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การขจัดกากกัมมันตรังสีคือการท้ิงขยะ ? 

เม่ือพูดถึงการขจัดกากกัมมันตรังสี ภาพจินตนาการแรกท่ีเกิดข้ึนในหัวของหลายท่านก็คงจะเป�นการนากาก

กัมมันตรังสีไปท้ิงหรือขุดหลุมฝ�งไว้ในท่ีไหนซักแห่งเป�นแน่ บทความนี้กาลังจะบอกว่าท่านคิดถูกแล้ว จากนั้น

หลายท่านก็คงจะคิดต่อไปอีกว่า ถ้าทาเช่นนั้นกากกัมมันตรังสีก็จะแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อม ผู้คนจะได้รับ

อันตรายจากสารพิษเหล่านั้นเป�นแน่แท้ จากนั้นจะมีข้อโต้แย้งต่างๆ เกิดข้ึนตามมา จนในท้ายท่ีสุดนาไปสู่การ

ไม่ยอมรับการขจัดกากกัมมันตรังสี ของประชาชน อาจถึงข้ันมีการออกมาชูป้ายประท้วงท่ีก็เห็นได้บ่อยครั้ง 

 

 
บทความนี้ต้องการจะฉายภาพให้ทุกท่านได้เห็นว่าการขจัดกากกัมมันตรังสีแท้จริงแล้วไม่ได้กระทาได้อย่าง

ง่ายดาย ไม่ใช่เป�นแค่การขุดหลุมแล้วโยนกากกัมมันตรีงสีลงไปแล้วทาการกลบทับเพียงเท่านั้น แต่มีข้ันตอน

วิธีการท่ีซับซ้อนมากไปกว่านั้น จนทาให้ม่ันใจได้ว่ากากกัมมันตรังสีท่ีจะถูกนาไปท้ิงนั้นจะไม่แพร่กระจายออกสู่

สิ่งแวดล้อมจนส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตอย่างแน่นอน 

ก่อนอ่ืนต้องบอกก่อนว่าวิธีการขจัดกากกัมมันตรังสีมีหลายวิธีด้วยกัน ตัวแปรท่ีจะเป�นตัวกาหนดรูปแบบวิธีการ

ขจัดกากฯ ก็คือ คุณลักษณะของกากฯ เช่น ค่ากัมมันตภาพ ค่าครึ่งชีวิต ซ่ึงมีการระบุเป�นแนวทางไว้ในตารา

ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency หรือ IAEA) [1] 



และเพ่ือให้การดาเนินการขจัดกากฯ เป�นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม IAEA ได้กาหนดเกณฑ์สาหรับการดา

เนินการนี้ไว้ด้วยเช่นกัน [2] 

ก่อนท่ีจะเริ่มดาเนินการขจัดกากฯ นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยมีข้ันตอนอยู่ก่อนหน้า แบ่งเป�น 3 ส่วน คือ การหา

สถานท่ีเพ่ือการขจัดกากฯ การเตรียมกากฯ ท่ีพร้อมจะนาไปฝ�ง และการออกแบบหลุมฝ�ง ในส่วนของการหา

สถานท่ีนั้นไม่ใช่เป�นเพียงแค่การหาพ้ืนท่ีท่ีว่างเปล่าเพ่ือขุดหลุมฝ�งกากฯ เพียงเท่านั้น แต่จะต้องมีการคานึงถึง

ความเหมาะสมของพ้ืนท่ีในประเด็นด้านต่างๆ เช่น ธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา ธรณีเคมี ธรณีแปรสัณฐานและ

แผ่นดินไหว กระบวนการพ้ืนผิว อุตุนิยมวิทยา เหตุการณ์จากกิจกรรมของมนุษย์ การขนส่งกากกัมมันตรังสี 

การใช้ท่ีดิน การกระจายตัวของประชากร การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม [3] การจะได้มาซ่ึงข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ไม่ใช่

เรื่องง่าย ต้องใช้เวลาหลายป�เพ่ือทาการศึกษา สารวจ และวิจัย 

สาหรับการเตรียมกากฯ ท่ีจะนาไปฝ�งนั้น ไม่ใช่เป�นเพียงการบรรจุในถุงขยะสีดาแล้วโยนท้ิงลงหลุมไปเหมือน

