
พลังงานนิวเคลียร์และสิ่งแวดล้อม 
อนันท์ โอมณี 

นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ชำนาญการ 

ฝา่ยพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการกากก้มมันตรังสีศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี 

 

ในช่วง 10 ป�ท่ีผ่านมา พลังงานทดแทน หรือrenewable energy ถูกพูดถึงเป�นอย่างมากในวงการ

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม มีการประดิษฐ์ คิดค้น เพ่ือรังสรรค์สร้างอุปกรณ์ต้นแบบมาเพ่ือผันต้นกำเนิด

พลังงานสะอาด เช่น น้ำ ลม และแสงอาทิตย์ ให้กลายไปเป�นพลังงานท่ีมนุษย์อย่างเราต้องการ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งพลังงานไฟฟ้า 

 

แต่หากจะพูดกันตามตรงแล้ว พลังงานทดแทนท่ีได้นั้นยังไม่เพียงพอสำหรับโลกในยุคป�จจุบันท่ีรายล้อมไปด้วย

อุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี้ หลายประเทศได้มีนโยบายการใช้พลังงานแบบผสมผสานโดยเป�นการรวมกันระหว่าง

พลังงานทดแทน และพลังงานนิวเคลียร์ ยกตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่น เยอรมัน สหรัฐอเมริกา เป�นต้น และ

แน่นอนว่าพลังงานนิวเคลียร์นั้นสร้างความกังวลให้กับประชาชนมิใช่น้อย ไม่เพียงแต่ประชากรในประเทศท่ีใช้

พลังงานนิวเคลียร์ หากแต่รวมไปถึงผู้คนในประเทศข้างเคียงด้วย การขาดความเข้าใจเก่ียวกับพลังงาน

นิวเคลียร์เป�นสาเหตุใหญ่ท่ีทำให้เกิดความกังวลและต่อต้าน บทความนี้ต้องการจะฉายภาพให้เห็นว่า เหตุอันใด

สาธารณชนจึงกังวลใจเก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร์ และหากมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เกิดข้ึนแล้ว มีวิธีการจัดการสิ่ง

อันตรายท่ีเกิดจากโรงงานดังกล่าวนี้อย่างไร 

 

วัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และกากนิวเคลียร์ 

 

กากนิวเคลียร์เป�นสิ่งหนึ่งท่ีถูกสร้างข้ึนจากกิจกรรมของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ท่ีสร้างความกังวลให้กับประชาชน

มิใช่น้อย สิ่งนี้เป�นผลลัพธ์ท่ีได้จากวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และเป�นป�ญหาท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ท่ี

อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต้องเผชิญ กากนิวเคลียร์เกิดข้ึนได้อย่างไร คงต้องไล่เรียงดูถึงท่ีมาท่ีไปของ

กระบวนการของวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ กระบวนการแรกเริ่มนั้นมาจากการขุดแร่ยูเรเนียม กระบวนการนี้

จะทำให้เกิดหางแร่ท่ีประกอบด้วยไอโซโทปของธาตุกัมมันตรังสี ท่ีพบได้ตามธรรมชาติในแร่ยูเรเนียม การสกัด

คัดแยกเอายูเรเนียมทำได้โดยการละลายเพ่ือแยกแร่ดังกล่าวออกจากหิน ท้ายท่ีสุดจะได้แร่ยูเรเนียมออกมาใน

รูปของเค้กเหลือง จากนั้นนำเข้าสู่กระบวนการทำให้เข้มข้น (Enrichment) เพ่ื อเพ่ิ มสั่ดส่วนของอะตอม

ยูเรเนียม-235 ในแร่ยูเรเนียม และนำเข้าสู่กระบวนการสร้างและประกอบมัดเชื้อเพลิง (Assembly) จะได้แท่ง

เชื้อเพลิง (fuel rod) ท่ีจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้า? หากเม่ือถึงจุดสิ้นสุดอายุไข

ความสามารถการใช้งานของแท่งเชื้อเพลิงแล้ว แท่งเชื้อเพลิงดังกล่าวจะถูกพิจารณาว่าเป�นกากนิวเคลียร์ด้วย

เช่นกัน จากกระบวนการท่ี กล่าวมาจะเห็นได้ว่ากากนิวเคลียร์นั้นสามารถถูกสร้างข้ึนและอาจมีการปนเป��อนใน



ทุกๆข้ันตอนของการดำเนินการ นับจากกระบวนการทำเหมืองยูเรเนียมท่ีมีการขุดและปลดปล่อยรังสีแอลฟา

ออกมาการสกัดเพ่ือคัดแยกแร่ และการขนส่งวัสดุอุปกรณ์จากการดำเนินการ นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานท่ี

เก่ียวข้อง ล้วนมีส่วนต่อการแพร่กระจายของกากนิวเคลียร์ท่ีปนเป��อนด้วยสารกัมมันตรังสี ออกสู่สิ่งแวดล้อม

ท้ังสิ้น คำถามท่ีตามมาก็คือ สารกัมมันตรังสีเล็ดรอดสู่สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร ? 

