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ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๔	เรื่อง	“วิกฤตไฟฟ้า...ถึงเวลาสร้างโรงไฟฟ้า

พลังงานนิวเคลียร์...?”	 โดยสำนักพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
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ในอนาคต	การเปลีย่นแปลงของโลกปจัจบุนัในดา้นของพลงังาน	 เปน็ตน้ 

และการพฒันาแนวคดิดา้นการบรหิาร	การพฒันาองคก์รแหง่การเรยีนรู ้
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วิกฤตไฟฟ้า...ถึงเวลาสร้างโรงไฟฟ้า

พลังงานนิวเคลียร.์..?

 “ไฟฟ้า” จัดเป็น

สิง่จำเปน็ในชวีติประจำวนั

ของผูค้นมากมายทัง้ในยาม

หลับและตื่น ในแต่ละวัน

มนษุยใ์ชไ้ฟฟา้กนัมากอยา่ง

ไม่รู้ตัว เพื่ออำนวยความ

สะดวกสบายในชีวิตด้าน

ต่างๆ ทั้งการใช้ไฟฟ้าเพื่อสร้างแสงสว่าง ใช้หุงข้าว ทำน้ำร้อน

ดทูวีีฟงัเพลงเปดิเครือ่งปรบัอากาศใชง้านคอมพวิเตอร์เปน็ตน้

	 นอกจากไฟฟ้าจะถูกนำมาใช้เพื่อดำรงชีวิตประจำวันแล้ว	

ไฟฟา้ยงัเปน็ปจัจยัสำคญัในภาคอตุสาหกรรมเพือ่ผลติสนิคา้	สรา้งรายได้

และการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศมาอยา่งยาวนาน	ซึง่แนน่อนวา่

ทกุคนอยากเหน็ภาวะเศรษฐกจิของประเทศเตบิโต	แตน่ัน่หมายความวา่ 

กิจกรรมการใช้ไฟฟ้าจะยิ่งเพิ่มทวีมากขึ้นเช่นกัน		

สำนักพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

กระทรวงพลังงาน
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	 ดังนั้น	 การจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของคน

ทั้งประเทศ	จึงเป็นภาระสำคัญยิ่งที่ภาครัฐต้องดำเนินการ	 ซึ่งการจัดหา

ไฟฟ้าให้เพียงพอนั้น	 จำเป็นต้องมีการ	 “วางแผนระยะยาว”	 ขึ้น		 

เพือ่เตรยีมความพรอ้มและรองรบัปญัหาการใชไ้ฟฟา้ทีจ่ะเกดิในอนาคต 

	 ทั้งนี้	 กระทรวงพลังงานซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจ	 

รับผิดชอบต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ	 จึงได้วิเคราะห์

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงและวางแผนให้เกิดการผลิตไฟฟ้า	 

อย่างเพียงพอและเหมาะสม	จนเป็นที่มาของ	 “แผนพัฒนากำลังผลิต

ไฟฟ้าของประเทศ”	ขึ้น	

	 จากแผนพัฒนา

กำลั งผลิ ต ไฟฟ้ าของ

ประเทศ	พ.ศ.	๒๕๕๓	 -	

๒๕๗๓	 หรือที่รู้จักกัน  

ในชื่อ	แผนพีดีพี	๒๐๑๐	

ซึ่งได้คาดการณ์การใช้

ไฟฟา้ของประเทศในระยะ 

๒๐	ปี	 พร้อมกับวางแผนจัดหาไฟฟ้าให้ได้ตามความต้องการในระยะ	

๒๐	ปีนั้น	พบว่าอุปสรรคใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือ...	

	 ในอีก	๒๐	ปีข้างหน้า	ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศจะมี

มากถึง	๕๒,๘๘๐	 เมกะวัตต์	 จากปี	๒๕๕๓	ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้า

อยู่	 ๒๔,๐๐๐	 เมกะวัตต์	 นั่นหมายความว่าไทยจะต้องจัดหาไฟฟ้า	 

ให้เพิ่มมากกว่าปัจจุบันอีก	๒๘,๘๘๐	 เมกะวัตต์	 และเมื่อนับปริมาณ
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สำรองไฟฟ้าอีกจำนวนหนึ่งที่ต้องตระเตรียมไว้	 ทำให้ไทยจะต้องผลิต

ไฟฟ้าในปี	๒๕๗๓	 เป็นปริมาณ	๖๕,๕๔๗	 เมกะวัตต์	 ปัญหาที่ตามมา

คอืจะตอ้งสรา้งโรงไฟฟา้อกีกีโ่รงจงึจะผลติไฟฟา้ใหไ้ดต้ามความตอ้งการ

ใช้ที่จะเกิดขึ้นนี้		

 ประกอบกับ

ปั จจุ บั น เกิ ดกระแส	 

การอนุรักษ์ธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม	 จนส่งผล

ให้ประชาชนไม่ไว้ใจ

การก่อสร้างโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่	 รวมถึงโรงไฟฟ้าด้วย	 ดังนั้น	 การก่อสร้าง	 

โรงไฟฟา้ทัง้ขนาดเลก็และขนาดใหญจ่งึเกดิขึน้ไดย้าก	 ...แลว้ประเทศไทย

จะเลือกเดินทางไหนเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในอนาคต...???

ความจริงของแผนพีดีพี๒๐๑๐

	 แผนพีดีพี	๒๐๑๐	 เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสตื่นตัวเรื่องโลกร้อน	

โดยเป็นการพยากรณ์การใช้และผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์

เศรษฐกจิในปจัจบุนั	 เนือ่งจากกอ่นหนา้นี้

ประเทศไทยผลิตไฟฟ้าโดยเดินตาม	

“แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า	 พ.ศ.	

