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1. บทนํา
ความปลอดภัยที่แทจริงตองปลอดภัยแคไหน ความปลอดภัยขึน้ อยูก ับหลายอยาง เชน
ความเสี่ยง อันตรายที่อาจเกิดขึ้น ปจจัยจากมนุษย และความเขมขนของวัฒนธรรมความปลอดภัย
ในยอหนาที่ 4 ของหนังสือ ICRP 63 เขียนไววา
มาตรการแรกของการปองกันประชาชนและผูปฏิบตั ิงานจากความเสี่ยงใดๆที่มีอยูในสถาน
ปฏิบตั ิการทางนิวเคลียรหรือสถานที่ใชสารรังสี มาจากความรูความสามารถของกลุมผูป ฏิบตั ิงาน
(ทั้งผูป ฏิบตั งิ านและผูซอมบํารุง) การพิทักษความปลอดภัยดานวิศวกรรมการออกแบบ คุณภาพ
ของการกอสรางความรูถงึ ลักษณะตําแหนงของสารรังสี และ ประสิทธิภาพของการควบคุมคุณภาพ
ในการปฏิบัตงิ านและซอมบํารุง มาตรการนี้จะชวยลดทัง้ โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุและความรุนแรง
ของการเกิดอุบัติเหตุลงไปได
ถึงแมจะมีการใชมาตรการดังกลาวขางตนทั้งหมดแลวก็ไมไดหมายความวาจะไมเกิด
อุบัติเหตุขึ้น เพื่อการปองกันเปนระดับทีส่ องจึงจําเปนที่จะตองมีการเตรียมแผนฉุกเฉินทางรังสีเพื่อ
ลดและบรรเทาผลของอุบัติเหตุทางรังสี
2. อุบัติเหตุจากการเกิดวิกฤติที่ JCO
2.1 ทั่วไป
อุบัติเหตุเกิดขึน้ ในวันที่ 30 กันยายน 2542 ที่โรงงานแประสภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียรใน
หมูบานโตไก ซึ่งอยูหางจากกรุงโตเกียวขึน้ ไปทางเหนือประมาณ 100 ก.ม. อุบัติเหตุครั้งนี้เปนครั้ง
ที่รุนแรงที่สุดเทาที่เคยเกิดขึน้ ในสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรของญี่ปุน คนงาน 3 คนไดรับรังสี
นิวตรอนในปริมาณที่สูงมาก 2 คนเสียชีวติ ในเวลาตอมา ผูปฏิบัติงานคนอื่นๆ ผูที่เขาไปใหความ
ชวยเหลือ(หนวยบรรเทาสาธารณะภัย) และประชาชนทีอ่ าศัยอยูในบริเวณใกลเคียงโรงงาน ไดรับ
รังสีในปริมาณที่ต่ํากวา สภาวะวิกฤติเกิดขึ้นนานถึง 20 ช.ม. จึงมีการอพยพผูคนที่อยูใ กลเคียง
โรงงานนี้ถึง 2 วัน

2.2 สาเหตุของอุบัติเหตุ
รูปที่ 1 เปนแผนที่แสดงที่ตั้งของ JCO ในโตไก ในโรงงานแปรสภาพยูเรเนียมของ JCO
วันที่ 29 กันยายน 2542 คนงาน 3 คนกําลังทํายูเรเนียมไนเตรทความเขมขน 18.8% จากผงยูเรเนียม
เพื่อที่จะนําไปใชกับเครื่องปฏิกรณทดลองชื่อ JOYO ของสถาบันพัฒนาวัฎจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร
ของ JNC