 

 
 

 

 

กากนิวเคลียร์ไปถึงสิ่งแวดล้อมและผู้คนได้อย่างไร 

 

ป�ญหาหลักในการจัดการกากนิวเคลียร์ก็คืออายุ(ค่าครึ่งชีวิต ท่ียาวนานของธาตุกัมมันตรังสี ยกตัวอย่างเช่น



ยูเรเนียม-235 มีครึ่งชีวิต 703.8 ล้านป� นั่นหมายถึงต้องใช้เวลายาวนานถึง 703.8 ล้านป� จึงจะทำให้ไอโซโทป

ดังกล่าวสลายตัวลดความแรง (ค่ากัมมันตภาพรังสี) เหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าเริ่มต้น แน่นอนว่า อุณหภูมิและ

สภาพอากาศ จะไม่ส่งผลทำให้อัตราการสลายตัวนี้เร็วข้ึนยูเรเนียม และผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากการสลายตัวของ

มันเช่น เรเดียม-223 สามารถแพร่กระจายสู่ระบบนิเวศต่างๆ ก่อให้เกิดการปนเป��อนได้ในวงกว้าง อนุภาค

เหล่านี้จะยังคงอยู่ในระบบนิเวศน์นั้นๆ และจะคอยส่งผลกระทบทางรังสีท่ีเป�นอันตรายเป�นเวลานานถึงสิบเท่า

ครึ่งชีวิตนั่นหมายถึงระยะเวลาประมาณ 7,038 ล้านป� กากนิวเคลียร์นี้สามารถแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมได้ท้ัง

ในภาคพ้ืนดิน น้ำ และอากาศ เกิดการสะสมอยู่ในแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค สะสมในดินท่ีพืชใช้ในการ

เจริญเติบโต ท้ายท่ีสุดไปสะสมอยู่ในตัวมนุษย์อย่างเรา 

 

 

 

กากนิวเคลียร์ไปถึงสิ่งแวดล้อมและผู้คนได้อย่างไร 

 

ป�ญหาหลักในการจัดการกากนิวเคลียร์ก็คืออายุ(ค่าครึ่งชีวิต ท่ียาวนานของธาตุกัมมันตรังสี ยกตัวอย่างเช่น

ยูเรเนียม-235 มีครึ่งชีวิต 703.8 ล้านป� นั่นหมายถึงต้องใช้เวลายาวนานถึง 703.8 ล้านป� จึงจะทำให้ไอโซโทป

ดังกล่าวสลายตัวลดความแรง (ค่ากัมมันตภาพรังสี) เหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าเริ่มต้น แน่นอนว่า อุณหภูมิและ

สภาพอากาศ จะไม่ส่งผลทำให้อัตราการสลายตัวนี้เร็วข้ึนยูเรเนียม และผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากการสลายตัวของ

มันเช่น เรเดียม-223 สามารถแพร่กระจายสู่ระบบนิเวศต่างๆ ก่อให้เกิดการปนเป��อนได้ในวงกว้าง อนุภาค

เหล่านี้จะยังคงอยู่ในระบบนิเวศน์นั้นๆ และจะคอยส่งผลกระทบทางรังสีท่ีเป�นอันตรายเป�นเวลานานถึงสิบเท่า

ครึ่งชีวิตนั่นหมายถึงระยะเวลาประมาณ 7,038 ล้านป� กากนิวเคลียร์นี้สามารถแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมได้ท้ัง

ในภาคพ้ืนดิน น้ำ และอากาศ เกิดการสะสมอยู่ในแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค สะสมในดินท่ีพืชใช้ในการ

เจริญเติบโต ท้ายท่ีสุดไปสะสมอยู่ในตัวมนุษย์อย่างเรา 

 



 
 

กากนิวเคลียร์ส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร 

รังสีจากกากนิวเคลียร์อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้คนและระบบนิเวศ ผลกระทบทางรังสีต่อสุขภาพของมนุษย์ 

ข้ึนอยู่กับการสัมผัสกับรังสี ชนิดของรังสี ปริมาณพลังงานของมัน และระยะเวลาท่ีเนื้อเยื่อได้รับรังสี ท้ังนี้เซลล์

เนื้อเยื่อและอวัยวะท่ีแตกต่างกัน จะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อรังสีแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามผลของรังสีอาจ

ทำให้ป่วยกะทันหันหรือเสียชีวิตได้หากได้รับรังสีในระดับความแรงรังสีสูง หรือทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง

ได้ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง ท่ีถูกเชื่อว่าเป�นผลมาจากการได้รับรังสีในปริมาณน้อย ๆ แต่เป�นระยะเวลานาน