๒๕๕๐	-	๒๕๖๔”	หรอื	แผนพดีพี	ี๒๐๐๗ 

แต่ เนื่ อ งจากภาวะ เศรษฐกิ จ โลก		 
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ทรุดตัวอย่างแรงในช่วงปี	 ๒๕๕๑	 -	 ๒๕๕๒	 ส่งผลให้ความต้องการ	 

ใชไ้ฟฟา้ลดตำ่ลงมาก	และปรมิาณการผลติไฟฟา้เกนิกวา่ความตอ้งการ 

จนนำมาสู่การปรับแผนพีดีพีใหม่	เป็นแผนพีดีพี	๒๐๑๐	

	 ทั้งนี้	 จุดเด่นของแผนพีดีพี	๒๐๑๐	อยู่ที่การเพิ่มความสำคัญ

ดา้นสิง่แวดลอ้มไวใ้นแผนดว้ย	 โดยในการตัง้สมมตฐิานจดัทำแผนพดีพี	ี

๒๐๑๐	นัน้	 ไดใ้หน้ำ้หนกัเรือ่งความมัน่คงของระบบไฟฟา้เปน็อนัดบัแรก 

รองลงมาคือด้านสิ่งแวดล้อม	 และค่าความต้องการใช้ไฟฟ้า	 ดังนั้น		 

จะส่งผลต่อการเลือกประเภทของโรงไฟฟ้าที่จะก่อสร้าง	ซึ่งต้องคำนึงถึง

การปล่อยมลภาวะให้น้อยที่สุด		

	 สำหรับการพยากรณ์การใช้ไฟฟ้าของประเทศในอีก	 ๒๐	 ปี		 

จะแม่นยำแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการพยากรณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศเป็นสำคัญ	 ดังนั้น	 กระทรวงพลังงาน	 โดยสำนักงานนโยบาย

และแผนพลังงาน	 (สนพ.)	 และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา	 

การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 จึงได้มอบหมายให้สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 (NIDA)	 เป็นผู้ศึกษา	 ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ	หรอื	GDP 

ของประเทศในอนาคต	

เพือ่เปน็จดุตัง้ตน้ของการ

พยากรณ์ความต้องการ

ใช้ไฟฟ้าในอีก	 ๒๐	 ปี

ข้างหน้า		
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	 ส่วนผลของการคาดการณ์	GDP	 ของประเทศ	 เพื่อใช้สำหรับ

การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้านั้น	ปรากฏว่าอัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกจิในระยะยาวจะอยูท่ีป่ระมาณ	๓.๘๒%	สง่ผลใหค้วามตอ้งการ

ใช้ไฟฟ้าขั้นพื้นฐานอยู่ประมาณ	๕๒,๘๘๐	 เมกะวัตต์	 ดังนั้น	 จำนวน	 

โรงไฟฟ้าจะสร้างเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงดังกล่าว	 

ตามแผน	ดังนี้	 	 																																																																																		

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	 ๑๓	โรง	 ๑๖,๖๗๐	

โรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด	 ๘	โรง	 ๘,๔๐๐	

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ	 	 ๕๑๒	

Co	Generation	 	 ๗,๑๓๗	 	

พลังงานหมุนเวียน	 	 ๔,๖๑๗	

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์	ขนาด	๑,๐๐๐	 ๕	โรง	 ๕,๐๐๐		

เมกะวัตต์	

ซื้อจากต่างประเทศ	 	 ๑๑,๖๖๘	

๑
 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	(สนพ.)	

จำนวนโรงไฟฟ้าใหม่ตั้งแต่ปี๒๕๕๓-๒๕๗๓

๑

ประเภทโรงไฟฟ้า จำนวน กำลังการผลิตติดตั้งรวม
(เมกะวัตต์)
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	 อย่างไรก็ตาม	 การเลือกก่อสร้างโรงไฟฟ้าดังกล่าว	 เป็นการ

พิจารณาโดยคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมผสมผสานควบคู่กันไปด้วย	

และได้เน้นการกระจายการใช้เชื้อเพลิงอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิด

การพึ่งพาแหล่งพลังงานชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป	 เพราะจะส่ง	 

ผลเสียต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในอนาคตได้	 	 	
๒

ข้อมูลเดือนมกราคม	๒๕๕๓	 โรงไฟฟ้าในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
สำหรบัผลติไฟฟา้สงูถงึ	๗๐%	นอกนัน้ใชถ้า่นหนิในการผลติไฟฟา้	๒๑%	ใชพ้ลงันำ้ 
๕%	การผลิตจากเชื้อเพลิงอื่นๆ	 รวมการนำเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศ	๔%	และ	 
ใช้น้ำมัน	 ๐.๒%	 ซึ่งการใช้ก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้าในสัดส่วน	 ๗๐%	 ถือเป็น
ประมาณที่สูงและเสี่ยงต่อไฟฟ้าดับมาก	หากเกิดอุบัติเหตุกับท่อส่งก๊าซขึ้น	 ดังนั้น
ในแผนพีดีพี	 ๒๐๑๐	 จึงจำเป็นต้องวางแผนลดการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับผลิต
ไฟฟ้าลง	 และเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงประเภทอื่นขึ้นมาทดแทน	 โดยกำหนดสัดส่วน	 
การใช้เชื้อเพลิงต่างๆ	ในการผลิตไฟฟ้าดังนี ้

สัดส่วน(%)เชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าตามแผนพีดีพี๒๐๑๐

 เชื้อเพลิง ปี๒๕๕๘ ปี๒๕๖๔ ปี๒๕๗๓

พลังงานหมุนเวียน	 ๖	 ๖	 ๖	

ก๊าซธรรมชาติ	 ๖๒	 ๔๘	 ๓๘	

พลังน้ำ	 ๓	 ๓	 ๒	

รับซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ	 ๘	 ๑๖	 ๑๘	

ถ่านหิน	 ๑๒	 ๑๓	 ๒๑	

ลิกไนต์	 ๘	 ๗	 ๒	

พลังงานนิวเคลียร์	 -	 ๖	 ๑๑	

๒
	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	(สนพ.)	
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แผนพฒันากำลงัผลติไฟฟา้พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๗๓

(แผนPDP๒๐๑๐)

	 แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 -	 ๒๕๗๓	 หรือ	 
ที่มักเรียกกันสั้นๆ	 ว่า	 แผน	 PDP	 ๒๐๑๐	 มีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วน
พลังงานหมุนเวียน	และมีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ด้วยสมมติฐานว่า	
ถา้แนวโนม้การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ	และการเพิม่ของประชากรไทย
ยังมีความต่อเนื่อง	 การพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าของไทย	
๒๐	ปีข้างหน้า	 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณหนึ่งเท่าตัวจากปัจจุบัน	
ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๓	-	๒๕๗๓	
หรือ	 PDP	๒๐๑๐	 ได้ถูกจัดทำบนพื้นฐานเป้าหมายการพัฒนาระบบ
ผลิตไฟฟ้า	ดังนี้	

	 -		ให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ	
	 -		มีความมั่นคงด้านพลังงานที่เชื่อถือได้	
	 -		มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	
	 -		เพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้สูงขึ้น	

