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 ปัจจุบนั (พ.ศ. 2551) ผูท่ี้ติดตามข่าวจะพบว่ามีข่าวเก่ียวกบักิจกรรมดา้นพลงังานนิวเคลียร์อยู่เป็น
ระยะๆ เช่น ข่าวการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (Nuclear Power Plant) และโรงงานเสริมสมรรถนะยเูรเนียม 
(Uranium Enrichment Plant) ของประเทศอิหร่าน การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใตดิ้นของประเทศเกาหลี
เหนือ การก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพิ่มข้ึนของประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต ้ประเทศญ่ีปุ่น และประเทศ
เทศอินเดีย ฯลฯ ตลอดจนประเทศเวียดนาม ตกลงจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และสาํหรับประเทศไทยไดมี้
การบรรจุโครงการท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในแผนการผลิตไฟฟ้าของประเทศในอีก 15 ปีขา้งหนา้ เป็นตน้ 
 ดว้ยเหตุน้ี ก่อนจะถึงเวลาท่ีประเทศไทยจะเร่ิมมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จริงๆ ผูเ้ขียนเห็นว่าพวกเราควร
รู้เร่ืองโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไวบ้า้ง เพื่อว่าเม่ือคนพูดถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้เราฟัง เราจะไดพ้ดูกบัผูน้ั้นอยา่ง
คนท่ีรู้เร่ือง และอีกประการหน่ึงเราอาจเป็นผูท่ี้สามารถอธิบายเร่ืองโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใหผู้ท่ี้ยงัไม่เขา้ใจและ
ไม่รู้เร่ืองไดรั้บทราบดว้ยกไ็ด ้
 เพื่อใหไ้ม่น่าเบ่ือ ผูเ้ขียนขอชวนผูอ่้านมาร่วมวงคุยกนัสนุกๆ ในเร่ืองท่ีว่าถา้สนใจจะสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์เราตอ้งรู้อะไรบา้ง โดยเร่ิมจากท่ีเราไม่รู้อะไรมาก่อนเลย ซ่ึงการน้ีจะตอ้งมีการคิดและทาํความ
เขา้ใจเป็นขั้นตอนไปเร่ือยๆ ขอใหผู้อ่้าน เม่ืออ่านไปก็ใหส้ร้างมโนภาพตามไปดว้ย จะไดเ้ขา้ใจและสนุกกบั
การคิดร่วมไปกบัผูเ้ขียน ตรงไหนไม่เขา้ใจก็ขอให้อ่านทวนซํ้ า อาจจะหลายเท่ียว จนกว่าจะเขา้ใจ แลว้จึง
อ่านต่อไป ซ่ึงเม่ืออ่านจนจบก็จะมีความรู้สึกว่า “ออ้ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นอยา่งน้ีเองเหรอ ไม่เหมือนกบัท่ี
เราคิดแต่แรกเลย”  
  คาํวา่ “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์” หรือบางคนเรียก “โรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์” น้ี เป็นคาํสมยัใหม่ท่ีใช้
กนั สาํหรับคาํเดิมท่ีมีใชคื้อ “โรงไฟฟ้าปรมาณู (Atomic Power Plant)” ซ่ึงใครจะเลือกใชค้าํไหนก็ไดแ้ลว้แต่
ใจชอบ สาํหรับผูเ้ขียนชอบใชค้าํว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เพราะดูจะตรงความเป็นจริงมากกว่า และก็อยากเป็น
คนท่ีทนัสมยัดว้ย 
 คําถามที่ 1 : เร่ิมแรกชกังงๆ แลว้กบัคาํว่า “นิวเคลียร์” และ “ปรมาณู” ทั้งสองคาํน้ีเหมือนกนัและ
ต่างกนัอยา่งไร 

