การยกเว้นส�ำหรับวัสดุปริมาณมากที่ประกอบด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติใช้เกณฑ์การได้รับรังสียังผล 1 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี[2] เป็นเกณฑ์การยกเว้น
กรณีนี้จะแตกต่างกับร่างกฎกระทรวงที่ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติก�ำลังด�ำเนินการอยู่
เนื่องจากเห็นว่าเพื่อความง่ายส�ำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการน�ำเกณฑ์เหล่านี้
ไปใช้งาน จึงได้ก�ำหนดเกณฑ์การยกเว้นส�ำหรับวัสดุปริมาณมากที่ประกอบด้วยนิวไคลด์
กัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติให้มีค่าไม่เกิน 1 Bq/g ส�ำหรับนิวไคลด์กัมมันตรังสี
ใดๆ ในอนุกรมยูเรเนียมหรือทอเรียม และไม่เกิน 10 Bq/g ส�ำหรับโพแทสเซียม–40
จากข้อมูลของทบวงการฯ[5] ที่ระดับเกณฑ์กัมมันตภาพนี้การได้รับรังสีต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
จะอยู่ในระดับไม่เกิน 1 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมการได้รับรังสีจากก๊าซเรดอน
การยกเว้นจากการก�ำกับดูแลเป็นสิ่งใหม่ ไม่เคยปรากฏในพระราชบัญญัติพลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 ถือเป็นเรื่องใหม่ในการก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี
ของไทย เป็นผลดีต่อทั้งผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ ลดภาระในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น
โดยไม่จ�ำเป็น ในการร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการยกเว้นนั้น ได้ปรับวิธีการของ
ทบวงการฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศและเพื่อให้ง่ายต่อการน�ำไปปฏิบัติ
อย่างไรก็ดีหลักการยังคงเดิม นั่นคือ ระดับของการก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี
เป็นไปตามระดับของอันตราย
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แสงซินโครตรอน

กับความปลอดภัยทางรังสี

ดร.ปวิตรา เอมโอ้
ส่วนความปลอดภัย
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

แสงซินโครตรอน

แสงซิ น โครตรอนผลิ ต จากเครื่ อ งเร่ ง อนุ ภ าคมี ป ระจุ ช นิ ด หนึ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า เครื่ อ ง
ก� ำ เนิ ด แสงซิ น โครตรอน ซึ่ ง เป็ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ ส� ำคั ญ ในการพั ฒ นาด้ า น
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ข องประเทศ แสงซิ น โครตรอนที่ ผ ลิ ต จากเครื่ อ ง
ดั ง กล่ า วถู ก น� ำ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาโครงสร้ า งระดั บ โมเลกุ ล และอะตอม
ในเชิ ง ลึ ก ซึ่ ง แสงซิ น โครตรอนช่ ว ยตอบโจทย์ ด ้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ในด้ า นต่ า งๆ มากมาย จึ ง มี ผู ้ เ ข้ า ใช้ บ ริ ก ารแสงที่ ส ถาบั น วิ จั ย แสงซิ น โครตรอน
(องค์การมหาชน) เป็นจ�ำนวนมาก ความปลอดภัยในการใช้แสงซินโครตรอนจึงเป็น
สิ่งจ�ำเป็นที่สถาบันฯ ให้ความส�ำคัญเป็นล�ำดับแรก
เครื่ อ งก� ำ เนิ ด แสงซิ น โครตรอนจั ด เป็ น เครื่ อ งเร่ ง อนุ ภ าคที่ ส ามารถปลดปล่ อ ยแสงออกมาในรู ป ของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ย่านอินฟาเรดจนถึงเอกซเรย์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน สถาบันฯ
จึงด�ำเนินงานตามกฎหมายด้านความปลอดภัยทางรังสีอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ
แสงของสถาบันฯ สามารถใช้แสงซินโครตรอนได้อย่างปลอดภัย พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องคือ พระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ซึ่งการครอบครองหรือใช้เครื่องก�ำเนิดแสงซินโครตรอนจะต้องได้รับ
อนุญาตจากเลขาธิการส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งสถาบันฯ ได้ด�ำเนินการขอรับใบอนุญาตฯ ดังกล่าว
มาอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง โดยขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตฯ นั้น ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ต้องแสดงเอกสาร
หลักฐานและข้อมูลต่างๆ ที่ชัดเจน เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตฯ ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
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ควบคู่ไปกับการตรวจสุขภาพเพื่อประเมินผลกระทบด้านรังสี
ที่มีผลต่อสุขภาพรายบุคคล มาตรการต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่
เป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ต้องด�ำเนินการเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
และผู้ใช้บริการแสงมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเสมอ
ทั้ ง นี้ ก ารด� ำ เนิ น งานด้ า นระบบความปลอดภั ย ทางรั ง สี ข อง
สถาบันฯ ยึดหลักการปฏิบัติงานกับรังสีให้น้อยที่สุดเท่าที่จ�ำเป็น
ตามหลั ก ALARA (As Low As Reasonably Achievable)  
พิจารณาถึงการใช้ประโยชน์จากรังสีอย่างปลอดภัย และควบคุม
ปริ ม าณรั งสี ที่ ผู ้ ปฏิ บัติ งานและผู ้ ใช้ บริ ก ารแสงได้ รั บไม่เกินขีด
จ�ำกัดปริมาณรังสีที่ก�ำหนดตามค�ำแนะน�ำของคณะกรรมาธิการ
ระหว่างประเทศด้านการป้องกันรังสี หรือ ICRP (International
Commission on Radiological Protection) ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ความ
ปลอดภัยในการใช้แสงซินโครตรอนและการน�ำแสงซินโครตรอน
ไปใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
ต้องแสดงให้ผู้ออกใบอนุญาตฯ ทราบถึงระบบความปลอดภัย
ทางรังสีที่มี รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางรังสีที่ได้จัดท�ำขึ้น
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตฯ นั้นจะสามารถน�ำ
เครือ่ งก�ำเนิดรังสีไปใช้ได้อย่างปลอดภัยและไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบ
ด้านสุขภาพต่อผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและประชาชนทั่วไป
ด้านบุคลากรสถาบันฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รังสีระดับสูง เพื่อดูแลด้านความปลอดภัยทางรังสี ในการบริหาร
จัดการด้านรังสีให้เป็นไปอย่างปลอดภัยสอดคล้องกับกฎหมาย
ด้านรังสีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดฝึกอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ทางรังสีทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานกับรังสีที่ถูกต้องและปลอดภัย
ส่วนการเฝ้าระวังด้านรังสีนั้นสถาบันฯ ได้จัดให้มีเครื่องมือวัดรังสี
ประจ�ำพื้นที่เพื่อตรวจวัดรังสีในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง การส�ำรวจ
รังสี และตรวจวัดปริมาณรังสีในอากาศและน�้ำทิ้งเพื่อป้องกัน
การปนเปื้อนของรังสีสู่สิ่งแวดล้อม อีกทั้งจัดให้มีการตรวจวัดการ
ได้รับรังสีประจ�ำบุคคลทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
และผู้ใช้บริการแสงเพื่อประเมินปริมาณรังสีที่แต่ละบุคคลได้รับ
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ศูนย์ปรมาณูภูมิภาค
“ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ศปส.)” เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ส�ำคัญของส�ำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากท�ำหน้าที่เป็นหน่วย
งานย่ อ ยของ ปส. ในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ก� ำ กั บ ดู แ ลความปลอดภั ย การใช้ ป ระโยชน์ จ าก
พลังงานนิวเคลียร์และรังสีระดับภูมิภาค เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีโอกาสในการเข้ารับบริการได้
สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น โดยมีภารกิจดังนี้
1. ด�ำเนินการถ่ายทอดความรู้ สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บทบาทภารกิจหน้าที่ของ ปส.
พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