	 ปรากฏวา่ในแผน	PDP	๒๐๑๐	จะสรา้งโรงไฟฟา้เพิม่ขึน้หลายโรง 
โดยมีการกระจายใช้โรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ	 และชนิดเชื้อเพลิงที่	 
หลากหลายในสัดส่วนที่เหมาะสม	รวมถึงการวางแผนให้มีการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขึ้น	ประมาณ	๕,๐๐๐	 เมกะวัตต์	 ในขณะที่
เป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียนอยู่ที่ประมาณ	๕,๘๑๘	 เมกะวัตต์	
ทั้งนี้	 ยังไม่รวมไฟฟ้าจากพลังน้ำขนาดใหญ่ที่มีอยู่เดิมแล้วอีก	๓,๔๐๐	
เมกะวัตต์	 รวมกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่า	

๘,๐๐๐	เมกะวัตต์	  
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เหตุใดต้องบรรจุโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

ในแผนพีดีพี๒๐๑๐

	 จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า	 

โรงไฟฟา้พลงังานนวิเคลยีร์

เป็นทางเลือกหนึ่ งที่ ได้

บรรจุในแผนพีดีพี	๒๐๑๐	

โดยกำหนดสัดส่วนใน

การผลติไฟฟา้ไวป้ระมาณ 

๑๐%	ของเชือ้เพลงิทัง้หมด 

ด้วยเหตุปัจจัยที่ว่า	 เป็นโรงไฟฟ้าที่ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับ	 

โลกใบนี้เลย	 อีกทั้งสามารถผลิตได้ปริมาณมากเพียงพอที่จะเป็นไฟฟ้า

ฐานให้กับประเทศได้	 ในขณะที่การจัดหาก๊าซธรรมชาติของประเทศ		 

มีแนวโน้มต้องนำเข้าเพิ่มมากขึ้นด้วยราคาที่สูงกว่าการผลิตภายใน

ประเทศ	ที่สำคัญต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

ยังต่ำกว่าเชื้อเพลิงประเภทอื่น	ซึ่งจะทำให้ประชาชนไม่ต้องเสียเงินจ่าย

ค่าไฟฟ้าแพงในอนาคต		

	 จากตารางแสดงราคาต้นทุนค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและค่า	 

เชื้อเพลิงในการจัดทำ	PDP	๒๐๑๐	จะเห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบต้นทุน

การผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยจะพบว่า	 โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์มีต้นทุน

อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันกับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน		 

ขณะที่ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงประเภทอื่นยังมีราคาสูงอยู่	

โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	 เนื่องด้วยข้อจำกัด	 



1�วิกฤตไฟฟ้า...
ถึงเวลาสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร.์..?

ด้านการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า	 รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ผลิต

ไฟฟ้ายังมีราคาแพง		

ราคาต้นทุนค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและค่าเชื้อเพลิง

ในการจัดทำPDP๒๐๑๐

๓
 การไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย	

๓
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หมายเหต ุ

	 ๑	 Availability	 Payment	 (AP)	 เป็นค่าความพร้อมผลิตและ	 

	 	 คุณภาพการจ่ายไฟฟ้าครอบคลุมค่าก่อสร้าง	และ	 Fixed		 

	 	 Operation	and	Maintenance	Cost	

	 ๒	 Energy	Payment	(EP)	เปน็คา่ใชจ้า่ยครอบคลมุ	Fuel	Cost   

	 	 และ	Variable	Operation	and	maintenance	Cost	

	 ๓	 AP	ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์	 รวมค่าใช้จ่ายในการปลดและ	 

	 	 รื้อถอนโรงไฟฟ้า	 การจัดการเชื้อเพลิงใช้แล้วและกาก	 

	 	 กัมมันตรังสี	 และการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ	 ระหว่างอายุ	 

	 	 การใช้งาน	

	 ๔	 เงินลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	 พลังงานลม	ขยะ		 

	 	 และชีวมวล	ใช้อัตราแลกเปลี่ยน	๑$	=	๓๔	บาท	

	 ๕	 ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	 พลังงานลม	 ขยะ		 

	 	 และชีวมวล	มาจากสื่อสาธารณะ	

 ดังนั้น การเลือกสร้างโรงไฟฟ้าตามประเภทเชื้อเพลิงใดนั้น 

นอกจากจะคำนึงถึงปริมาณไฟฟ้าที่ต้องผลิตให้เพียงพอแล้ว ยังต้อง

คำนึงถึงการไม่ปล่อยมลภาวะทำร้ายโลกด้วย และที่สำคัญเมื่อผลิต

ออกมาแล้วราคาค่าไฟฟ้าต้องไม่แพงจนเกินไป และไม่เป็นอุปสรรค  

ต่อการผลิตสินค้าและการพัฒนาประเทศด้วย  
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ทำความรู้จักโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

	 ก า รผลิ ต ไฟฟ้ า จ าก

พลงังานนวิเคลยีรต์อ้งม	ี“ปฏกิรณ์

นิวเคลียร์	 (Nuclear	Reactor)”	

หรือที่ เรียกว่า	 “เตาปฏิกรณ์”	

เป็นองค์ประกอบสำคัญ	ภายใน

เตาปฏิกรณ์จะมีแกนปฏิกรณ์	 

ที่มีแท่งเชื้อเพลิง	 ซึ่งบรรจุเม็ด

เชื้อเพลิงยูเรเนียมอยู่ภายใน	 เมื่อเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ขึ้น	 และได้

พลังงานจำนวนมหาศาลออกมา	สามารถทำให้น้ำกลายเป็นไอเพื่อนำ

ไปหมุนกังหันไอน้ำที่ต่อจากเพลาไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่สามารถ

ผลติกระแสไฟฟา้ออกมาได	้ เนือ่งจากปฏกิริยิานวิเคลยีรไ์มม่กีารเผาไหม้

เชื้อเพลิงโดยตรง	 ดังนั้น	 กระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

จึงเป็นพลังงานสะอาด	 ไม่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศ	 ตลอดจน	 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เกิดสภาวะโลกร้อน		

ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

	 ปัจจุบันไทยอยู่ระหว่างการศึกษาคัดเลือกเทคโนโลยีของ	 

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ว่าจะเลือกใช้ชนิดใดที่จะเหมาะสมกับ

ประเทศไทย	แต่ประเภทของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่นิยมใช้งาน

อยู่ทั่วโลกมีด้วยกัน	๓	แบบ	ได้แก่	
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 ๑. ปฏิกรณ์แบบน้ำความดันสูง (Pressurized Water