คําตอบที่ 1 : เพื่อให้เขา้ใจง่ายๆ เรามาคิดกนัเล่นๆ ซิว่า ถา้เรามีทองบริสุทธ์ิร้อยเปอร์เซ็นตอ์ยูก่อ้น
หน่ึง แลว้ลองนึกภาพว่าถา้เราแบ่งทองกอ้นน้ีให้เลก็ลงไปเร่ือยๆ มนัจะไปส้ินสุดท่ีตรงไหน ซ่ึงแน่นอนมนั
ตอ้งไปส้ินสุดท่ีส่วนท่ีเลก็ท่ีสุด ท่ียงัแสดงคุณสมบติัว่าเป็นทองอยู ่ถา้แบ่งต่อไปก็จะไม่มีคุณสมบติัของทอง
ให้เห็น หรือไม่สามารถแบ่งต่อไปไดอี้กโดยวิธีการทางเคมี ส่ิงท่ีเลก็ท่ีสุดน้ีมีช่ือเรียกว่าอะตอม (atom) ซ่ึง
สมยัก่อนแปลเป็นไทยวา่ “ปรมาณู” แต่ปัจจุบนันิยมเรียกทบัศพัทภ์าษาองักฤษว่า “อะตอม” ดงันั้นธาตุต่างๆ
ก็จะมีอะตอมของตวัเอง เช่น อะตอมของทอง อะตอมของเงิน อะตอมของไฮโดรเจน อะตอมของยเูรเนียม 
อะตอมของเหลก็ ฯลฯ 
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 คาํว่า “ปรมาณู” สมยัน้ีมีใชน้อ้ย จะเหลืออยู่แต่ท่ีเก่ียวกบัช่ือทางราชการท่ีใชม้าตั้งแต่เร่ิมแรกเท่าท่ี
นึกออกก็มี สาํนกังานปรมาณูเพื่อสันติ (Office of Atoms for Peace) ซ่ึงสมยัก่อนมีช่ือว่าสาํนกังานพลงังาน
ปรมาณูเพื่อสันติ (Office of Atomic Energy for Peace) คณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพื่อสันติ
พระราชบญัญติัพลงังานปรมาณูเพื่อสันติ ทบวงการพลงังานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic 
Energy Agency) หรือท่ีเรียกยอ่ๆว่า ไอเออีเอ (IAEA) และมีคาํอ่ืนๆท่ียงัใชก้นั คือ เคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณู 
(atomic reactor) ระเบิดปรมาณู (atomic bomb) โรงไฟฟ้าปรมาณู 
 จากความคิดเร่ืองอะตอม นักวิทยาศาสตร์ไดมี้การศึกษาคน้ควา้วิจยัก็พบว่าอะตอมมีอยู่จริง จึง
ทาํการศึกษาคน้ควา้ต่อไป เพื่อให้ได้ทราบถึงโครงสร้างของอะตอม ซ่ึงก็พบว่าโครงสร้างของอะตอม
ประกอบดว้ยส่วนท่ีสาํคญัอยูส่องส่วนคือ ส่วนท่ีหน่ึงเป็นกลุ่มอยูต่รงกลางท่ีมีช่ือเรียกว่านิวเคลียส (nucleus) 
และส่วนท่ีสองเป็นอนุภาคเล็กๆท่ีเรียกว่าอนุภาคอิเล็กตรอน (electron particle) หรือนิยมเรียกสั้นๆ ว่า 
อิเล็กตรอน ซ่ึงมีประจุไฟฟ้าลบ เคล่ือนท่ีในวงโคจรเป็นวงๆ รอบนิวเคลียส ระหว่างนิวเคลียสกับ
อิเลก็ตรอนจะเป็นท่ีวา่งซ่ึงดูคลา้ยๆกบัระบบสุริยะท่ีมีดวงอาทิตยอ์ยูต่รงกลางมีดาวเคราะห์โคจรอยูร่อบ 
 นอกจากน้ีนกัวิทยาศาสตร์ยงัคน้พบต่อไปวา่ นิวเคลียสท่ีอยูต่รงกลางนั้น ประกอบดว้ยอนุภาคหลาย
ชนิด แต่ท่ีสาํคญัท่ีมีการพดูถึงเสมอ คือ อนุภาคโปรตอน (proton particle) หรือเรียกสั้นๆว่าโปรตอน ซ่ึงมี
ประจุไฟฟ้าบวกและอนุภาคนิวตรอน (neutron particle) หรือเรียกสั้นๆว่านิวตรอนซ่ึงมีประจุไฟฟ้าเป็นศูนย์
หรือไม่มีประจุไฟฟ้า ในสภาพปกติอะตอมของธาตุต่างๆ จะมีจาํนวนโปรตอนท่ีอยูใ่นนิวเคลียสซ่ึงมีประจุ
ไฟฟ้าบวกเท่ากบัจาํนวนอิเลก็ตรอนซ่ึงมีประจุไฟฟ้าลบท่ีโคจรรอบนิวเคลียส นัน่คืออะตอมจะเป็นกลาง 
 เพื่อให้ผูอ่้านไดท้ราบถึงขนาดของอะตอมของนิวเคลียสและของอนุภาคต่างๆ ท่ีกล่าวถึงน้ี ผูเ้ขียน
ขอรวบรวมไวใ้หเ้ห็นดงัน้ี 
 

 รัศมีของนิวเคลียสอยูใ่นหลกั 10-15 เมตร 
 รัศมีของอะตอมอยูใ่นหลกั 10-11 เมตร 
 มวลของอิเลก็ตรอน  31101086.9 −× กิโลกรัม 
 รัศมีของอิเลก็ตรอน  15108179.2 −× เมตร 
 มวลของโปรตอน  27106726.1 −× กิโลกรัม 
 มวลของนิวตรอน  27106749.1 −× กิโลกรัม 
 

 ค่าตวัเลขท่ีแสดงขา้งบนน้ีจะเห็นว่า กาํลงัของเลขสิบ มีค่าเป็นลบ ซ่ึงแสดงว่าเป็นค่าท่ีน้อยมากๆ 
นัน่คือ มีจาํนวนเลขศูนยห์ลงัจุดทศนิยมหลายตวัมาก ขอใหดู้ตวัอยา่งน้ี  
  

1.0
10
110 1 ==−  

 002.0
1000

2102 3 ==× −  
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 00000004.0
100000000

4104 8 ==× −  
 

 จากความเขา้ใจเร่ืองกาํลงัของเลขสิบท่ีมีค่าเป็นลบ ดงัไดอ้ธิบายน้ี ผูอ่้านคงจะเขียนตวัเลขแบบจุด
ทศนิยมของมวลของอิเลก็ตรอนท่ีมีกาํลงัสิบเท่ากบั 10-31 ได ้
 

 ในทางวิทยาศาสตร์เขาชอบเขียนอะไรสั้นๆ ไม่เยนิเยอ้ใหเ้สียเวลา ตวัอยา่งเช่น 
 

 001.0
1000

1
=    กเ็ขียนวา่ 10-3 หรือ 3100.1 −×  

 

 00025.0
100000

25
=  กเ็ขียนวา่ 51025 −× หรือ 4105.2 −×  

 

    1,000,000 กเ็ขียนวา่ 106       หรือ 6100.1 ×  
  45,000,000 กเ็ขียนวา่ 61045×  หรือ 7105.4 ×  

 