รูปที่ 1 แผนที่แสดงที่ตั้งของ JCO
เชื้อเพลิงนิวเคลียรจะเขาสูสภาวะ วิกฤติ (เกิดปฏิกิริยานิวเคลียรอยางตอเนื่อง) ไดถาอยูใน
สภาพที่เพียงพอ ในโรงไฟฟานิวเคลียรจะควบคุมสภาวะวิกฤติของเครื่องปฏิกรณฯใหเปนไปอยาง
ตอเนื่องและคงที่แลวนําพลังงานที่เกิดขึน้ ไปใช สวนในโรงงานผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียรจะตอง
ปองกันไมใหเกิดสภาวะวิกฤติขึ้นโดยการจํากัดปริมาณของเนื้อเชื้อเพลิง ความเขมขน และขนาด
รูปรางของภาชนะที่บรรจุเชือ้ เพลิงนิวเคลียรซึ่งระบุไวในการบริหารความปลอดภัยของโรงงาน
ในกรณีของ JCO อุบัติเหตุเกิดจากการทํางานในทางทีไ่ มถูกตอง แทนที่จะผสมกรดไนตริก
กับผงยูเรเนียมใน dissolution tower ตามขบวนการที่ไดขออนุญาตไว กลับผสมในถังสแตนเลส
ถังผสมที่ไดรับอนุญาตจะใสยูเรเนียมไดไมเกิน 2.4 กิโลกรัม ซึ่งจะไมทําใหเกิดสภาวะวิกฤติขึ้นได
ขบวนการทีแ่ ตกตางไปจากขบวนการที่ไดรับอนุญาตนีแ้ สดงในรูปที่ 2
ในป พ.ศ. 2542 JCO ไดรับใบสั่งงานใหผลิตสารละลายยูเรเนียมไนเตรทปริมาณ 160 ลิตร
(ยูเรเนียม 60 กิโลกรัม) จาก PNC ในวันที่ 30 กันยายน 2542 คนงานไดทํางานนี้ในขั้นตอนสุดทาย
คือการทําใหความเขมขนของสวนผสมของผลผลิตจากแตละล็อตมีคาเทากัน โดยการเทสารละลาย
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ที่ไดจากแตละล็อตรวมกันในถังผสม ในวันที่ 29 กันยายน ไดมีการเทสารละลาย 4 ล็อต (แตละล็อต
มียูเรเนียม 2.4 กิโลกรัม รวมเปน 9.6 กิโลกรัม) ไวในถังผสมแลว

รูปที่ 2 ขบวนการผลิต
เวลา 10:35 น. วันที่ 30 กันยายน สารละลายถูกเทเพิ่มไปอีก 2 ล็อต ขณะที่คนงาน 2 คน
กําลังเทล็อตที่ 3 ตามรูปที่ 3 และมีคนงานอีกคนหนึ่งทํางานอยูในบริเวณใกลเคียงกันนั้น การเท
ครั้งนี้ทําใหมปี ริมาณยูเรเนียมรวมกันถึง 16 กิโลกรัม โดยมีปริมาณสารละลาย 44 ลิตร สัญญาณ
เตือนภัยจากเครื่องวัดรังสีแกมมาก็ดังขึ้น คนงานคนหนึ่งปวยและลมลงทันที คนงานอีกคนหนึ่ง
บอกในภายหลังวาเขาเห็นแสงสีฟาสวางวาบขึ้นมาในตอนนั้น มันเปนแสงที่เกิดจากการเขาสู
สภาวะวิกฤติครั้งแรกของอุบัติเหตุครั้งนี้
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รูปที่ 3 การปฏิบัติงานขณะเกิดอุบัติเหตุ
ตารางที่ 1 แสดงสรุปเหตุการณสําคัญของอุบัติเหตุในครั้งนี้ คนงานที่ประสบเหตุหยุด
ปฏิบัติงานรีบออกไปหองอืน่ ของอาคารผูที่ไดรับรังสีสูงสุดไดรับการชวยเหลือออกมา มีการ
รายงานเหตุไปยังผูบริหาร และเรียกรถพยาบาล เจาหนาที่ฉุกเฉินจากทองถิ่นเขาไปในอาคารโดย
ไมไดรับรูวาเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียรขึ้นที่นั่น
ผูบริหารของ JCO สั่งอพยพคนงานออกพืน้ ที่รวมถึงอาคารอื่นดวย และรายงานเหตุไปยัง
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงเขตและจังหวัดดวย จากคําใหการที่บอกวา “แสงวาบ
สีฟา” และการที่มีรังสีเพิ่มขึ้นโดยทันที จะบงบอกถึงอุบัติเหตุจากการเขาสูสภาวะวิกฤติ แตใน
รายงานที่รายงานไปมีเพียงคําวา “เปนไปได” เทานั้น
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Table 1 Main Chronology of the accident
Date
Sept. 30
1999