Reactor : PWR) จะต้มน้ำภายในถังขนาดใหญ่	 ซึ่งอัดความดันไว้	 

เพื่อไม่ให้น้ำเดือดกลายเป็นไอ	

โดยจะนำน้ ำส่ วนนี้ ไปถ่ าย เท	 

ความร้อนให้แก่น้ำหล่อเย็นอีก

ระบบหนึ่งที่ไม่ได้ควบคุมความดัน	

เพื่อผลิตไอน้ำออกมา	 เป็นการ

ป้องกันไม่ให้น้ำในถังซึ่งมีสารรังสี

เจื อปนอยู่ แพร่กระจายไปยั ง

อปุกรณส์ว่นอืน่ๆ	ตลอดจนปอ้งกนั

การรั่ วของสารกัมมันตรั งสี สู่	 

สิ่งแวดล้อม	 แต่การทำงานของโรงงานในลักษณะนี้จะทำให้เกิด	 

ความยุ่งยาก	ในที่เดินเครื่องโรงไฟฟ้า	

 ๒. ปฏกิรณแ์บบนำ้เดอืด(BoilingWaterReactor:BWR)

สามารถผลิตไอน้ำได้โดยตรงจากการต้มน้ำภายในถัง	ซึ่งไม่ได้ควบคุม

ความดนั	โดยมกีารกอ่สรา้งอาคาร

ป้องกันรังสีไว้ในระบบอุปกรณ์

ส่วนต่างๆ	ของโรงไฟฟ้า	
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 ๓. ปฏิกรณ์น้ำมวลหนักหรือ(PressurizedHeavyWater

Reactor:PHWR)	หรอื	CANDU 

มกีารทำงานคลา้ยกบัแบบ	PWR 

แตกต่างกันที่การต้มน้ำภายใน

ถังได้เปลี่ยนไปใช้การต้มน้ำ

ภายในทอ่ขนาดเลก็จำนวนมาก 

เนื่ อ งจากสามารถผลิต ได้	 

ง่ายกว่าผลิตในถังขนาดใหญ่	

นอกจากนี้	 ยังมีการนำเอาน้ำชนิดที่เรียกว่าน้ำมวลหนักมาใช้บางส่วน	

เพื่อให้ปฏิกิริยานิวเคลียร์เกิดขึ้นง่ายจึงสามารถใช้เชื้อเพลิงยูเรเนียม		 

ที่สกัดมาจากธรรมชาติได้	 โดยไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการปรับปรุง

ให้มีความเข้มสูงขึ้นหรือ	เสริมสมรรถนะยูเรเนียม๔  

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ทั่วโลก

 โรงไฟฟา้พลงังาน

นิ ว เ คลี ย ร์ ถู ก ส ร้ า ง ขึ้ น	 

เพื่อผลิตไฟฟ้าและสร้าง

ความมั่นคง	ด้านพลังงาน

ใหก้บัหลายประเทศทัว่โลก	

โดยปัจจุบันมี โรงไฟฟ้า

พลังงานนิวเคลียร์เกิดขึ้น

๔
	เวบไซต์	สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย	
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ทั่วโลก	 จำนวน	 ๔๔๑	 โรง	 ใน	 ๓๐	

ประเทศ	 รวมกำลังการผลิตไฟฟ้า  

จากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ทั้งสิ้น	

๓๗๖,๐๐๐	 เมกะวัตต	์ ซึ่งประเทศที่มี

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์มากที่สุด	

คือ	 ประเทศสหรัฐอเมริกามีจำนวน

๑๐๔	 โรง	 รองลงมา	 ได้แก่	 ประเทศ

ฝรั่งเศส	๕๘	โรง	และญี่ปุ่น	๕๔	โรง		

	 สำหรับประเทศในแถบเอเชีย	 

ที่มี โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นั้น 

นอกจากประเทศญีปุ่น่	นัน่กค็อื	ประเทศ

เกาหลีใต้	 มี	 ๒๑	 โรง	 และอินเดีย		 

๑๘	 โรง	 โดยอินเดียมีแผนจะก่อสร้าง

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพิ่มขึ้น	 รวมเป็น	
๘๐	 โรง	 ในอีก	๓๐	ปีข้างหน้า	 ส่วนประเทศเวียดนามได้อนุมัติให้เริ่ม

ก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจำนวน	๘	โรง	
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๑๑

รวมเป็น ๘๐ โรงในอีก๓๐ ปีข้างหน้า ส่วน
ประเทศเวียดนามได้อนุมัติให้เริ่มก่อสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่
ผ่านมาจ านวน ๘ โรง
                                                                                                                                             

                                                          

                                                

www.iaea.org ณ ต.ค ๒๕๕๓

จ้านวนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่ัวโลก

ประเทศ จ านวน ประเทศ จ านวน ประเทศ จ านวน

สหรัฐอเมริกา ๑๐๔ เกาหลีใต้ ๒๑ ไต้หวัน ๖

ฝรั่งเศส ๕๘ สเปน ๘ เนเธอร์แลนด์ ๑

ญี่ปุ่น ๕๔ เบลเยี่ยม ๗ แอฟริกาใต้ ๒

อังกฤษ ๑๙ บัลแกเรีย ๒ จีน ๑๓

รัสเซีย ๓๒ สวิตเซอร์แลนด์ ๕ เม็กซิโก ๒

แคนาดา ๑๘ สาธารณรัฐสโลวัก ๔ บราซิล ๒

เยอรมนี ๑๗ สาธารณรัฐเช็ก ๖ ปากีสถาน ๒

ยูเครน ๑๕ ฟินแลนด์ ๔ สโลเวเนีย ๑

สวีเดน ๑๐ ฮังการี ๔ โรมาเนีย ๒

อินเดีย ๑๙ อาร์เจนตินา ๒ อาร์เมเนีย ๑

๕

๕	www.iaea.org	ณ	ต.ค.	๒๕๕๓	

จำนวนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วโลก
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 สว่นโรงไฟฟา้พลงังานนวิเคลยีรโ์รงแรกๆ	ทีจ่ะเกดิขึน้ในอาเซยีน 

โดยมแีผนจะเริม่ผลติไฟฟา้จรงิในป	ี๒๕๖๓	ไดแ้ก	่ประเทศไทย	เวยีดนาม 

และอินโดนีเซีย	 ซึ่งเป็นที่ทราบกันแล้วว่าประเทศเวียดนามได้ก้าวหน้า

ไปกว่าประเทศไทย	 เพราะได้ลงนามอนุมัติให้ก่อสร้างได้แล้ว	 โดย	 

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของเวียดนามจะตั้งอยู่ที่เมืองเหนอถ่วน		 