ผลกระทบอย่างอ่ืน ได้แก่ การบาดเจ็บจากการไหม้ และการเจ็บป่วย นอกจากนี้อาจทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัย

หรือถึงข้ันเสียชีวิตได้ ในกรณีหากได้รับรังสีในปริมาณมากการเสียชีวิตมักเกิดข้ึนภายในสองถึงสามเดือน มัก

พบอาการคลื่นไส้ อ่อนแรง อ่อนเพลีย ผมร่วง ผิวหนังไหม้อาเจียน อาการท้องร่วงและเลือดออก ซ่ึงเป�นอาการ

หลัของความเจ็บป่วยท่ีเกิดจากรังสี นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบทางพันธุกรรม โดยมีความผิดปกติท่ีมักเกิดข้ึน



เช่น ขนาดศีรษะหรือสมองเล็กลงหรือมีรูปทรงผิดปกติดวงตาเจริญเติบโตช้า ป�ญญาอ่อน เป�นต้น 

 

จัดการกากนิวเคลียร์อย่างไร 

จากข้างต้นจะเห็นว่า แหล่งเชื้อเพลิงหลักท่ีใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าคือ วัสดุนิวเคลียร์ท่ีใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า

หรือท่ีเรียกว่าเชื้อเพสิ่งนิวเคลียร์ เม่ือเลิกใช้งานแล้ว จะมีสถานะเช่นเดียวกับกากกัมมันตรังสี ซ่ึงมีความเป�น

อันตรายอย่างยิ่งและจำเป�นต้องมีกระบวนการจัดการท่ีรัดกุมและเหมาะสม เพ่ือลดผลกระทบต่อสุขภาพของ

มนุษย์ และสิ่งแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด กากกัมมันตรังสี 

เป�นป�ญหาใหญ่ท่ีสุดอย่างหนึ่งท่ีอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ต้องเผชิญ สิ่งท่ีทำให้เกิดความวิตกกันมากท่ีสุด คือกาก

นิวเคลียร์บางส่วนเป�นกากกัมมันตรังสีระดับสูง (high-level radioactive waste) ท่ี สามารถให้ความร้อน

ออกมา มีผลทำให้เกิดการกัดกร่อนภาชนะบรรจุ และสามารถทำให้คนท่ีได้รับรังสีจากกากฯ ดังกล่าวโดยตรง

เสียชีวิตได้ภายในเวลาเพียงไม่ก่ีวัน 

 

อย่างไรก็ตามพลังงานไฟฟ้าท่ีได้จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็มีความโดดเด่นในเรื่องพลังงานท่ีได้จำนวนมากจาก

การใช้เชื้อเพลิงเพียงเล็กน้อย ทำให้เกิดของเสียในปริมาณน้อยเม่ือเทียบกับการผลิตไฟฟ้าแบบอ่ื นๆอย่างไรก็

ตาม แม้ปริมาณของเสียจะมีเพียงเล็กน้อย แต่ของเสียส่วนใหญ่คือ กากกัมมันรังสีและจำเป�นต้องได้รับการ

จัดการอย่างระมัดระวังเนื่องจากเป�นวัสดุท่ีอันตรายแนวปฏิบัติท่ีท่ัวโลกเคยใช้ในการกำจัดกากนิวเคลียร์ได้แก่ 

การท้ิงกากกัมมันตภาพรังสีในมหาสมุทร ซ่ึงได้มีการยกเลิกไปแล้ว ทำให้ในป�จจุบันเหลือเพียงการฝ�งกาก

กัมมันตรังสีใต้ดินลึกเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การฝ�งกากฯไม่ได้กระทำได้อย่างง่ายดาย มิใช่เป�นเพียงการนำกากฯ 

ท่ีเกิดข้ึนห่อใส่ถุงพลาสติกสีดำแล้วนำไปท้ิงในหลุมฝ�งเท่านั้น หากแต่ต้องทำการปรับสภาพกากฯ ให้อยู่ใน

รูปแบบท่ีแข็งเรงและเหมาะสม ก่อนท่ีจะทำการฝ�งกากฯดังกล่าว 

 

บทสรุป 

 

จะเห็นได้ว่าพลังงานนิวเคลียร์ มีสิ่งท่ีต้องแลกมาคือกากนิวเคลียร์จากวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ท่ีสามารถ

ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม หากแต่การจัดการกากนิวเคลี่ยร์เหล่านั้นอย่างถูกต้อง รัดกุมเป�นไปตาม

หลักวิชาการและนโยบายด้านความปลอดภัยของประเทศ จะลดผลกระทบนั้นได้ จริงอยู่ท่ีประเทศไทยยังไม่มี

โรงงานพลังงานนิวเคลียร์ แต่ในอนาคตไม่แน่ ตราบใดท่ีปริมาณความต้องการพลังงานยังเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 

ประกอบกับการสร้างพลังงานทดแทนยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชากรโลกได้อย่างเพียงพอ 
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