 ธาตุต่างๆ จะมีจาํนวนโปรตอนในนิวเคลียสต่างกนั หรือพูดอีกอย่างว่า ธาตุแต่ละธาตุจะมีจาํนวน
โปรตอนเฉพาะของตวัเองไม่เหมือนกบัธาตุอ่ืน เช่น ธาตุทองจะมีโปรตอนในนิวเคลียส 79 อนุภาค ธาตุเงิน
มีโปรตอนในนิวเคลียส 47 อนุภาค เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ีถา้เรารู้วา่ในนิวเคลียสมีจาํนวนโปรตอนเท่าไร เราก็จะ
บอกไดว้่านิวเคลียสนั้นเป็นนิวเคลียสของธาตุอะไรได  ้เช่น ถา้นับได้ 82 อนุภาค ก็บอกไดว้่าเป็นตะกั่ว       
ถา้นบัได ้13 อนุภาคกบ็อกไดว้่าเป็นอลูมิเนียม ผูเ้ขียนไม่ทราบว่าผูท่ี้บอกว่านัง่ทางในสามารถมองเห็นอะไร
ได ้จะสามารถหลบัตาแลว้นบัจาํนวนโปรตอนในนิวเคลียสไดห้รือไม่ ถา้ทาํไดจ้ะโด่งดงัทัว่โลกเลย ผูอ่้าน
ท่านใดรู้จกัผูท่ี้มีความสามารถดา้นน้ีช่วยถามใหด้ว้ย แลว้บอกใหผู้เ้ขียนไดท้ราบบา้ง 
 สาํหรับนิวตรอนในนิวเคลียสนั้นเป็นตวัประกอบ ไม่ไดเ้ป็นตวับ่งช้ีว่าจะเป็นธาตุอะไรเพราะธาตุ
ต่างชนิดอาจมีจาํนวนนิวตรอนในนิวเคลียสเท่ากนักไ็ดห้รือต่างกนักไ็ด ้
 มาถึงตรงน้ีผูรู้้เร่ืองแม่เหลก็ไฟฟ้า กจ็ะสงสยัวา่ทาํไมโปรตอนจึงรวมตวักนัอยูใ่นนิวเคลียสไดท้ั้งท่ีมี
ประจุไฟฟ้าบวกเหมือนกนั มนัน่าจะผลกักนักระเด็นไปคนละทิศละทาง ขอ้สงสัยน้ีนกัวิทยาศาสตร์อธิบาย
วา่ ท่ีโปรตอนและนิวตรอนจาํนวนมากรวมอยูใ่นนิวเคลียสไดเ้พราะมีแรงนิวเคลียร์ (nuclear force) ยดึกนัไว้
อยู ่เรากต็อ้งเช่ือนกัวิทยาศาสตร์นะครับ 
 ตอนน้ีเจอคาํว่านิวเคลียร์อีกแลว้ คาํว่านิวเคลียร์ (nuclear) น้ีเป็นคาํคุณศพัท ์ส่วนคาํว่านิวเคลียส 
(nucleus) เป็นคาํนาม ดงันั้นเม่ือใดท่ีพดูถึงส่ิงท่ีเก่ียวกบันิวเคลียส กจ็ะใชค้าํว่านิวเคลียร์ผสมเขา้ไปดว้ย  เช่น 
วิชาฟิสิกส์ท่ีศึกษาเก่ียวกบันิวเคลียส กเ็รียกวา่ นิวเคลียร์ฟิสิกส์ (nuclear physics) ปฏิกิริยาท่ีเกิดกบันิวเคลียส
กเ็รียกวา่ปฏิกิริยานิวเคลียร์ (nuclear reaction)  
 ขอให้เขา้ใจอีกอย่างหน่ึงว่าเวลาเราพูดกนั ถา้พูดถึงอะตอมก็ขอให้นึกภาพว่ามีทั้งนิวเคลียสและ
อิเล็กตรอนโคจรอยู่รอบๆ แต่ถ้าพูดถึงนิวเคลียสก็หมายถึงให้เพ่งไปท่ีนิวเคลียสอย่างเดียว ไม่นึกถึง
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อิเล็กตรอนท่ีโคจรอยู่รอบๆ ทั้งๆท่ีอิเล็กตรอนก็ยงัโคจรอยู่อย่างนั้น ดังท่ีจะกล่าวต่อไปขา้งหน้าท่ีว่ายิง
นิวตรอนเขา้ไปชนนิวเคลียสของยเูรเนียม เรากต็อ้งเห็นภาพอะตอมของยเูรเนียมท่ีมีนิวเคลียสอยูต่รงกลาง มี
อิเลก็ตรอนโคจรอยูร่อบๆ แลว้มีนิวตรอนวิ่งเขา้ชนนิวเคลียส โดยเราจะไม่พดูถึงนิวตรอนท่ีวิ่งเขา้ไปนั้นจะ
ชนกบัอิเล็กตรอนหรือไม่ หรือจะวิ่งผ่านไปโดยไม่ชนอะไรเลย แต่จะพูดถึงเฉพาะแต่ท่ีวิ่งชนนิวเคลียส
เท่านั้น 
 จากคาํอธิบายขา้งบน ผูอ่้านคงจะเขา้ใจคาํว่านิวเคลียร์และปรมาณูแลว้ว่าเหมือนกนัหรือต่างกนั
อยา่งไร 
 ต่อไปเรามาดูซิวา่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้น เป็นอยา่งไร 
 ก่อนจะไปถึงเร่ืองโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เราควรรู้เร่ืองของโรงไฟฟ้าธรรมดาขนาดใหญ่ทัว่ไปท่ีเรารู้จกั
กนัก่อน 
 

 โรงไฟฟ้าธรรมดา ทีเ่ป็นโรงใหญ่ๆ จะมีองค์ประกอบทีสํ่าคญัอยู่ 4 ส่วน ดังนี ้
 1. ส่วนท่ีทาํใหน้ํ้ ามีแรงดนัไปหมุนเทอร์ไบน์ (turbine) หรือกงัหนั 
  1.1 กรณีท่ีเป็นเข่ือน ก็อาศยันํ้ าท่ีไหลผา่นท่อขนาดใหญ่จากท่ีสูงดา้นบนของตวัเข่ือนลงมา
ดา้นล่างส่งไปหมุนเทอร์ไบน์ 
 

 
 