ซึ่งห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีของไทย	๕๐๐	กิโลเมตร	และห่างจาก

กรุงเทพฯ	๘๖๐	กิโลเมตร	

ขณะที่อินโดนีเซียยังอยู่

ในแผนและคาดว่าจะตั้ง

โรงไฟฟ้าที่แหลมมูเรีย	

เกาะชวาตอนกลาง	 ซึ่ง

หา่งจากจาการต์า	๑,๒๐๐	

กิโลเมตร	

ตน้กำเนดิของแผนโรงไฟฟา้พลงังานนวิเคลยีรใ์นไทย

	 สำหรับประเทศไทยนั้น	 เมื่อหลายปีก่อนรัฐบาลมีนโยบาย	 
จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขึ้นเช่นกันโดยในปี	 ๒๕๑๕	
รฐับาลไทยออกประกาศคณะปฏวิตั	ิฉบบัที	่๑๖๖	ลงวนัที	่๑๕	มถินุายน 
๒๕๑๕	 ให้บ้านอ่าวไผ่	 จังหวัดชลบุรี	 เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า		 
โดยใช้ปฏิกรณ์แบบ	Boiling	Water	Reactor	 (BWR)	ขนาดกำลังผลิต	
๖๐	 เมกะวตัต	์อยา่งไรกด็	ี ในป	ี๒๕๒๑	รฐับาลไดม้มีตใิหช้ะลอโครงการ
ออกไปอยา่งไมม่กีำหนด	เนือ่งจากกระแสตอ่ตา้น	ประกอบกบัการสำรวจ

พบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย 
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	 ต่อมาในปี	 ๒๕๒๕	 -	๒๕๓๕	 รัฐบาลเห็นชอบให้มีการศึกษา	 

คัดเลือกสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดกำลังผลิต	๑,๐๐๐	

เมกะวัตต์	 ที่เหมาะสมจำนวน	 ๔	 แห่ง	 ได้แก่	 บ้านบางเบิด	 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์,	 บ้านแหลมยาง	 จังหวัดชุมพร,	 บ้านแหลมแท่น		 

จังหวัดชุมพร,	 บ้านท้องชิง	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ปัจจุบันสถานที่	 

ทั้ง	 ๔	 แห่ง	 มีประชากรความหนาแน่นเพิ่มขึ้น	 จึงจำเป็นต้องศึกษา	 

ความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงาน

นิวเคลียร์ใหม่	

	 ปัจจุบันแนวคิดโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เกิดขึ้นตั้งแต่	 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ	 (กพช.)	 ได้มีมติเห็นชอบ	 

แผนพฒันากำลงัผลติไฟฟา้ของประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๐	-	๒๕๖๔	หรอื	

แผนพีดีพี	 ๒๐๐๗	 และคณะรัฐมนตรี	 ได้มีมติรับทราบและเห็นชอบ

แผนดังกล่าว	 เมื่อวันที่	 ๑๘	 มิถุนายน	 ๒๕๕๐	 โดยสาระสำคัญของ	 

แผนพีดีพี	๒๐๐๗	 ได้กำหนดทางเลือกให้มีการจ่ายไฟฟ้าจากพลังงาน

นิวเคลียร์	 ประมาณ	๑,๐๐๐	 เมกะวัตต์	 ในปี	๒๕๖๓	และอีก	๑,๐๐๐	

เมกะวัตต์	 ในปี	 ๒๕๖๔	ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนแผนพีดีพี	 ๒๐๐๗		 
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ไปเป็นแผนพีดีพี	 ๒๐๑๐	 โดยกำหนดให้มีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

จำนวน	๕	โรง	โรงละ	๑,๐๐๐	เมกะวัตต์	ในปี	๒๕๖๓,	๒๕๖๔,	๒๕๖๗,	

๒๕๖๘	และ	๒๕๗๑	ตามลำดับ	

การคดัเลอืกพืน้ทีก่อ่สรา้งโรงไฟฟา้พลงังานนวิเคลยีร์

	 การคัดเลือกสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าจะเป็นไปตามมาตรฐาน	 

ด้านความปลอดภัยของทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	 (IAEA)	

และกฎหมายพลั งงาน

นิ ว เคลียร์ ของประ เทศ

สหรัฐอเมริกา	 เริ่มต้นจาก

การพิจารณากฎเกณฑ	์	 

พื้นฐาน	 ข้อจำกัด	 และ	 

สิ่งจำเป็นสำหรับโครงการ 

เช่น	 พื้นที่ป่าสงวน	 แหล่ง

ชุมชน	 รอยแยกของเปลือกโลกที่สามารถเคลื่อนที่ได้	 พื้นที่เสี่ยงสึนามิ	

สถานที่ท่องเที่ยว	แหล่งน้ำสำหรับระบายความร้อน	เป็นต้น	

	 -	 พื้นที่ที่มีศักยภาพผ่านเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้นจะเข้าสู่	 

	 	 ขั้นตอนการสำรวจพื้นที่เก็บข้อมูลในรายละเอียด	และเจาะ	 

	 	 สำรวจเพื่อศึกษาโครงสร้างใต้ดิน	

	 -	 ขั้นตอนต่อไป	 คือ	 การประเมินผล	และจัดลำดับเพื่อให้ได้	 

	 	 พื้นที่ที่มีความเหมาะสมโดยจะพิจารณาเปรียบเทียบ	 

	 	 ใน	๓	ปัจจัย	ได้แก่	
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	 	 ๑.	 ปัจจัยด้านวิศวกรรมและความปลอดภัย	 จะพิจารณา

ลักษณะภูมิประเทศ	 สภาพพื้นผิวดิน	 ความเสี่ยงจากแผ่นดินไหว	

โครงสร้างใต้ดิน	 แหล่งน้ำเพื่อใช้ในการระบายความร้อน	 ความเสี่ยง

จากปรากฏการณ์ทางภูมิอากาศที่รุนแรง	

 	 ๒.	 ปจัจยัดา้นมนษุยแ์ละสิง่แวดลอ้ม	จะพจิารณาความเสีย่ง

จากมนุษย์	 เช่น	 สนามบิน	 คลังน้ำมัน	 คลังอาวุธ	 เป็นต้น	 จำนวนและ

ความหนาแนน่ของประชากรสงัคม	ความเปน็อยูแ่ละวฒันธรรม	ลกัษณะ

การใช้ที่ดินและแหล่งน้ำ	 ระบบนิเวศน์และสิ่งที่อ่อนไหวต่อความรู้สึก	

เช่น	 แหล่งโบราณคดี	 สถานที่ท่องเที่ยว	 ที่อยู่อาศัยของสัตว์อพยพ	

เป็นต้น		

	 	 ๓.	 ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์	 จะพิจารณาค่าใช้จ่ายในการ

