
อกีหน่ึงทางเลอืก....โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์..? 
 

        คณิตตา ธรรมจริยวงศา 
       สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม   

 
 ไฟฟ้านับเป็นปัจจยัส าคญัต่อการด ารงชีวิตและการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศโดยรวม ปัจจุบนัสถิติการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยได้เพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง        
ตามอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย อีกทั้งจ านวนประชากรและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ี
เพิ่มมากข้ึนเป็นงามตามตวั จึงจ าเป็นตอ้งพึ่งพาทรัพยากรเช้ือเพลิงหลกัไดแ้ก่ น ้ ามนั ถ่านหิน 
และก๊าซธรรมชาติ รวมถึงส่งเสริมใหมี้การใชพ้ลงังานหมุนเวยีนและพลงังานทดแทนรูปแบบ
ต่าง ๆ ควบคู่กนัไป ซ่ึงจากการเกิดวิกฤติพลงังานในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมาก็ท าให้หลายประเทศ
หนัมาสนใจโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพิ่มมากข้ึน 

พลงังานนิวเคลียร์นบัเป็นอีกทางเลือกหน่ึงตามแผนยุทธศาสตร์ดา้นความมัน่คงดา้น
พลงังานประเทศ ทั้งน้ีเทคโนโลยีและมาตรฐานความปลอดภยัของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไดรั้บ
การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลากวา่ 50 ปี โดยปัจจุบนัมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กระจาย
อยู่ในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกรวม 437 โรง รวมทั้งอยูร่ะหว่างด าเนินการก่อสร้างเพิ่มอีกใน
ทวปีอเมริกา ยโุรป และเอเชีย   

แหล่งพลงังานทีส่ามารถน ามาผลติกระแสไฟฟ้าได้  

1. น ้ามัน เป็นเช้ือเพลิงท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ ท่ีส าคญัได้แก่ก๊าซซัลเฟอร์            
ไดออกไซด์ (SO2) ไนโตรเจนออกไซด์ (NO) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซ่ึงท าให้เกิด    
ฝนกรด และปรากฏการณ์เรือนกระจก นอกจากน้ีน ้ ามันท่ีใช้เป็นเ ช้ือเพลิงเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้านั้น ส่วนใหญ่ตอ้งน าเขา้ท าให้ไดรั้บผลกระทบจากความไม่แน่นอนของราคา
น ้ามนัในตลาดโลกอีกดว้ย  

 2. ก๊าซธรรมชาติ ท าให้เกิดมลพิษน้อยกว่าใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลอ่ืน แต่การน าก๊าซ
ธรรมชาติข้ึนมานั้นจะเกิดก๊าซมีเทนร่ัวสู่บรรยากาศประมาณร้อยละ2 และเม่ือเผาไหมก้๊าซ
ธรรมชาติ ก็จะเกิดคาร์บอนออกไซดอ์อกสู่บรรยากาศเช่นกนั   



3. ถ่านหินลิกไนต์์ การใช้ถ่านหินลิกไนต์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า หากไม่มีระบบ
ก าจดัซลัเฟอร์ไดออกไซด์ จะเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนบริเวณ
ใกลเ้คียงโรงไฟฟ้าอย่างรุนแรง แต่การติดตั้งระบบก าจดัซัลเฟอร์ไดออกไซด์ท่ีไดม้าตรฐาน     
ก็จะเพิ่มตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าร้อยละ 20-30 ส่วนก๊าซคาร์บอนได ออกไซด์ไม่อาจก าจดัได้
อยา่งคุม้ค่า  

4. พลงัน า้ โดยการสร้างเข่ือนเพื่อผลิตไฟฟ้า แมจ้ะเป็นระบบท่ีค่อนขา้งสะอาดก็ตาม 
แต่ก็มีปัญหาเร่ืองผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น ท่ีดิน แหล่งท ามาหากิน ตลอดจนป่าสงวน
ของชาติ ตอ้งสูญเสียจากการถูกน ้าท่วม นอกจากน้ีแหล่งน ้าขนาดใหญ่ท่ีมีศกัยภาพในประเทศ
ก็เหลือนอ้ย  