รูปท่ี 1.1 แสดงใหเ้ห็นท่อส่งนํ้าจากดา้นบนของตวัเข่ือนลงสู่ดา้นล่าง 
 

  1.2 กรณีท่ีไม่เป็นเข่ือน จะใชว้ิธีการทาํให้นํ้ ากลายเป็นไอนํ้ าร้อนความดนัสูง แลว้ส่งไอนํ้ า
ร้อนน้ีไปหมุนเทอร์ไบน์ สาํหรับส่ิงท่ีทาํให้นํ้ ากลายป็นไอนํ้ าร้อนความดนัสูงน้ีคือ ความร้อนท่ีเกิดจากการ
เผาไหมข้องเช้ือเพลิงธรรมชาติ เช่น ถ่านหิน นํ้ามนั แก๊สธรรมชาติ และแกลบ 
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รูปท่ี 1.2 ผงัเปรียบเทียบโรงไฟฟ้าถ่านหิน, นํ้ามนั หรือแก๊สธรรมชาติ กบัโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
 

 2. ส่วนท่ีเรียกวา่เทอร์ไบนห์รือกงัหนั 
  เทอร์ไบน์หรือกงัหนั เป็นเคร่ืองขนาดใหญ่ท่ีภายในมีแกนหมุน รอบแกนมีครีบหรือใบพดั
ติดแน่น เป็นพืดตลอดส่วนกลางของแกนหมุน เม่ือไอนํ้ าร้อนความดนัสูงวิ่งไปกระทบก็จะไปดนัให้ครีบ
หรือใบพดัเคล่ือนท่ี ซ่ึงก็ทาํให้แกนกลางหมุนตามไปดว้ย แกนของเทอร์ไบน์น้ีจะต่อยาวออกไปเป็นแกน
หมุนของเคร่ืองเจเนอเรเตอร์ (generator) หรือเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าดว้ย 
 

 
 

รูปท่ี 1.3 แกนเทอร์ไบน์ 
 
3. ส่วนท่ีเรียกวา่เจเนอเรเตอร์หรือเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 

  เจเนอเรเตอร์ หรือเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าน้ีจะมีแกนกลางหมุนร่วมกนักบัของเทอร์ไบน์ โดย
แกนหมุนส่วนท่ีเป็นของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าจะเป็นทุ่นแม่เหลก็หรือบางคนเรียกมดัขา้วตม้แม่เหลก็สอดเขา้
ไปในโพรงของขดลวดทองแดง เม่ือแกนของเทอร์ไบน์หมุนแกนของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าท่ีมีทุ่นแม่เหลก็ติด

เช้ือเพลงิฟอสซิล 
  - ถ่านหิน 
  - นํา้มนั 
  - แก๊ส 

เช้ือเพลงินิวเคลยีร์ 
       ยูเรเนียม 
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อยู่ก็จะหมุนตามไปดว้ย ซ่ึงการหมุนของทุ่นแม่เหล็กน้ีก็จะไปเหน่ียวนาํทาํให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขดลวด
ทองแดงส่งออกสู่ภายนอก 

 

 
 

รูปท่ี 1.4 เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 
 

 4. ส่วนท่ีเป็นสายส่งไฟฟ้า 
  ส่วนท่ีเป็นสายส่งไฟฟ้าน้ีกคื็อ ส่วนของสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีต่อจากเคร่ืองกาํเนิด
ไฟฟ้าออกสู่ภายนอกเพื่อแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าไปใชป้ระโยชน์ ณ ท่ีต่างๆ 
 

 
 

รูปท่ี 1.5 สายส่งกระแสไฟฟ้า 
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สรุปองคป์ระกอบทั้ง 4 ส่วนน้ี ถา้เขียนเป็นแผนภาพใหดู้ และจาํไดง่้ายจะเป็น ดงัน้ี 
 
              การทาํใหน้ํ้ า                       เทอร์ไบน์                    เคร่ืองกาํเนิด        สายส่ง 
                 มีแรงดนั                                                                     ไฟฟ้า                                 ไฟฟ้า 
 
 ท่ีกล่าวมาแลว้นั้นเป็นองคป์ระกอบของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ แต่ถา้เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กหรือ
เคร่ืองป่ันไฟฟ้าแบบเลก็ ก็ใชเ้คร่ืองยนตดี์เซลหรือเคร่ืองยนตเ์บนซินไปหมุนเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าเลก็ๆ ผลิต
กระแสไฟฟ้าออกมา 
 ตอนน้ีเรารู้องค์ประกอบท่ีสําคญัของโรงไฟฟ้าธรรมดาแลว้ ต่อไปดูซิว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มี
องคป์ระกอบอะไรบา้ง 
 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ มีองคป์ระกอบเหมือนกบัโรงไฟฟ้าธรรมดา ดงัท่ีกล่าวแลว้ทุกประการ นัน่คือมี
ส่วนท่ีทาํให้นํ้ ามีแรงดนั มีส่วนท่ีเรียกว่าเทอร์ไบน์ มีส่วนท่ีเรียกว่าเจเนอเรเตอร์ และมีส่วนท่ีเป็นสายส่ง
ไฟฟ้า 
 คาํถามที ่2 : เม่ือองคป์ระกอบของโรงไฟฟ้าเหมือนกนั ทาํไมตอ้งเรียกวา่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
 คําตอบที่ 2 : เพราะตอ้งการเนน้ใหเ้ด่นชดั เพื่อความโปร่งใสว่า ส่วนท่ีทาํใหน้ํ้ ามีแรงดนัสูงไปหมุน
เทอร์ไบน์ โดยวิธีทาํนํ้ าให้กลายเป็นไอนํ้ าร้อนความดนัสูง เพื่อไปหมุนเทอร์ไบน์ และหมุนเคร่ืองกาํเนิด
ไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าชนิดน้ี ไม่ไดใ้ชค้วามร้อนจากการการเผาไหมข้องนํ้ ามนั แก๊สธรรมชาติ ถ่านหิน ฯลฯ ท่ี
เห็นลุกไหมเ้ป็นเปลวไฟ ซ่ึงเป็นปฏิกิริยาทางเคมีธรรมดาทัว่ๆ ไป แต่จะใชค้วามร้อนท่ีเกิดจากปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ (nuclear reaction) ท่ีเรียกว่าฟิชชนั (fission) ท่ีเกิดกบันิวเคลียสของยเูรเนียม-235 ซ่ึงใชเ้ป็น
เช้ือเพลิงในโรงไฟฟ้าแบบน้ี 
 ปฏิกิริยานิวเคลียร์จะไม่มีการลุกไหมใ้หเ้ห็นเปลวไฟ เหมือนการเผาไหมข้องเช้ือเพลิงธรรมดาท่ีเรา
เคยเห็น ดงันั้นจึงไม่เกิดฝุ่ น ควนั เขม่า ข้ีเถา้ในโรงไฟฟ้าแบบน้ี 
 จากการใชป้ฏิกิริยานิวเคลียร์เป็นตวัก่อให้เกิดความร้อนน้ีเอง จึงเรียกโรงไฟฟ้าแบบน้ีว่าโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ 
 มีขอ้สังเกตท่ีผูอ่้านน่าจะทราบไวด้ว้ยว่าปฏิกิริยาทางเคมีและปฏิกิริยาทางฟิสิกส์นั้น เราสามารถใช้
สัมผสัทั้งหา้ของร่างกายเราตรวจววดัได ้เช่น การเผาไหม ้เราก็จะเห็นเปลวไฟ รู้สึกร้อนหรือเวลาของวิ่งชน
กนั ก็จะเห็นการแตก การบุบสลาย เป็นตน้ ส่วนปฏิกิริยานิวเคลียร์นั้น เราไม่สามารถใชส้ัมผสัทั้งหา้ของเรา
ไปตรวจวดัไดว้่ามีการเกิดข้ึนหรือยงั เราจะรู้ได้ก็ตอ้งใช้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีออกแบบโดยเฉพาะ
เท่านั้นเขา้ไปตรวจวดั 