Physical Incidents
10:35
Accident (Burst part)
12:07
15:25

16:30
~17:00
Oct. 1

~2:00
6:03
8:30

Arrival of the three
workers at Mito Hospital
Transport of the three to
NIRS (National Institute
of Radiological Sciences)
by helicopter
Neutron
monitoring
started
Continuation of criticality
confirmed

Formal Actions
~11:15 Report
to
Tokai-mura
11:19
municipality
15:00
Report to the government
Counsel by the mayor of Tokaimura to evacuate for residents
~15:30 within 350 meters
On-site
Countermeasure
Headquarter
(government)
established
22:30
Counsel of indoor sheltering for
the residents within 10 km by the
governor of Ibaraki Prefecture

Start draining of cooling
water
End of criticality
Injection of boron water
into the tank
16:30

Oct. 2
Dec. 21 Death of a personnel
April 27 Death of another personnel
2000

18:30

The counsel of indoor sheltering
canceled.
The counsel to evacuate canceled.

ผูปวย 3 คนถูกนําสงโรงพยาบาลแหงชาติที่ มิโตะ และตอมาถูกนําสงสถาบันวิทยาศาสตร
ทางรังสีแหงชาติที่ ชิบะโดยเฮลิคอปเตอร (ตอมาหลังจากนั้น 2-3 เดือน ผูปวย 2 คนก็เสียชีวิต สวน
อีกคนหนึ่งสามารถรักษาได)
ในชวงบายของวันนัน้ สถานีโทรทัศนหลายสถานีเริ่มออกขาวเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
สถาบันวิจัยสองแหง ไดแก JAERI และ JNC เริ่มรวบรวมทีมปองกันสาธารณะภัย สถานีวัดรังสี
นิวตรอนหลายสถานี ของ JAERI ที่ Naka สามารถวัดการเพิ่มของนิวตรอนในชวงสัน้ ๆได แลวก็
กลับเขาสูระดับปกติ แตก็ไมไดใหความสนใจมากนักในเวลานัน้
ที่ JCO ไมมีเครื่องวัดนิวตรอน อยางไรก็ตามเครื่องวัดรังสีแกมมาก็บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ของระดับรังสีไวดังแสดงในรูปที่ 4 พวกเขาหวงเรื่องระดับรังสีแกมมาที่สูงขึ้นเรื่อยๆ โดยไมเขาใจ
อยางชัดเจนหรือเห็นวาไดเกิดสภาวะวิกฤติขึ้น พวกเขาขอใหเจาหนาทีข่ องหมูบานอพยพผูที่อาศัย
อยูรอบๆ โรงงาน
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รูปที่ 4 ระดับรังสีแกมมาจากเครื่องวัดรังสีของ JCO
เวลาประมาณ 15:00 น. หัวหนาหมูบานสั่งอพยพผูอยูอาศัยในรัศมี 350 เมตรรอบโรงงาน
JCO มีผูอพยพประมาณ 200 คนจาก 52 ครอบครัว
เวลาประมาณ 15:30 น. ไดจดั ตั้งศูนยบัญชาการของรัฐบาลขึ้นที่ JAERI ผูเชี่ยวชาญของ
JAERI ไดแนะนําวาอาจเกิดภาวะวิกฤติอยางตอเนื่อง จากคําแนะนําจึงมีการวัดนิวตรอนรอบๆ