จัดหาพื้นที่	 การเข้าถึงพื้นที่	 การเตรียมพื้นที่	 ระบบน้ำระบายความร้อน	

สถานที่ในการขนส่งวัสดุ	 รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า

ไปยังโรงไฟฟ้าด้วย	

 ในประเทศไทย	 การสำรวจเพื่อหาพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า

พลังงานนิวเคลียร์ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	๒๕๒๕		
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	 -	 โดยพิจารณาปัจจัยด้านวิศวกรรมและความปลอดภัย	 

	 	 ในอันดับแรก	

	 -	 การดำเนินงานในทุกขั้นตอนจะต้องโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 

	 	 และผลการศึกษาจะต้องชัดเจน	 เพื่อนำไปใช้ในการขอ	 

 	 ใบอนญุาตสถานทีก่อ่สรา้งโรงไฟฟา้	ซึง่เปน็ขัน้ตอนทีป่ระชาชน	 

  มีส่วนร่วมในการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นตาม	 

	 	 รัฐธรรมนูญ	

	 ที่ผ่านมา	 ในระหว่างการศึกษาและสำรวจสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า	

การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน

ได้ดำเนินการคู่ขนานกันไป	โดยมีการจัดอบรม	บรรยาย	และเสวนาเวที

สาธารณะ	เพื่อให้ความรู้ในระดับท้องถิ่นในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ๖ 

๖	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
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โรงไฟฟ้านิวเคลียร์...ระบบความปลอดภัยสูงสุด

	 ใ น ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง	 

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์	

จำเปน็ตอ้งมรีะบบดำเนนิการ

ทุกอย่าง	 ภายใต้การตรวจ

สอบและกำกับดูแลตาม

มาตรฐานของทบวงพลังงาน

ปรมาณูระหว่างประเทศ	 (IAEA)	 และกฎหมายของประเทศนั้นๆ	 มิใช่

ใครจะสร้างขึ้นมาตามใจชอบได้	

	 ซึ่งการสร้างจะต้องเน้นระบบมาตรฐานสากล	 ๓	 ด้าน	 คือ	

มาตรฐานเทคโนโลยกีารกอ่สรา้ง	มาตรฐานรองรบัปอ้งกนัการกอ่การรา้ย 

และระบบตรวจสอบ	 อีกทั้งยังมีมาตรการป้องกันที่เป็นพื้นฐานสำคัญ
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ในการออกแบบด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์	 

ที่ได้ออกแบบให้มีโครงสร้างถึง	๕	 ชั้น	 เพื่อป้องกันการรั่วไหลของรังสี	

และหากประเทศไทยจะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ก็จะต้อง

ดำเนินการตามมาตรฐานดังกล่าวและต้องเน้นความปลอดภัย	

ความปลอดภัยในตัวเครื่องปฏิกรณ์

	 สิ่งที่สำคัญมากที่สุดของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์	 คือ		 

เครื่องปฏิกรณ์	 ดังนั้น	 โลหะที่จะใช้จะต้องเป็นโลหะผสมที่มีคุณภาพ

พิเศษมาก	 ที่ผ่านมาที่การศึกษาค้นคว้าวิจัยและทดลองมายาวนาน		 

จนทำให้โลหะทนต่อความร้อน	 ทนต่อแรงดันสูง	 ทนต่อการผุกร่อน		 

ทนต่อรังสี	มีคุณสมบัติจับยืดนิวตรอนต่ำ	และอื่นๆ	 โลหะพวกนี้จะต้อง

เป็นโลหะที่สร้างมาเพื่อใช้งานกับด้านนิวเคลียร์เป็นการเฉพาะ	 การที่

ต้องใช้โลหะพิเศษนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งผิดปกติ	 เช่น	 การรั่ว	 ปริ	

แตกร้าว	ฯลฯ	ของอุปกรณ์ต่างๆ	นั่นเอง	
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ความปลอดภัยระบบควบคุม

	 เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

ต้องควบคุมพลังงานที่เกิดขึ้นได้		 

โดยการควบคุมความร้อนที่ เกิด

จาก เชื้ อ เพลิ งด้ วยการระบาย	 

ความร้อนออกไปทั้งในขณะเดิน

เครื่องปกติหรือในกรณีดับเครื่อง	

นอกจากนี้	 จะต้องมีระบบควบคุม

การปลดปล่อยสารกัมมันตรังสี	 

ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยในการ

เดินเครื่องปกติหรือในกรณีเกิด

อุบัติเหตุ	 ซึ่งการดำเนินการทาง

ด้านความปลอดภัย	มีวัตถุประสงค์

เพื่อ	

	 •	 ความปลอดภัยของประชาชนโดยรอบโรงไฟฟ้าและ	 

	 	 ผู้ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้า	

				 •		 ความปลอดภัยต่อระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม		

				 •		 ความปลอดภัยต่อระบบของการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์	 

	 	 นิวเคลียร์	
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ระบบป้องกันกัมมันตรังสี๕ชั้น

	 มาตรการปอ้งกนัเปน็

พืน้ฐานสำคญัในการออกแบบ

ด้ านความปลอดภั ยของ	 

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร	์

โดยไดอ้อกแบบใหม้โีครงสรา้ง

ถึง	๕	 ชั้น	ที่ทำหน้าที่ป้องกัน

การรั่วไหลสารกัมมันตรังสี

จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ออกสู่สิ่งแวดล้อม	โดย	

 • ชั้นที่ ๑	 เป็นเม็ดเชื้อเพลิง	 ทำจากธาตุยูเรเนียม	 หรือ		 

พลูโตเนียม	ทนความร้อนได้สูง	๒,๘๐๐	องศาเซลเซียส	

 •  ชั้นที่ ๒	 ปลอกหุ้มเชื้อเพลิง	 ทำหน้าที่เป็นตัวกลางส่งผ่าน

ความร้อนจากเม็ดเชื้อเพลิงให้กับตัวทำให้เย็นของระบบถ่ายเท	 

ความร้อนป้องกันไม่ให้ตัวทำให้เย็น	สัมผัสกับเม็ดเชื้อเพลิง	และเก็บกัก

สารกมัมนัตรงัสมีใิหร้ัว่ไหลออกจากเมด็เชือ้เพลงิมาปะปนกบัตวัทำใหเ้ยน็ 
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ปลอกหุ้มเชื้อเพลิงนี้ทำจากโลหะ