 
 

 จากบทท่ี 1 ผูอ่้านไดท้ราบแลว้ว่าในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เราใชค้วามร้อนจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ท่ี
เรียกวา่ฟิชชนัท่ีเกิดกบันิวเคลียสของยเูรเนียม-235 
 ในบทท่ี 2 น้ี ผูเ้ขียนขอคุยกบัผูอ่้านถึงเร่ืองฟิชชนัโดยเฉพาะ เพราะเป็นเร่ืองท่ีสําคญัท่ีจะตอ้งทาํ
ความเขา้ใจใหถ่้องแท ้ก่อนท่ีจะไปร่วมกนัคิดในเร่ืองอ่ืนๆ ต่อไป 
 ในวิชานิวเคลียร์ เม่ือพดูถึงฟิชชนัจะหมายถึงปฏิกิริยาท่ีนิวเคลียสของไอโซโทปหน่ึงของธาตุหนกั
เม่ือถูกชนดว้ยนิวตรอนจะแตกแยกเป็นนิวเคลียสท่ีเลก็กว่าสองนิวเคลียสกบันิวตรอนจาํนวนหน่ึง (ค่าเฉล่ีย
อยูท่ี่ 2.5 อนุภาค) พร้อมใหพ้ลงังานจาํนวนหน่ึงออกมาดว้ย 
 สาํหรับไอโซโทปท่ีสามารถทาํให้เกิดฟิชชนัไดมี้หลายชนิด แต่ท่ีรู้จกักนัดีและไดรั้บการกล่าวถึง
เสมอคือ ยเูรเนียม-233 ยเูรเนียม-235 และพลูโทเนียม-239 
 อย่างไรก็ตามส่วนมากในตาํราหรือบทความต่างๆ เม่ือกล่าวถึงฟิชชันจะใช้ยูเรเนียม-235เป็น
ตวัอย่างทั้งน้ีเพราะปัจจุบนัมีการนํายูเรเนียม-235 ไปใช้ประโยชน์มากกว่าตวัอ่ืน ซ่ึงรวมถึงการใช้เป็น
เช้ือเพลิงในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทุกโรงทัว่โลกดว้ย 
 

 ตอนน้ีมีคาํว่า “ไอโซโทป (isotope)” ข้ึนมาใหม่อีกคาํหน่ึงท่ีตอ้งทาํความเขา้ใจ ผูเ้ขียนขอให้อ่าน
ตอนต่อไปอยา่งชา้ๆ และทาํความเขา้ใจ โดยนึกภาพใหเ้ห็นตามท่ีอธิบายไปดว้ย ไม่ยากหรอกท่ีจะเขา้ใจ 
 ไอโซโทปเป็นคาํท่ีใชเ้รียกอะตอมท่ีแตกต่างกนัของธาตุนั้นๆ นัน่หมายความว่าธาตุแต่ละธาตุจะมี
อะตอมท่ีแตกต่างกนัอยู่จาํนวนหน่ึง โดยท่ีภายในนิวเคลียสของแต่ละไอโซโทปของธาตุนั้นจะมีจาํนวน
โปรตอนเท่ากนั แต่จาํนวนนิวตรอนต่างกนัและผูอ่้านตอ้งอย่าลืมว่าในสภาพปกติรอบนิวเคลียสจะตอ้งมี
อิเล็กตรอนจาํนวนเท่ากบัโปรตอนโคจรอยู่ดว้ย ตวัอย่างเช่น ธาตุไฮโดรเจน มีอะตอมท่ีแตกต่างกนัอยู่ 3 
ชนิด หรือ 3 ไอโซโทป นั้นคือ 

ไอโซโทปแรกในนิวเคลียสมีแต่โปรตอน 1 อนุภาค ไม่มีนิวตรอนไอโซโทปน้ีมีช่ือเรียกว่า
ไฮโดรเจน ซ่ึงกคื็อไฮโดรเจนท่ีเรารู้จกักนั 

ไอโซโทปท่ีสองในนิวเคลียสมีโปรตอน 1 อนุภาคกบันิวตรอน 1 อนุภาค ไอโซโทปน้ีมีช่ือเฉพาะ
เรียกว่าดิวเทอเรียม (deuterium) ไอโซโทปตวัท่ีสองน้ีถา้จบัออกซิเจนกลายเป็นโมเลกุลของนํ้ า เราเรียก
โมเลกลุนํ้าน้ีวา่ “นํ้ามวลหนกั (heavy water)” 