5. พลังงานน าเข้าจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นพลงังานน ้ า ก๊าซธรรมชาติ หรือถ่าน
หิน มีความไม่แน่นอนทั้งในปริมาณท่ีไทยจะไดรั้บ ราคาเปล่ียนแปลง และปัญหามลภาวะอนั
อาจเกิดข้ึนระหว่างการขนส่งเช้ือเพลิงโครงสร้างพื้นฐานเช่น ท่าเรือน ้ าลึก ระบบเก็บส ารอง
เช้ือเพลิงท่ีตอ้งลงทุนสูง เพื่อรองรับการน าเขา้ก๊าซธรรมชาติเหลว หรือถ่านหิน   

ในอนาคตอีก 10-12 ปีข้างหน้า พลงังานพื้นฐานซ่ึงได้แก่ น ้ ามนั ก๊าซธรรมชาติ       
พลงัน ้ า หายากข้ึนและในขณะเดียวกนัความตอ้งการใช้พลงังานกลบัทวีเพิ่มข้ึน จึงมีความ
จ าเป็นตอ้งพิจารณาพลงังานรูปแบบอ่ืนในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยส่ิงท่ีตอ้งการพิจารณา
เป็นพิเศษ คือ เป็นแหล่งพลังงานท่ีสะอาดไม่มีมลพิษ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จึงน่าจะเป็น
เป้าหมายหรือทางเลือกสุดทา้ยท่ีสามารถเป็นแหล่งพลงังานทดแทนเช้ิอเพลิงฟอสซิลไดเ้ป็น
อย่างดี และการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์กับประชาชนซ่ึงเป็นผู ้บริโภค
ประโยชน์จากพลงังานนิวเคลียร์โดยตรงจึงเป็นเร่ืองส าคญัยิง่  

โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ คือ โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนซ่ึงเรียกช่ือตามประเภทของเช้ือเพลิง
ท่ีใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้พลงังานความร้อนจากปฏิกิริยาแตกตวัทาง
นิวเคลียร์ (Nuclear Fission Reaction) ท าให้น ้ ากลายเป็นไอน ้ าท่ีมีแรงดนัสูง แลว้ส่งไอน ้ า     
ไปหมุนกงัหันไอน ้ า ซ่ึงต่อกบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตไฟฟ้า และส่งต่อไปยงัผูบ้ริโภค
ต่อไป   



โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีหลักการผลิตไฟฟ้าคล้ายกับโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนทัว่ไป 
กล่าวคือ จะใชพ้ลงังานความร้อนไปผลิตไอน ้ า แลว้ส่งไอน ้ าไปหมุนกงัหนัไอน ้ าและ เคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ออกมา แต่มีขอ้แตกต่างกนัคือ ตน้ก าเนิดพลงังานความ
ร้อนของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เกิดจากปฏิกิริยาแตกตวัของยเูรเนียม-235ในเช้ือเพลิงนิวเคลียร์  

ความร้อนจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนทัว่ไปนั้นได้จากการเผาไหมข้องเช้ือเพลิง        
ซ่ึงไดแ้ก่ ถ่านหินหรือลิกไนต ์ก๊าซธรรมชาติหรือน ้ ามนั เม่ือเปรียบเทียบปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใช้
ส าหรับการ ผลิตไฟฟ้า พบว่า หากใช้ยูเรเนียมธรรมชาติ (ความเขม้ขน้ของยูเรเนียม-235
ประมาณร้อยละ 0.7) จ  านวน 1 ตนั จะสามารถผลิตไฟฟ้าไดม้ากกวา่ 40 ลา้นกิโลวตัต/์ชัว่โมง 
ในขณะท่ีตอ้งใช้ถ่านหินถึง 16,000 ตนั หรือใชน้ ้ ามนัถึง 80,000 บาร์เรล (ประมาณ 13 ลา้น
ลิตร) จึงจะผลิตไฟฟ้าไดเ้ท่ากนั 

 
 

 
 
รูปที ่1 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
 
 

 



รูปแบบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์    
  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์โดยทัว่ไปประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ อาคารปฏิกรณ์ อาคาร
กงัหนัและ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า และอาคารอุปกรณ์ประกอบ รวมถึงบางแห่งอาจมีหอระบาย
ความร้อน (Cooling Tower) ดว้ย  
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่ีนิยมใชอ้ยา่งแพร่หลายทัว่โลกมี 3 แบบไดแ้ก่   
  
1. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบใช้น า้ความดันสูง (Pressurized Water Reactor: PWR)  

โรงไฟฟ้าชนิดน้ี จะถ่ายเทความร้อน จากแท่งเช้ือเพลิงให้น ้ า จนมีอุณหภูมิสูง
ประมาณ 320 องศาเซลเซียส ภายในถงัขนาดใหญ่ จะอดัความดนัสูงประมาณ 15 เมกะ
ปาสคาล (Mpa) หรือประมาณ 150 เท่าของความดนับรรยากาศไว ้เพื่อไม่ให้น ้ าเดือดกลายเป็น
ไอ และน าน ้าส่วนน้ี ไปถ่ายเทความร้อน ให้แก่น ้ าหล่อเยน็อีกระบบหน่ึง เพื่อให้เกิดการเดือด 
และกลายเป็นไอน ้ าออกมา เป็นการป้องกนั ไม่ให้น ้ าในถงัปฏิกรณ์ ซ่ึงมีสารรังสีเจือปนอยู ่
แพร่กระจายไปย ังอุปกรณ์ส่วนอ่ืนๆ ตลอดจนป้องกัน การร่ัวของสารกัมมันตรังสี                   
สู่ส่ิงแวดลอ้ม  

 

รูปที ่2 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบใชน้ ้าความดนัสูง 

2. โรงไฟฟ้าแบบน า้เดือด (Boiling Water Reactor: BWR)   

สามารถผลิตไอน ้ าไดโ้ดยตรง จากการตม้น ้ าภายในถงั ซ่ึงควบคุมความดนัภายใน 
(ประมาณ 7 Mpa) ต ่ากวา่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบแรก (PWR) ดงันั้น ความจ าเป็น ในการใช้
เคร่ืองผลิตไอน ้ า และแลกเปล่ียนความร้อน ป๊ัม และอุปกรณ์ช่วยอ่ืนๆ ก็ลดลง แต่จ าเป็นตอ้ง 



มีการก่อสร้างอาคารป้องกนัรังสีไว ้ในระบบอุปกรณ์ส่วนต่างๆ ของโรงไฟฟ้า เน่ืองจากไอน ้ า
จากถงัปฏิกรณ์ จะถูกส่งผา่นไปยงัอุปกรณ์เหล่านั้นโดยตรง  

 

   

 รูปที ่3 โรงไฟฟ้าแบบน ้าเดือด 

3. โรงไฟฟ้าแบบใช้น า้มวลหนักความดันสูง (Pressurized Heavy Water Reactor: PHWR)   

 ประเทศแคนาดา เป็นผูพ้ฒันาข้ึนมาจึงมกัเรียกช่ือยอ่วา่ “CANDU” ซ่ึงยอ่มาจากค าวา่ 
Canadian Deuterium Uranium มีการท างานคลา้ยคลึงกบั แบบ PWR แต่แตกต่างกนัท่ีมีการจดั
แกนปฏิกรณ์ในแนวระนาบ และเป็นการตม้น ้ า ภายในท่อขนาดเล็ก จ านวนมาก ท่ีมีเช้ือเพลิง
บรรจุอยู่แทนการต้มน ้ า ภายในถังปฏิกรณ์ขนาดใหญ่ เน่ืองจากสามารถผลิตได้ง่ายกว่า          
การผลิตถงัขนาดใหญ่ โดยใช ้“น ้ามวลหนกั” (Heavy Water, D2O) มาเป็นตวัระบายความร้อน 
จากแกนปฏิกรณ์ นอกจากน้ี ยงัมีการแยกระบบใช้น ้ ามวลหนัก เป็นตวัหน่วงความเร็ว           
ของนิวตรอนดว้ย เน่ืองจากน ้ ามวลหนกั มีการดูดกลืนนิวตรอน นอ้ยกว่าน ้ าธรรมดา ท าให้
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ เกิดข้ึนไดง่้าย จึงสามารถใชเ้ช้ือเพลิงยเูรเนียม ท่ีสกดัมาจากธรรมชาติ ซ่ึงมี
ยเูรเนียม-235 ประมาณร้อยละ 0.7 ได ้โดยไม่จ  าเป็น ตอ้งผา่นกระบวนการปรังปรุง ให้มีความ
เขม้ขน้สูงข้ึน ท าใหป้ริมาณผลิตผล จากการแตกตวั (fission product) ท่ีเกิดในแท่งเช้ือเพลิงใช้
แลว้ มีนอ้ยกวา่เคร่ืองปฏิกรณ์ แบบใชน้ ้าธรรมดา    