บริเวณ JCO จนกระทั่งเวลา 18:00 น. จึงมีความเห็นฟองตองกันวายังคงเกิดสภาวะวิกฤติอยู สมาชิก
ของศูนยบัญชาการเริ่มหาวิธที ี่จะหยุดปฏิกริ ิยานี้ มีการเตรียม สารโบรอน และการปฏิบัติการอื่นๆ
เวลา 22:30 ผูวาการอิบารากิออกคําสั่งใหประชาชนในรัศมี 10 กิโลเมตรตองอยูในบาน
หรืออาคารซึ่งสงผลถึงประชาชน 310,000 คน กอนหนานี้ถนนและการขนสงทางรถไฟในบริเวณ
ใกลเคียงไดถูกปดลงแลว
เวลาใกลเทีย่ งคืนศูนยบัญชาการไดรับแบบแสดงรายละเอียดของภาชนะที่เกิดปญหา ใน
แบบแสดงใหเห็นวามีน้ําหลอเย็นลอมรอบภาชนะนี้อยู จากการคํานวณแสดงวาหากระบายน้าํ ออก
จะทําใหถังนี้อยูในสภาวะใตวิกฤติ(หยุดปฏิกิริยาลูกโซ) ได ทอน้ําที่ปอนน้ําหลอเย็นของถังนี้อยู
นอกอาคาร ชุดปฏิบัติการพิเศษถูกแตงตั้งจากกลุมคนงานของ JCO เพื่อที่จะทําการปดวาลวและตัด
ทอน้ํา
การปฏิบัติการเริ่มขึ้นตอน 02:35 น. ของวันที่ 1 ต.ค. 2542 การปฏิบัติการมีขึ้นหลายครั้ง
แตละครั้งใชคน 2-3 คน เพื่อปองกันไมใหแตละคนไดรับรังสีเกินขีดจํากัด ถาไมนับรวมคนงาน 3
คนแรกแลว ผูที่ไดรับรังสีสูงสุดจากอุบัติเหตุอยูในกลุมผูปฏิบัติการครั้งนี้
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การระบายน้ําหลอเย็นสําเร็จเมื่อเวลา 6:03 น. ระดับรังสีนิวตรอนลดลงอยางมาก รวมเวลา
ที่เกิดสภาวะวิกฤติเทากับ 20 ช.ม. เมื่อระดับรังสีลดลงแลวคนงานจึงเขาไปเติมน้ําผสมโบรอนเขา
ไปในถังเพื่อรักษาสภาพใตวกิ ฤติไว
ถึงแมปฏิกิริยาลูกโซจะหยุดลงแลว แตผลพวงของปฏิกริ ิยาลูกโซยังทําใหคงมีรังสีแกมมา
ในระดับที่ถือวาสูงอยู จึงมีการกองกระสอบทรายรอบๆอาคารไว ตองใชเวลานานกวาจะยกเลิก
คําสั่งที่มีตอประชาชน คําสั่งใหอยูแ ตในบานยกเลิกเมื่อ 16:30 น. และคําสั่งอพยพคนในรัศมี 350
เมตรยกเลิกเมือ่ 18:30 น. ของวันที่ 2 ตุลาคม 2542 ซึ่งเปนวันที่ 3 หลังวันที่เกิดอุบัติเหตุ
2.3 การประมาณคาการเกิดปฏิกิริยาและรังสี
ตารางที่ 2 แสดงคุณลักษณะทางนิวเคลียรของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ ชวงเวลาของการ
เกิดภาวะวิกฤติแบงออกเปนสองสวนใหญๆ สวนแรกคือการเกิดวิกฤติครั้งแรก (พลังงานพุงขึ้นสูง
มากในชวงเวลาสั้นๆ) และสวนหลังที่มีการที่มีการเกิดวิกฤติเปนชวงสัน้ ๆ หลายครั้ง จากการ
วิเคราะหสารละลายของยูเรเนียมไดคาการแตกตัวทั้งหมดเทากับ 2.5 x 1018 ครั้ง(สองลานหาแสน
ลาน ลาน ครั้ง) พลังงานทั้งหมดของสองสวนคิดเปน 11% และ 89% ตามลําดับ
Table 2 Summary of fission in the accident

