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การพัฒนาวิธีการและโปรแกรมค านวณการกระจายตัวของสารกัมมันตรังสีจากอุบัติเหตุสมมติในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

อุบัติเหตุท่ีโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะไดอิจิเมื่อปี พ.ศ. 2554 ช้ีให้เห็นว่าอุบัติเหตุในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อาจก่อให้เกิดการรั่วไหล
ของสารกัมมันตรังสีในวงกว้างและอาจส่งผลกระทบข้ามพรมแดนของประเทศได้ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลายโรงในประเทศจีน 
เช่น โรงไฟฟ้าฟางเชงกัง โรงไฟฟ้าหยางเจียง โรงไฟฟ้าฉางเจียง อยู่ใกล้เคียงพรมแดนอาเซียน จึงท าให้อุบัติเหตุในโรงไฟฟ้า
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนได้ โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาวิธีการ
ประเมินการกระจายตัวของสารกัมมันตรังสีจากอุบัติเหตุสมมติแต่ละประเภท เพื่อวางแผนในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่ง
อาจเกิดขึ้นหากเกิดอุบัติเหตุในโรงไฟฟ้าเหล่านี้ และพัฒนาโปรแกรมค านวณเพื่อใช้ในการประเมินการกระจายตัวของสาร
กัมมันตรังสีจากอุบัติเหตุ เพื่อลดการพึ่งพาโปรแกรมค านวณของต่างประเทศซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายรายปีท่ีค่อนข้างสูง และถูก
จ ากัดการเข้าถึงรหัสต้นทาง (source code) ท้ังนี้ การประเมินการกระจายตัวของสารกัมมันตรังสีในโครงการนี้จะค านึงถึง
อุบัติเหตุเชิงซ้อน เช่น อุบัติเหตุในเครื่องปฏิกรณ์หลายเครื่องพร้อมกัน (multi-unit accidents) และอุบัติเหตุในโรงไฟฟ้า
หลายโรงพร้อมกัน (multi-site accidents) และค านึงถึงข้อมูลภูมิอากาศเชิงพื้นท่ีท่ีมีผลต่อการกระจายตัวของสาร
กัมมันตรังสี คือ ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณน้ าฝน และความเสถียรของภูมิอากาศ นอกจากนี้ โครงการนี้จะท าการ
ประเมินเชิงน่าจะเป็น (probabilistic evaluation) เพื่อประเมินโอกาสในการเกิดผลกระทบทางรังสีอย่างมีนัยส าคัญใน
ประเทศไทย และน าข้อมูลท่ีได้ป้อนกลับสู่แผนฉุกเฉินทางรังสีของประเทศไทยเพื่อให้ขอบเขตของแผนฉุกเฉินครอบคลุม
อุบัติเหตุในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศใกล้เคียง ท้ังนี้ สทน. มีโครงร่างโปรแกรมค านวณดังกล่าวและมีทีมนักวิจัยท่ีมีความ
เช่ียวชาญเกี่ยวกับการประเมินการกระจายตัวของสารกัมมันตรังสีแล้ว จึงต้องการสร้างความร่วมมือกับอาจารย์ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับอุบัติเหตุในแกนเครื่องปฏิกรณ์โดยเฉพาะการประเมินกลศาสตร์ของไหล
ของระบบหล่อเย็นเครื่องปฏิกรณ์กรณีเกิดอุบัติเหตุระดับรุนแรง และนักศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อร่วมกันพัฒนาวิธีการ
ประเมินและโปรแกรมค านวณ 
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Developing and upscaling of functional adsorbents via radiation processing for wastewater treatment 

โครงการนี มีจุดประสงค์ท่ีจะตอบโจทย์ 2 ข้อ ซึ่งสอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) ของ
องค์การสหประชาชาติ (The United Nations, UN) นั่นคือ หัวข้อท่ี 6 [Clean water and sanitation: ensure 
availability and sustainable management of water and sanitation for all] และหัวข้อท่ี 13 [Climate action: 
take urgent action to combat climate change and its impacts] หนึ่งในปัญหาส าคัญทางด้านส่ิงแวดล้อมของ
ประเทศก าลังพัฒนาในแถบเอเชียแปซิฟิก คือปัญหาน  าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีปนเป้ือนไปด้วยโลหะหนักและตะกอน
ของเสียท่ีเป็นพิษ ปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับสภาวะโลกร้อนก็ก าลังส่งผลถึงแหล่งน  าสาธารณะ ซึ่งอาจจะได้รับการปนเป้ือนจาก
สารพิษ อันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ น มีกรรมวิธีดั งเดิมหลายๆ วิธีส าหรับการบ าบัดน  าเสีย อย่างไรก็ตาม
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เท่านั น ท่ีมีความพร้อมในการรองรับค่าใช้จ่ายส าหรับระบบบ าบัดน  าเสียขนาดใหญ่ท่ีใช้บ าบัด
น  าเสียปริมาณมาก โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กส่วนใหญ่ไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่าย ส าหรับการลงทุนซื อ
อุปกรณ์และเครื่องมือขนาดใหญ่ส าหรับการบ าบัดน  าเสีย ดังนั นทางเลือกหนึ่งทางคือการมองหาเทคโนโลยีท่ีราคาไม่สูงเกินไป
ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน  าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หนึ่งในทางเลือกท่ี
เป็นไปได้คือการใช้ตัวดูดซับ (adsorbents) ซึ่งมคีวามสามารถในการดูดซับสารตัวใดตัวหนึ่ง (functional adsorbents) ได้
เป็นอย่างดี โครงการนี มีจุดประสงค์ท่ีจะพัฒนา adsorbents นี ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสนใจ โดยเฉพาะโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก ท่ีมีปัญหาเรื่องการบ าบัดน  าเสีย โดยจะร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบท่ีมีขนาดเหมาะสม 
และสามารถตอบโจทย์เฉพาะทางส าหรับโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก โดยจะด าเนินโครงการเพื่อ ศึกษาความ
เป็นไปได้ในเชิงเทคนิค การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การออกแบบระบบบ าบัดน  าเสียในระดับ bench scale การพัฒนา
ขั นตอนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพของตัวแปรต่างๆ ส าหรับ scale-up production ของ adsorbents และความ
เป็นไปได้ของการน าไปทดสอบการใช้งานจริง โดยทาง สทน. มีความสามารถในการผลิต adsorbents จากกระบวนการทาง
รังสี แต่ต้องการมองหาอาจารย์จากมหาวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมเคมี พร้อมนักเรียนปริญญาเอก หรือ โท-เอก เพื่อมาร่วมกัน
ออกแบบระบบส าหรับการท า scale-up production และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบส าหรับระบบบ าบัดน  าเสีย ท่ีมีขนาด
เหมาะสมและสามารถตอบโจทย์เฉพาะทางส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กได้ 
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