 

  

 รูปที ่4 โรงไฟฟ้าแบบใชน้ ้ามวลหนกัความดนัสูง 

 ตารางแสดงข้อดีและข้อเสียของโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ 

ข้อดี ข้อเสีย 
1.เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยมี
ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าแข่งกนัไดก้บั
โรงไฟฟ้าชนิดอ่ืน 

1.ใชเ้งินลงทุนสูง และจ าเป็นตอ้งเตรียม
โครงสร้างพื้นฐานและการพฒันา
บุคลากรเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.เป็นโรงไฟฟ้าท่ีสะอาดไม่ก่อใหเ้กิด             
มลพิษ 

2.จ าเป็นตอ้งพฒันาและเตรียมการเก่ียวกบั  
การจดัการกากกมัมนัตรังสี การด าเนินงาน
ดา้นแผนฉุกเฉินทางรังสี และมาตรการ
ควบคุมความปลอดภยัเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุ 

3.เสริมสร้างความมัน่คงของระบบผลิต 
ไฟฟ้า เน่ืองจากใชเ้ช้ือเพลิงนอ้ยท าใหมี้
เสถียรภาพ ในการจดัหาเช้ือเพลิง และราคา
เช้ือเพลิงมีผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิต 
นอ้ย 

3.การยอมรับของประชาชน  

 
 



ประเทศไทยกบัการมีโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์    
ในปี พ.ศ.2519 รัฐบาลได้อนุมติัให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

ก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด 600 เมกะวตัต ์ท่ีอ่าวไผ ่อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี แต่ได้
มีการคดัค้านจากประชาชน ท าให้รัฐบาลจดัสินใจล้มเลิกโครงการไปในท่ีสุด นอกจากน้ี 
ในช่วงเวลาท่ีผา่นมาถึงปัจจุบนั กฟผ.ไดร่้วมกบัหน่วยงานรัฐบาล เอกชน และ องค์กรต่างๆ 
จากภายใน และภายนอกประเทศ  รวมทั้ งผูจ้  าหน่ายทั่วโลก จัดกิจกรรม ให้ความรู้                
ทางเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยผา่นการประชุมวิชาการ การสัมมนา จดันิทรรศการ 
และจดัท าส่ือต่างๆ กล่าวไดว้า่ ขั้นตอนแรก ไดส้ร้างความต่ืนตวั และความสนใจประชาชน 
(Public Awareness) ต่อมาด าเนินการขั้นตอนการสร้างความเขา้ใจ (Public Understand)       
เพื่อน าไปสู่ขั้นตอนสุดทา้ย คือ การยอมรับของประชาชน (Public Acceptance) ซ่ึงจะมีการ 
เขา้ด าเนินการ ให้เกิดการยอมรับ ในหมู่ประชาชนทัว่ไป และชุมชนท่ีคาดว่าจะเป็นบริเวณ
ท่ีตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต่อไป  

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ได้บรรจุในแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้า      
โดยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ก าหนดให้มีโรงไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2563-2564 รวมก าลงัผลิต 4,000                
เมกะวตัต ์หรือจะเท่ากบัปริมาณโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 4 โรงนั้น ระยะเวลาการก่อสร้างต่อโรงอยู่
ท่ีประมาณ 6-7 ปี       

การจัดการกากกมัมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์   

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าท่ีสะอาดไม่ก่อให้เกิดก๊าซมลพิษต่างๆ 
เหมือนกับโรงไฟฟ้าน ้ ามัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ นอกจากน้ีกากกัมมันตรังสีจาก
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต้องมีกระบวนการจัดเก็บท่ีดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ในแต่ละปีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด 1,000 เมกะวตัต์ จะมีกากกมัมนัตรังสีท่ีได้
จากการท าความสะอาดระบบอุปกรณ์ต่างๆ ประมาณ 200-600 ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงเป็นกาก
กมัมนัตรังสีท่ีมีระดบัรังสีต ่าและสลายตวัไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 กากกัมมันตรังสีเหล่าน้ี จะถูกท าให้มีปริมาตรลดลงและเก็บไวใ้ห้สลายตัวไป
จนกระทัง่มีระดบัรังสีเท่ากบัธรรมชาติ นอกจากน้ีเช้ือเพลิงใชแ้ลว้ปีละ 27-30 ตนั ภายในจะมี
กากกมัมนัตรังสีประมาณร้อยละ 5 ซ่ึงมีระดบัรังสีสูงและอายุยาวนานนบัหม่ืนปี จึงจดัเก็บ
เช้ือเพลิงใชแ้ลว้ไวภ้ายในอาคารเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 1-5 ปี เพื่อปล่อยให้เยน็ลง หลงัจาก