ผสมเซอร์โคเนียม	ซึ่งมีคุณสมบัติทน

ความร้อนสูง	ต้านการกัดกร่อนได้ดี	

 • ชั้นที่ ๓	 ภาชนะบรรจุ

แกนเครื่องปฏิกรณ์	 เป็นอุปกรณ์หรือ

ภาชนะที่บรรจุแกนเครื่องปฏิกรณ์	

โดยมตีวัทำใหเ้ยน็	ซึง่เปน็ตวัทำหนา้ที่

รบัและพาความรอ้นจากเมด็เชือ้เพลงิ

ที่ส่ งผ่านทางปลอกหุ้มเชื้อ เพลิง	 

ไปถ่ายเทให้ระบบผลิตไอน้ำร้อน	

ภาชนะบรรจุแกนเครื่องปฏิกรณ์นี้	

สามารถกักเก็บสารกัมมันตรังสีมิให้

ออกสู่ภายนอก	ทำจากโลหะไร้สนิม	

หนาประมาณ	 ๑๕๐	 -	 ๒๒๐	 มม.	

นอกจากนี้	 ก็มีกำแพงคอนกรีตกำบังรังสีชนิดพิเศษที่ผสมด้วยโลหะ	 

และวัตถุหลายชนิดอยู่ล้อมรอบเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทำหน้าที่กำบัง

รังสีแกมมาและนิวตรอนพลังงานสูงที่สามารถวิ่งทะลุออกจากเครื่อง

ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ได้	

 • ชั้นที่ ๔	 ระบบอาคารควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์		 

ทำหน้าที่ป้องกันการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีต่อจากภาชนะบรรจุ

แกนเครื่องปฏิกรณ์	 มิให้ออกสู่ภายนอกบริเวณโรงไฟฟ้าพลังงาน

นิวเคลียร์	 และสามารถรองรับแรงดันสูงๆ	 ได้	 ในกรณีที่อุบัติเหตุรุนแรง	
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นอกจากนี้	 ยังสามารถ

ต้านทานแรงกระทำจาก

ภายนอก	เช่น	แผ่นดินไหว	

ลมพายุ	น้ำท่วม	 เครื่องบิน

ชน	 หรือตกใส่	 การโจมตี

ทางอากาศด้วยระเบิดหรือ

ขีปนาวุธได้ เป็นอย่างดี	

ประกอบด้วยผนัง	๓	ชั้น	มีความหนาทั้งสิ้น	๑.๓๐	เมตร	โดยชั้นในเป็น

แผ่นเหล็กกล้าหนาประมาณ	๖	มิลลิเมตร	ชั้นกลางเป็นคอนกรีตอัดแรง	

ชั้นนอกเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก	 โดยพื้นอาคารควรหนาไม่ต่ำกว่า		 

๓	เมตร	

 • ชั้นที่ ๕	 อาคารเครื่องปฏิกรณ์	 เป็นอาคารคลุมภายนอก	 

ทีเ่หน็เปน็หลงัคาอาคารและผนงัรอบๆ	ทำหนา้ทีป่อ้งกนัการแพรก่ระจาย

สารกัมมันตรังสีออกสู่ภายนอกอีกชั้นหนึ่ง	 นอกจากนี้	 ยังทำหน้าที่

ป้องกัน	ลม	พายุ	ฯลฯ	จากภานอกอาคารด้วย๗ 

๗	หนังสือ	“กว่าจะมาเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์	สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย	
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ถึงเวลาสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร.์..?

การจัดการกากกัมมันตรังสี(RadioactiveWaste)

และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว(SpentFuel)...

	 กากกัมมันตรังสีระดับรังสีต่ำและปานกลาง	หมายถึง	สิ่งต่างๆ	

ที่ใช้ในระหว่างการเดินเครื่อง	 ยกตัวอย่างเช่น	 เสื้อคลุม	 ถุงมือ	 และ

รองเทา้ยางของบคุคลากรทีต่อ้ง

เข้าไปปฏิบัติงานในบริเวณที่มี

การปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี	

และรวมถึงตัวกรองต่างๆ	ที่ใช้

ทำความสะอาดน้ำหล่อเย็น	

ซึ่งจะถูกแปรสภาพของแข็ง	

สำหรับโรงไฟฟ้าขนาด	๑,๐๐๐	

MW	 จะมีปริมาตรของกาก

เหล่านี้ประมาณ	๒๐๐	 -	๖๐๐	

ลบ.ม	ต่อปี	

	 โ ร ง ไฟฟ้ าพลั ง ง าน

นวิเคลยีรท์กุโรงจะมรีะบบบำบดั

กากกมัมนัตรงัส	ี (Radioactive 

Waste)	 เหล่านี้	 มาพร้อมกับ

เทคโนโลยีอยู่แล้ว	 จึงไม่เป็นปัญหาแต่อย่างไรในการจัดการกากเหล่านี้

และหลังจากกากกัมมันตรังสีได้รับการบำบัดและแปรสภาพแล้ว	จะถูก

ฝงัเกบ็ไวอ้ยา่งถาวรในสถานทีเ่กบ็ใตด้นิตืน้	หรอืสถานทีเ่กบ็เหนอืผวิดนิ 

ซึ่งเป็นโครงสร้างคอนกรีตที่แข็งแรงและกำบังรังสีได้อย่างปลอดภัย		 
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ซึง่วธิกีารจดัเกบ็แบบถาวรเชน่นีไ้ดม้กีารนำมาใชแ้ลว้ในหลายๆ	ประเทศ 