ไอโซโทปท่ีสามในนิวเคลียสมีโปรตอน 1 อนุภาค กบันิวตรอน 2 อนุภาค ไอโซโทปน้ีมีช่ือเฉพาะ
เรียกวา่ ทริเทียม (tritium) 

จะเห็นว่าทุกไอโซโทปของธาตุไฮโดรเจนในนิวเคลียสต่างมีโปรตอน 1 อนุภาคเท่ากนั แต่จะมี
จาํนวนนิวตรอนในนิวเคลียสต่างกนั 
 ไอโซโทปของธาตุเดียวกนัจะมีคุณสมบติัทางเคมีเหมือนกนัแต่สมบติัทางฟิสิกส์และทางนิวเคลียร์
ต่างกนั ซ่ึงกเ็กิดจากการมีจาํนวนนิวตรอนในนิวเคลียสต่างกนันัน่เอง 
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 เน่ืองจากธาตุแต่ละธาตุต่างก็มีไอโซโทปกนัอยู่จาํนวนหน่ึงมากบา้งน้อยบา้ง ดงันั้นถา้จะพูดถึง
ไอโซโทปของธาตุใด เขาจะเขียนสัญญลกัษณ์ของธาตุนั้น แลว้จะมีเลขผลรวมของจาํนวนโปรตอนกบั
นิวตรอนท่ีเรียกวา่เลขมวล (mass number) เขียนอยูด่า้นบนและมีเลขจาํนวนโปรตอนอยา่งเดียวท่ีเรียกว่าเลข
เชิงอะตอม (atomic number) เขียนอยู่ขา้งล่าง เช่น ไอโซโทปของยเูรเนียมท่ีในนิวเคลียส แน่นอนตอ้งมี
โปรตอน 92 อนุภาค และมีจาํนวนโปรตอนบวกกบัจาํนวนนิวตรอนเท่ากบั 235 อนุภาค เขาก็จะเขียนเป็น
ดงัน้ี 
 

 92U
235 การเขียนแบบน้ีจะพบในตาํราเก่าๆ 

หรือ U235
92  การเขียนแบบน้ีจะพบในตาํราสมยัใหม่ 

 

หรือ U-235 การเขียนแบบน้ีเป็นของคนชอบความสบายเพราะอ่านง่ายเพียงบอกแต่ค่าเลขมวล (จาํนวน
โปรตอนบวกนิวตรอน) โดยละค่าเลขเชิงอะตอม (จาํนวนโปรตอนเท่านั้น) ไวใ้นฐานเขา้ใจ เพราะยงัไงเลข
เชิงอะตอมของไอโซโทปของธาตุนั้นมีค่าเท่ากนัอยู่แลว้และอีกอย่างการเขียนแบบน้ีก็ง่ายไม่ตอ้งเขียน
ขา้งบนขา้งล่างใหดู้เกะกะ 
 ในทางนิวเคลียร์ถา้จะพูดถึงปฏิกิริยาทางนิวเคลียร์เม่ือใด ตามทฤษฎีจริงๆ จะตอ้งเน้นว่าเกิดกบั
ไอโซโทปใดของธาตุนั้นๆ ทั้งน้ีเพราะธาตุหน่ึงๆ จะมีหลายไอโซโทป การเกิดปฏิกิริยาทางนิวเคลียร์เกิด
มากนอ้ยต่างกนัในแต่ละไอโซโทปและคุณสมบติัเฉพาะตวัของแต่ละไอโซโทปก็ไม่เหมือนกนั ตวัอยา่งเช่น 
ธาตุยเูรเนียมเท่าท่ีคน้พบในปัจจุบนั มี 18 ไอโซโทป แต่ละไอโซโทปจะมีนิวเคลียสท่ีมีจาํนวนโปรตอนหรือ
เลขเชิงอะตอมเท่ากัน คือ 92 เสมอ ส่วนเลขมวลหรือจาํนวนโปรตอนบวกจาํนวนนิวตรอนของแต่ละ
ไอโซโทปไม่เหมือนกนั โดยจะเร่ิมจากยเูรเนียม-222 แลว้เวน้ไปจนถึงยเูรเนียม-225 แลว้ไล่ไปเร่ือยๆ จนถึง
ยูเรเนียม-240 แลว้เวน้ยูเรเนียม-241 แลว้เป็นยูเรเนียม-242 เป็นไอโซโทปสุดทา้ย สําหรับไอโซโทปของ
ยเูรเนียมท่ีถูกเวน้คือ ยเูรเนียม-223 ยเูรเนียม-224 และยเูรเนียม-241 นั้นนกัวิทยาศาสตร์ยงัผลิตข้ึนมาไม่ได้
หรือยงัตรวจไม่เจอนัน่เอง 
 ยูเรเนียมมีถึง 18 ไอโซโทป แต่มีท่ีพบอยู่ในธรรมชาติเพียง 3 ไอโซโทปคือ ยูเรเนียม-234 มีอยู่
ประมาณ 0.0057 เปอร์เซ็นต ์ยเูรเนียม-235 มีอยูป่ระมาณ 0.7204 เปอร์เซ็นตแ์ละยเูรเนียม-238 มีอยูป่ระมาณ 
99.2739 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก 15 ไอโซโทป เป็นไอโซโทปท่ีมนุษยป์ระดิษฐ์ข้ึนมาไม่มีในธรรมชาติ จาก
ไอโซโทปท่ีมีในธรรมชาติจะมีเพียงยเูรเนียม-235 เท่านั้นท่ีก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาฟิชชนัไดดี้ ส่วนยเูรเนียม-238 
สามารถก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาฟิชชนัไดเ้หมือนกนัแต่เกิดไดน้อ้ยจนไม่มีใครคิดถึง 
 ไอโซโทปทั้ง 18 ชนิดของยูเรเนียมน้ี ขอให้ผูอ่้านจาํไวเ้พียง 2 ไอโซโทป คือ ยูเรเนียม-235 และ
ยเูรเนียม-238 เท่านั้นเพราะจะมีการกล่าวในโอกาสต่อไป 
 เม่ือมีความเขา้ใจเร่ืองไอโซโทปแลว้ คราวน้ีมาพดูเร่ืองปฏิกิริยานิวเคลียร์ท่ีเรียกวา่ฟิชชนัต่อไป 
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ปฏิกิริยาฟิชชนัท่ีเกิดกบัยเูรเนียม-235 นั้น ถา้เขียนเป็นสมการโดยเลือกแบบท่ีเกิดนิวตรอนใหม่สอง