ขยะท่ัวไป หากแต่มีการจัดเตรียมไว้ในรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยมีการบาบัด ปรับสภาพให้อยู่ในรูปแบบท่ีมีความ

เสถียร 

 

 

บรรจุในภาชนะท่ีมีความคงทน (เช่น ถังเหล็ก) ยกตัวอย่างดังรูปท่ี 2 อีกท้ังยังมีการคานวณโอกาสท่ีจะมีการ

รั่วไหลของกากฯ ออกนอกสิ่งบรรจุด้วย เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อท้ังประชาชนและสิ่งแวดล้อม

ในภายภาคหน้า 

 

 
 

ในบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะส่วนของการออกแบบหลุมฝ�งเพียงเท่านั้น และจะยกตัวอย่างเพียงแค่การ

ออกแบบสถานขจัดกากฯ สาหรับกากฯ ท่ีมีระดับค่ากัมมันตภาพต่ามาก (Very low-level radioactive 

waste) ดังรูปท่ี 3 เป�นการออกแบบสถานท่ีฝ�งกากฯ ท่ีได้รับจากการดาเนินงานและการรื้อถอนของโรงไฟฟ้า



นิวเคลียร์ของประเทศลิทัวเนีย (Lithuania) โดยมีปริมาณมากถึง 60,000 m3 [5] สาหรับแนวคิดการ

ออกแบบประกอบด้วยชั้นป้องกันท่ีหลากหลาย ดังนี้ 

• คอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced concrete) : แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กจะถูกใช้เพ่ือเป�นรากฐานท่ีจะ

ป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเกิดน้าท่วม เพ่ือการรองรับหีบห่อท่ีบรรจุกากฯ หรือท่ีรวมเรียกว่า

ผลิตภัณฑ์กากฯ รวมถึงเพ่ือทาให้เกิดความทนต่อการเคลื่อนไหวของพ้ืนดินท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ 

• วัสดุดูดซึม (Sorbing material) : ในการออกแบบนี้จะใช้ทรายเป�นวัสดุดูดซึม เพ่ือเติมเต็มช่องว่างระหว่าง

หีบห่อบรรจุกากฯ ท้ังนี้ทรายจะเป�นตัวช่วยให้เกิดม่ันคงของกากกัมมันตรังสี และยังทาหน้าท่ีเป�นตัวดูดซับสาร

กัมมันตรังสีท่ีอาจจะรั่วไหลออกมาในอนาคต 

• ชั้นเรียบ (Smoothing layer) : เป�นชั้นท่ีจะประกอบด้วยทรายและก้อนกรวด ซ่ึงจะทาให้ความหยาบของ

พ้ืนผิวของการฝ�งกลบลดน้อยลง และจะเป�นรากฐานท่ีม่ันคงให้กับชั้นอ่ืนๆ ท่ีอยู่ด้านบน 

• ชั้นเบนโทไนต์ (Bentonite layer) : เป�นชั้นท่ีอยู่ถัดข้ึนมาจาก Smoothing layer ซ่ึงเป�นการคลุมด้วยแผ่น 

Bentonite ซ่ึงจะช่วยป้องกันการซึมผ่านของฝน หิมะ หรือลูกเห็บท่ีตกลงมา นอกจากนี้ยังจะมีแผ่นฟ�ล์ม 

HDPE คลุมทับอีกชั้นเพ่ือเป�นการป้องกันชั้นเบนโทไนต์นี้อีกด้วย 

• ชั้นป้องกันด้านบน (Top protective layer) : ชั้นนี้ถูกออกแบบมาเพ่ือป้องกันรังสีก่อประจุ (ionizing 

radiation) จากกากฯ และเพ่ือป้องกันการท่ิมแทงของรากพืช ป้องกันการรุกรานของสัตว์ รวมถึงการป้องกัน

จากเหตุการณ์ฉุกเฉินภายนอกท่ีอาจเกิดข้ึน และเพ่ือทนต่อฝน หิมะ หรือลูกเห็บท่ีตกลงมาอย่างหนัก ซ่ึงป�จจัย