โดยระยะเวลาในการจัดเก็บของกากประเภทนี้ประมาณ	 ๓๐๐	 ปี		 

ซึ่งเป็นระยะเวลาที่สารรังสีจะสลายตัวจนมีกัมมันตรังสีอยู่ในระดับ

เกณฑ์ปลอดภัยเทียบเท่ากับระดับในธรรมชาติ	

การจัดการเชื้อเพลิงใช้แล้ว

	 เนื่องจากเชื้อเพลิง	(Spent	Fuel)	ประกอบด้วยสารกัมมันตรังสี

ที่ได้จากการแบ่งแยกนิวเคลียสของยูเรเนียม	 จึงมีการแผ่รังสีอยู่	 

ตลอดเวลา	แม้ดับเครื่องหรือเลิกใช้ไปแล้วก็ตาม	ดังนั้น	

	 -	 เชื้อเพลิงใช้แล้วจะถูกแช่โดยเก็บไว้ในบ่อเชื้อเพลิงใช้แล้ว		 

  ซึง่มคีวามลกึ	๑๒	เมตร	ทำจากคอนกรตีบดุว้ยแผน่เหลก็กลา้	 

	 	 ไรส้นมิ	ซึง่อยูภ่ายในโรงไฟฟา้พลงังานนวิเคลยีร	์ ไดเ้ปน็เวลา	 

	 	 ถงึ	๖๐	ป	ีตลอดอายกุารใชง้านของโรงไฟฟา้พลงังานนวิเคลยีร	์ 

	 -	 คอนกรีตที่เป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างเหล่านี้	 (รวมถึง	 

	 	 อาคารคลุมปฏิกรณ์)	 จะเป็นคอนกรีตชนิดพิเศษ	 (Nuclear-	 

	 	 grade	concrete)	ที่	 

	 	 สามารถทนต่อรังสี	 

	 	 และถูกออกแบบให้	 

	 	 มีอายุการใช้งานได้	 

	 	 นานตามที่ต้องการ	
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	 -	 หลังจากนั้นสามารถ	 

	 	 น ำมา เ ก็ บบนบก	 

	 	 โดยใช้อากาศเป็น	 

	 	 ตัวระบายความร้อน		 

	 	 หรือที่ เรียกว่าเก็บ	 

	 	 แบบแห้ง	 ในบริเวณ	 

	 	 พื้นที่ของโรงไฟฟ้าอย่างน้อย	 ๒๐	 ปี	 จนกว่าจะมีที่ฝังเก็บ	 

	 	 ใต้ดินลึกอย่างถาวร	 ประเทศที่มีการเก็บแบบนี้	 ได้แก่		 

	 	 สหรัฐอเมริกา	และแคนาดา	เป็นต้น	

	 -	 สารกัมมันตรังสีในเชื้อเพลิงใช้แล้วจะต้องใช้เวลานานหลาย	 

	 	 หมื่นปีในการสลายตัว	เพื่อลดระดับกัมมันตรังสีจนเทียบเท่า	 

	 	 กัมมันตภาพรังสีของแร่ยูเรเนียมในธรรมชาติ	การหาสถานที่	 

	 	 เก็บใต้ดินที่ เหมาะสม	 ต้องทำการศึกษารอบด้าน	 เช่น		 

	 	 ธรณีวิทยา	 อุทกวิทยา	 รวมทั้งการออกแบบปราการป้องกัน	 

	 	 ต่างๆ	หลายชั้นให้สามารถกักเก็บได้อย่างปลอดภัย	

	 ทางเลือกที่อาจมีความเป็นไปได้ในอนาคตคือ	การใช้	Nuclear	

fuel	 bank	 หรือธนาคารเชื้อเพลิงนิวเคลียร์	 ซึ่งต้องดำเนินการแบบ	

Government-to-Government	 โดยจะเป็นการฆ่าเชื้อเพลิงใหม่จาก

ต่างประเทศ	 Supplier	 และเมื่อเลิกใช้งานแล้ว	 ก็จะส่งกลับไปยัง	 

ต่างประเทศ	 Supplier	 นั้น	 (ซึ่งอาจจะมีนโยบายฝังเก็บหรือสกัดซ้ำ)	

ทำให้การจัดเก็บเชื้อเพลิงใช้แล้วในประเทศไทย	 จะไม่เป็นประเด็น	 

อีกต่อไป																																																																																																																																		
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๘

๒๐
และเมื่อเลิกใช้งานแล้ว ก็จะส่งกลับไปยังต่างประเทศ Supplier นั้น (ซึ่งอาจจะมีนโยบาย
ฝังเก็บหรือสกัดซ้ า) ท าให้การจัดเก็บเชื้อเพลิงใช้แล้วในประเทศไทย จะไม่เป็นประเด็นอีก
ต่อไป                                                                                                                                 

                   ๘ 
ของเสีย โรงไฟฟ้า 
ขนาด ๑,๐๐๐ MW

.

ถ่านหิน นิวเคลียร์

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
(SO๒)

๓,๘๐๐ ตัน ๐

ไนโตรเจนไดออกไซด์
(NOx)

๒,๐๓๕ ตัน ๐

ฝุ่นอนุภาค ๕๐๐ ตัน ๐
คาร์บอนไดออกไซด์

(CO๒)
๕,๗๕๐,๐๐๐ ตัน ๐

ขี้เถ้า* ๑๒๒,๗๐๐ ตัน ๐

เชื้อเพลิงใช้แล้ว - -  ๒๐ – ๓๐ ตัน

      *ขี้เถ้าส่วนใหญ่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ได้ 

                                                

ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๘	ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
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	 ถ้าเทียบกับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล	 เช่น	

ถา่นหนิ	และ	กา๊ซธรรมชาต	ิ (ดงัแสดงในรปู)	 โรงไฟฟา้พลงังานนวิเคลยีร์

ปล่อยก๊าซ	CO
๒
	 ออกมาน้อยกว่าหลายเท่ามาก	 อีกทั้งไม่มีการปล่อย

ฝุ่นหรือก๊าซ	No
x
,	 SO

๒
	ดังแสดงในตาราง	ซึ่งจะเห็นว่าในภาพรวมแล้ว

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ก็สะอาดกว่ามาก	
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คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

	 นายสงวน			 ธีระกุล	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน	

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

	 นางณิทฐา			 แสวงทอง	 ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้	

กองบรรณาธิการ

	 นางวันเพ็ญ			 ทรงวิวัฒน์	 นางณิรมล			 เกิดแก้ว	

	 นายกิจชัย			 กุลสัมฤทธิ์	 นางกาญจนา		แจ่มมินทร์	

ศิลปกรรม/จัดทำรูปเล่ม

	 นางสาวอัจนา		เตชะพันธุ์	

ส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้	สถาบันดำรงราชานุภาพ	

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	โทร.	๐-๒๒๒๑-๕๙๕๘,	๕๐๔๖๓	(สื่อสาร	สป.มท.)	

 

 “บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในเอกสารความรู้ สดร.  
เป็นวรรณกรรมของผู้เขียนโดยเฉพาะ  

สถาบันดำรงราชานุภาพและกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย” 