อนุภาคจะเป็นดงัน้ี 

 1.เขียนแบบยาว 

  U-235 + n → U-236 → X + Y + 2n + E 
                               เม่ือ   U-235  = ยเูรเนียม-235 
                                             N  = นิวตรอน 
                                       U-236  = ยเูรเนียม-236 

                                 X และ Y  = ไอโซโทปของธาตุใหม่ท่ีมีช่ือเรียกรวมๆ ว่าผลผลิตการแบ่งแยก       
นิวเคลียส (fission products) ซ่ึงมีเยอะมาก 

                                             E  = พลงังาน 
 

 2. เขียนแบบสั้น 

  U-235 + n → X + Y + 2n + E 
   

 สมการแบบสั้นน้ีนิยมใชก้นัซ่ึงรวมถึงผูเ้ขียนดว้ย การท่ีไม่เขียนยเูรเนียม-236 ไวด้ว้ยเป็นเพราะการ
เกิดฟิชชนันั้นเร็วมาก นัน่คือในสภาวะท่ีพอเหมาะจริงๆ เม่ือนิวตรอนวิ่งเขา้ไปในนิวเคลียสของยเูรเนียม-
235 แลว้ก็จะเกิดการแตกตวัแทบทนัที ดงันั้นจึงละไม่เขียนยเูรเนียม-236 ไวใ้นสมการ อน่ึงพึงเขา้ใจดว้ยว่า
นิวเคลียสของยเูรเนียม-235 เม่ือถูกชนดว้ยนิวตรอนแลว้ไม่ใช่จะเกิดฟิชชนัไดทุ้กตวั บางตวัเม่ือถูกชนแลว้ก็
จะจบันิวตรอนนั้นไวใ้นนิวเคลียสกลายเป็นยเูรเนียม-236 เฉยๆ โดยไม่เกิดฟิชชนัต่อไป ปฏิกิริยานิวเคลียร์
แบบท่ีนิวเคลียสจบัยดึนิวตรอนน้ีมีช่ือเรียกวา่การจบัยดึนิวตรอน (neutron capture) 
 ปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบการจับยึดนิวตรอนน้ีนับว่าสําคญัมากเพราะเกิดได้กับทุกไอโซโทปท่ี
นิวเคลียสถูกวิ่งชนดว้ยนิวตรอน ซ่ึงจะกล่าวต่อไปในตอนหลงั 
 

 ผูเ้ขียนขอยกตวัอยา่งสมการการเกิดฟิชชนัจริงๆ เช่น 
 

ผลของฟิชชนัไดนิ้วตรอนใหม่ 2 อนุภาค 

   U-235 + n → Kr-90 + Ba-144 + 2n + E 
  ซ่ึงถา้เขียนเตม็รูปแบบจะเป็น 
   EnBaKrnU +++→+ 1

0
144
56

90
36

1
0

235
92 2  

   เม่ือ    Kr-90       =   คริปทอน-90 
   Ba-144     =   แบเรียม-144 
ผลของฟิชชนัไดนิ้วตรอนใหม่ 3 อนุภาค  

   U-235 + n → I-137 + Y-96 + 3n + E 
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  ซ่ึงถา้เขียนเตม็รูปแบบจะเป็น 
   EnYInU +++→+ 1

0
96
39

137
53

1
0

235
92 3  

  เม่ือ I-137   = ไอโอดีน-137 
   Y-96   =  อิตเทรียม-96 
 

 จากสมการดงักล่าวคงจะมีผูส้งสัยว่าพลงังานท่ีไดอ้อกมาจากฟิชชนันั้นมาจากไหนเพราะปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ไม่มีการเผาไหมใ้หเ้ห็นเปลวไฟเหมือนการเผาไหมข้องถ่านหินหรือนํ้ามนั 
 ขอ้สงสยัน้ีอธิบายได ้คือ ใหดู้สมการฟิชชนัท่ีกล่าวมาแลว้ นกัวิทยาศาสตร์พบวา่มวลรวมของกลุ่มท่ี
อยู่ดา้นซ้ายมือของสมการจะมากกว่ามวลรวมของกลุ่มท่ีอยู่ดา้นขวามือของสมการ ซ่ึงผลต่างของมวลท่ี
หายไปน้ีเองท่ีกลายไปเป็นพลงังานตามทฤษฎีของไอน์สไตน์ท่ีว่ามวลและพลงังานสามารถเปลี่ยนกลบัไป
กลบัมาไดต้ามสูตร 
 

  E = mc2 
        เม่ือ             E   = พลงังาน 
                           M  = มวล 
                            C  = ความเร็วแสง 
 