เหล่านี้มีส่วนทาให้เกิดการกัดเซาะของชั้นผิวหน้าของสถานขจัดกากฯ โดยสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้ึนได้โดย

การปลูกพืชยืนต้นท่ีมีการเจริญเติบโตต่า (Low growing perennial plants) บนพ้ืนผิวหน้า ชั้นป้องกัน

ด้านบนนี้จะประกอบด้วยชั้นระบายน้า (Drainage layer) ท่ีประกอบด้วยก้อนกรวด และชั้นของแผ่นใย

สังเคราะห์ (Geotextile) 

• ชั้นปกคลุม : ประกอบด้วยชั้นของวัสดุธรรมชาติ (natural material layer) และชั้นของดินและพืช (Soil 

and plants layer) ชั้นของวัสดุธรรมชาติ ประกอบด้วยดินในท้องท่ีนั้น ส่วนชั้นของดินและพืชจะ

ประกอบด้วยพ้ืนดินท่ีปกคลุมไปด้วยพืชยืนต้นท่ีกล่าวในข้างต้นซ่ึงจะต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม เช่น 

การตัด และกาจัดพืชอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องออกไป 

 



 
 

จากข้ันตอนและระบบโครงสร้างท่ีได้หยิบยกมาเป�นตัวอย่าง จะเห็นแล้วว่าการขจัดกากฯ ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมี

การออกแบบชั้นป้องกันท่ีหลายลาดับชั้น อย่างไรก็ตาม นี่เป�นเพียงการยกตัวอย่างการออกแบบสถานขจัดกาก

ฯ ท่ีมีระดับค่ากัมมันตภาพต่ามาก เท่านั้น กากฯ ประเภทอ่ืนท่ีมีระดับค่ากัมมันตภาพท่ีสูงข้ึน จะมีระบบ

ป้องกันและรูปแบบโครงสร้างท่ีแตกต่างออกไป รวมถึงระดับความลึกของการฝ�งก็จะยิ่งเพ่ิมข้ึนไปตามระดับกัม

มันตภาพของกากฯ ท่ีเพ่ิมข้ึน 

ถึงตอนนี้ท่านคงจะเห็นแล้วว่า การขจัดกากฯ เป�นอย่างไร ต่างจากการท้ิงขยะท่ัวไปหรือไม่ ท่านคงจะมีคาตอบ

อยู่ในใจของท่านแล้ว หวังเป�นอย่างยิ่งว่า บทความนี้จะช่วยให้ตัวท่านเองและประชาชนท่ัวไปได้รับรู้และเข้าใจ

ถึงการขจัดกากฯ ท่ีถูกต้อง การมีความเข้าใจอย่างถูกต้องของประชาชนนั้นเป�นสิ่งท่ีจะช่วยลดแรงต่อต้านการ

ขจัดกากฯ และจะทาให้ประชาชนพร้อมท่ีจะเป�ดใจรับฟ�งและยอมรับมันด้วยความเข้าใจและเหตุผล จริงอยู่ท่ี

ประเทศไทยของเรายังไม่มีการดาเนินการขจัดกากฯ เพราะเนื่องจากว่าเรายังคงมีสถานท่ีจัดเก็บท่ีเพียงพอ 

และกากฯ ท่ีมีอยู่นั้นส่วนใหญ่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มท่ีมีระดับค่ากัมมันตภาพต่าถึงต่ามาก จึงสามารถท่ีจะจัดเก็บไว้

บนภาคพ้ืนดินได้อย่างท่ีเรียกได้ว่าค่อนข้างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม การใช้ประโยชน์จากสารรังสียังคงไม่มีทีท่า

ว่าจะลดลง ในทางกลับกันมีแน้วโน้มท่ีจะเพ่ิมข้ึนทุกป� ดังนั้น จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าในอนาคต 20 ถึง 30 ป�ข้างหน้า 

สถานท่ีจัดเก็บกากฯ จะไม่เพียงพอ แน่นอนว่าหากวันนั้นมาถึง มีความเป�นไปได้ท่ีการดาเนินการขจัดกากฯ จะ

ถูกนามาใช้เพ่ือแก้ป�ญญาระดับชาตินี้ อย่างแน่นอน 
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