Item
Data
Fission Total number
2.5 x 1018
8.0 x 107 joule
Total heat production
11 % / 89 %
Fraction of burst / continuous parts
Uranyl-nitrate solution
Enrichment
18.8 %
Total uranium weight
16.6 kg
)
Amount of some fission products*
131
I (8.02 d)
7.22 x 1010 Bq
133
I (20.8 h)
1.55 x 1012 Bq
133
Xe (5.24 d)
2.56 x 1011 Bq
137
Cs (30.1 y)
1.13 x 108 Bq
138
Cs (32,2 m)
6.0 x 1013 Bq
)
* Calculated assuming fission during an infinitesimal period.

ความรอนที่เกิดจากภาวะวิกฤติครั้งแรกทําใหอุณหภูมิของสารละลายเพิ่มขึ้นประมาณ 50
องศาเซลเซียส ซึ่งยังไมถึงจุดเดือด จากนั้นอุณหภูมิของสารละลายจะเย็นลงจากการทีม่ ีน้ําหลอเย็น
อยู จึงเกิดภาวะวิกฤติตามมาอีกหลายครั้ง การเกิดปฏิกิรยิ าลูกโซถูกความคุมโดยอุณหภูมิของ
สารละลายยูเรเนียมดวยตัวของมันเอง
ตารางที่ 3 แสดงถึงการไดรบั รังสีของแตละบุคคล แบงเปน 3 กลุม คือ กลุมคนงานของ
JCO กลุมบรรเทาสาธารณะภัย และกลุมบุคคลทั่วไป
ประชาชนจํานวนมากมีความกังวลเกีย่ วกับความเปรอะเปอ นทางรังสีจากอุบัติเหตุในครั้งนี้
สารรังสีสวนใหญยังคงถูกกักอยูในอาคาร จากการตรวจวัดภายนอกอาคารพบสารรังสีที่มีคาครึ่ง
ชีวิตสั้น ในปริมาณเล็กนอยเทานั้น
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Table 3 Dose estimation of individuals involved in the JCO accident
Classification
Number
Remarks
Employees
Whose dose Operators who were
was evaluated working at outburst
by
time of accident
measurement
Those who worked to
remove water
Those who injected
boric water
Those
who
are
working at the site
Whose dose
was evaluated
by estimation
Disaster prevention personnel
Whose dose Governmental bodies
was evaluated (personnel of JAERI
by
and JNC)
measurement
Firemen
(who engaged in
rescue operation)
Nearby residents
Whose dose was evaluated by
measurement
Whose dose was evaluated by
estimation

3

18
6
49

96

57
3

7
200

Approximately 1~4.5 Gy Equivalent
(Leave from NIRS hospital on 20 Dec. 1999)
Approximately 6.0~10 Gy Equivalent
(Death on 27 April 2000)
Approximately 16~20 Gy Equivalent
(Death on 21 December 2000)
3.8~48 mSv, effective dose equivalent
Detected by whole-body counter, dosimeter,
etc.
0.7~3.5 mSv, effective dose equivalent
Detected by dosimeter, etc.
0.6~47.4 mSv, effective dose equivalent
Detected by whole body counter and film
badge
0.06~16.6 mSv, effective dose equivalent
Evaluated from dose rate of radiation field in
the site and survey by the JCO on the
movements of individual
0.1~9.2 mSv, effective dose equivalent
Doses to 57 out of 206 personnel were above
detectable level of film badge or TLD.
4.6~9.4 mSv, effective dose equivalent
Detected by whole body counter
6.7~16 mSv, effective dose equivalent
Detected by whole body counter
0.01~21 mSv, effective dose equivalent
Evaluated from a survey on the movements of
individual

The values are results of evaluation by 31 December 2000.
(Referred to the White Paper on Nuclear Safety 1999, in Japanese, p.17)

3. บทเรียนจากอุบัติเหตุ
จากอุบัติเหตุโรงไฟฟาที่ TMI ในสหรัฐอเมริกาเมื่อป พ.ศ. 2522 ทําใหมกี ารปรับปรุงเรื่อง
การรับมือกับภาวะฉุกเฉินของสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรใหดีขึ้น แผนฉุกเฉินไดถูกพัฒนาขึ้น
มากโดยเจาหนาที่ของรัฐบาล อยางไรก็ตาม อุบัติเหตุที่ JCO ครั้งนี้สะทอนใหเห็นจุดออนในการ
เตรียมการรับมือกับภาวะฉุกเฉินคือ
(ก) การฝาฝนสภาพการปฏิบตั ิงานที่ไดรับอนุญาต(การใชถังสแตนเลส และการเติม
สารละลายยูเรเนียมรวมกันมากเกินไป)ไมไดมีการระบุไวกอนเกิดอุบัติเหตุ
(ข) การขาดความเขาใจอยางทันทีและเพียงพอถึงสาเหตุของอุบัติเหตุ สงผลถึงความลาชา
ในการพิจารณาและตัดสินใจปฏิบัติการเพื่อการปองกันประชาชน
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จากเหตุผลนี้ทําใหเรื่องการเตรียมพรอมเพือ่ กรณีฉุกเฉินไดถูกนํามาบังคับใชอีกครั้งโดย
เริ่มจากการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ
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