2. ติ ด ตาม ตรวจสอบกั ม มั น ตภาพรั ง สี ใ นสิ่ ง แวดล้ อ ม และผลกระทบทางรั ง สี
ที่มีต่อประชาชนในระดับภูมิภาค

3. สนับสนุนการก�ำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี
ในภูมิภาค เช่น การประสานงานด้านการขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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Inside OAP Orbit
ปส. โชว์บทบาทขับเคลือ
่ นความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี
ยกระดับศูนย์ปรมาณูภาคตะวันออก
ตามนโยบาย EEC
รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "บทบาทของ ปส. ขับเคลื่อนการดูแลความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559"
ภายใต้แนวคิด “Smart OAP for Safety @ EEC” ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 พร้อมโชว์บทบาทขับเคลื่อนความปลอดภัย
ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และถ่ายทอดภารกิจการให้บริการด้านการก�ำกับดูแล
ความปลอดภัยจากนิวเคลียร์และรังสีแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ ปส. จึงยกระดับศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค
ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ให้เป็นหน่วยงานย่อยของ ปส. ในการสนับสนุนการก�ำกับดูแลความปลอดภัยจาก
การใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาค น�ำร่องเป็นภูมิภาคแรก โดยมีรูปแบบการให้บริการที่ครอบคลุมและเบ็ดเสร็จ
ณ จุดเดียว อาทิ การบริการให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับระบบการขออนุญาตการครอบครอง ใช้ น�ำเข้า และส่งออกวัสดุ
นิ ว เคลี ย ร์ แ ละวั ส ดุ กั ม มั น ตรั ง สี การบริ ก ารขึ้ น ทะเบี ย นเจ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย ทางรั ง สี (RSO) เป็ น การอ� ำ นวย
ความสะดวกและเข้าถึงผู้รับบริการตามนโยบายของรัฐบาล
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เป้าหมายหลักในการเปิดตัวครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดภารกิจและการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาค
เอกชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับทราบ โดยมุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการรับ
บริการ รวมทั้งเสริมความรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบหลักการและสาระส�ำคัญของพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ที่มีการบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งภายในงานมีการถ่ายทอด
ความรู้และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี อาทิ คลินิกให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีอย่างปลอดภัย การให้ความรู้ในการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์
การเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี การรับสมัครเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสี (RSO) กิจกรรมสาธิตการส�ำรวจรังสีด้วยอากาศยานไร้คนขับ และการเก็บกู้วัสดุกัมมันตรังสีด้วยหุ่นยนต์ ซึ่งมี
ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนามากกว่า 450 คน
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เรียนรู้เรื่อง
พลังงานนิวเคลียร์และรังสีง่ายๆ
Mobile Application OAP
Download และติดตั้ง OAP Application
โดยค้นหา

“OAP” รองรับทั้งระบบ
Android และ iOS

สำนักงานปรมาณูเพือสันติ

ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2596 7600 โทรสาร 0 2561 3013
แจ้งเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีตลอด 24 ชั่วโมง โทรศัพท์ 08 9200 6243
www.oap.go.th, Facebook : Atoms4Peace