นั้นน าไปเก็บไวภ้ายนอกอาคาร ซ่ึงไดก่้อสร้างสถานท่ีเก็บไวโ้ดยเฉพาะ โดยเก็บไดต้ลอดอายุ
การใชง้านโรงไฟฟ้านานถึง 50 ปี นอกจากน้ีอาจส่งเช้ือเพลิงท่ีใชแ้ลว้ไปสกดัให้เหลือเฉพาะ
กากกมัมนัตรังสี แลว้น าไปหลอมรวมกบัแกว้ลดปริมาตรลงเหลือเพียงปีละ 3 ลูกบาศก์เมตร 
สามารถจัดเก็บได้สะดวกยิ่งข้ึน โดยมีความทนทานต่อการสึกกร่อนป้องกันการร่ัวสู่
ส่ิงแวดลอ้ม  

อย่างไรก็ตาม กากกมัมนัตรังสีบางชนิดซ่ึงมีอายุยาวนานเป็นหม่ืนปี จ าเป็นตอ้งมี
แผนงานท่ีจะหาสถานท่ีเก็บถาวร เพื่อป้องกนัปัญหาต่อส่ิงแวดลอ้มในอนาคต โดยในปัจจุบนั
ไดมี้การวิจยัและพฒันาเพื่อจะสร้างสถานท่ีเก็บกากกมัมนัตรังสีถาวรลึกลงไปในพื้นดินตาม
ชั้นหินแกรนิต หินเกลือ ดินเหนียว และหินภูเขาไฟ ซ่ึงด าเนินการในประเทศแคนาดา องักฤษ 
สหรัฐอเมริกา สวเีดน สวติเซอร์แลนด ์และฝร่ังเศส 

 

  

    รูปที ่5 การจดัเก็บกากเช้ือเพลิงท่ีใชแ้ลว้ 

 



ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในระดบัต ่า เน่ืองจากปลอดก๊าซเรือน
กระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด ์หรือก๊าซท่ีเป็นภยัต่อสุขภาพ เช่น ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์
ไนโตรเจนออกไซด ์นอกจากนั้น ตามกฎเกณฑม์าตรฐานก าหนดใหอุ้ณหภูมิน ้าท่ีเขา้ไปรับ
ความร้อนจากเคร่ืองควบแน่น เม่ือวดั ณ จุดระบาย ยงัไม่แตกต่างไปจากโรงไฟฟ้าพลงัความ
ร้อนอ่ืน  
          ในการเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดก าลงัผลิต 1,000 เมกะวตัต ์เป็นเวลาหน่ึงปีจะ
มีเช้ือเพลิงใชแ้ลว้ประมาณ 8 – 20 ลูกบาศกเ์มตร สามารถเก็บโดยแช่ในสระน ้าไดห้ากยงัไม่มี
นโยบายสกดัเช้ือเพลิงกลบัมาใชอี้ก 

ความปลอดภัย  
          มาตรฐานความปลอดภยัของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นไปตามมาตรฐานของทบวง
การพลงังานปรมาณูระหวา่งประเทศ (IAEA) โดยค านึงถึงความปลอดภยัต่อสาธารณชนและ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั อาทิ ใชเ้ช้ือเพลิงยเูรเนียมท่ีมีความเขม้ขน้ต ่า และปฏิกรณ์ไดรั้บการ
ออกแบบใหท้ างานเฉพาะในสภาวะปฏิกิริยาแตกตวัคงท่ีเท่านั้นไม่สามารถเกิดการระเบิดใน
ลกัษณะเดียวกบัระเบิดปรมาณู มีส่วนปิดกั้นรังสีหลายชั้น และมีระบบป้องกนัฉุกเฉิน 
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