 จากสูตรดงักล่าวพบว่าพลงังานท่ีไดจ้ากฟิชชนัท่ีเกิดกบัยเูรเนียม-235 จะมีค่าประมาณ 200 เอม็อีวี 
(MeV) 
 ในวิชานิวเคลียร์หน่วยของพลงังานท่ีใชก้นั คือ อิเลก็ตรอนโวลต ์(electron volt) ซ่ึงเรียกยอ่ๆ ว่า     
อีวี (eV) โดยมีคาํจาํกดัความว่าพลงังานหน่ึงอิเลก็ตรอนโวลตคื์อพลงังานท่ีใชใ้นการทาํใหอิ้เลก็ตรอนหน่ึง
อนุภาควิ่งผา่นความต่างศกัยไ์ฟฟ้าหน่ึงโวลต ์
 หน่วยอีวีเป็นหน่วยท่ีเลก็ หน่วยท่ีสูงข้ึนมาคือเคอีวี (keV) มีค่าเป็นพนัเท่าของอีวีและท่ีสูงข้ึนไปอีก
คือเอม็อีวี (MeV) มีค่าเป็นลา้นเท่าของอีวี 
 ต่อไปขอให้ผูอ่้านยอ้นกลับไปดูสมการฟิชชันอีกคร้ัง โดยดูแบบตรงไปตรงมาอย่าพึ่ งคิดมาก        
จะเห็นว่าเร่ิมแรกใชนิ้วตรอนตวัเดียว แต่เม่ือเกิดฟิชชันแลว้จะไดนิ้วตรอนสองตวั (ขอใชค้าํ “ตวั” แทน 
“อนุภาค”) ซ่ึงนิวตรอนท่ีเกิดใหม่ทั้งสองตวัน้ี ก็จะไปทาํใหเ้กิดฟิชชนักบันิวเคลียสของยเูรเนียม-235 ตวัอ่ืน 
ทาํใหเ้กิดนิวตรอนใหม่เพิ่มข้ึนอีกเป็นส่ีตวั และทั้งส่ีตวัน้ีก็จะไปทาํใหเ้กิดฟิชชนัต่อไปไดนิ้วตรอนใหม่เป็น
แปดตวั แลว้จากแปดตวัเม่ือเกิดฟิชชนัต่อไปก็จะไดนิ้วตรอนเป็นสิบหกตวั ซ่ึงถา้ฟิชชนัเกิดต่อไปเร่ือยๆ 
เช่นน้ี จาํนวนนิวตรอนก็จะเกิดข้ึนเป็นทวีคูณพร้อมกนันั้นก็จะไดพ้ลงังานสูงข้ึนเป็นทวีคูณเช่นกนั การเกิด
ฟิชชนัแบบต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ น้ีเราเรียกวา่เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ (chain reaction) 
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รูปท่ี 2.1 การเกิดฟิชชนั 
 

จากท่ีอธิบายขา้งบนนั้น เป็นการพูดถึงการเกิดฟิชชนัเร่ิมแรกดว้ยนิวตรอนตวัเดียว แต่ในความเป็น
จริงในภาคปฏิบติันิวตรอนเร่ิมแรกไม่ใช่มีตวัเดียวแต่จะมีหลายลา้นตวั ดว้ยเหตุน้ีเม่ือเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่
เกิดข้ึนแลว้จะมีพลงังานซ่ึงรวมถึงพลงังานความร้อนออกมามากมายมหาศาล 

ท่ีกล่าวมายดืยาวน้ีกเ็พื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจเร่ืองของฟิชชนัเบ้ืองตน้พอเป็นสงัเขป 
เอาล่ะ เรามาร่วมคิดกนัต่อไป ส่ิงท่ีจะคิดต่อไปน้ีทา้ทายความสามารถของเรามาก นัน่คือเม่ือเรารู้จกั

สมการฟิชชนัแลว้วา่เป็นดงัน้ี 
 

  n + U-235 → X + Y + 2n + E 
 

 เราตอ้งคิดต่อไปว่าจากสมการง่ายๆ ดูธรรมดาๆ น้ี เราจะหาวิธีอะไรและอย่างไรท่ีจะสามารถ
นาํไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ไดอ้ย่างจริงจงั โดยเฉพาะจะเอาความร้อนท่ีเกิดข้ึนน้ีไปทาํให้นํ้ ากลายเป็นไอนํ้ า
ร้อนความดนัสูงไปหมุนเทอร์ไบน์ ไปหมุนเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาใชไ้ด ้
 ส่ิงท่ีเราตอ้งคิดถึงคือตอ้งรู้ลึกลงไปอีกว่าแต่ละองคป์ระกอบของสมการฟิชชนันั้นมีอะไรพิเศษท่ี
ตอ้งคาํนึงถึงบา้ง 
 เร่ิมตน้มาดูนิวตรอนดา้นซา้ยมือของสมการกนัก่อนซ่ึงนิวตรอนตวัน้ีเป็นตวัจุดชนวน มีคนสงสยักนั
มากว่าเราจะหามาไดอ้ยา่งไร ทั้งน้ีเพราะท่ีเรารู้ในตอนแรกแลว้ว่านิวตรอนอยูใ่นนิวเคลียสของอะตอมแลว้
เราจะเอาออกมาไดอ้ยา่งไร 

 

ผลผลติการแบ่งแยก 
ี

 
     

ผลผลติการแบ่งแยก     
       นิวเคลยีส 
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 ผูเ้ขียนเคยเจอบางคนอธิบายการเกิดฟิชชนัอยา่งคล่องแคล่ว แต่พอมีคนถามว่า นิวตรอนเร่ิมแรกเอา
มาจากไหน ปรากฏคนนั้นน่ิงไปสกัครู่ แลว้พดูวา่ “เออ! เอามาจากไหนล่ะ ไม่ไดคิ้ดถึงเร่ืองน้ีเลย” 
 นิวตรอนปกติแลว้จะอยู่ในนิวเคลียสของอะตอมดงัท่ีกล่าวมาแลว้ก่อนหน้าน้ี อย่างไรก็ตามใน
ธรรมชาติจะมีนิวตรอนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นนิวเคลียสหรือท่ีเรียกว่านิวตรอนอิสระ (free neutron) วิ่งไปวิ่งมาอยู่
ทัว่ไปพูดง่ายๆ ร่างกายเราทุกคนจะถูกนิวตรอนอิสระน้ีชนอยู่ตลอดเวลา นิวตรอนท่ีกล่าวถึงน้ีเกิดจากผล
ของรังสีคอสมิคจากนอกโลกทาํปฏิกิริยากบับรรยากาศของโลกและเกิดจากผลการเกิดฟิชชนัดว้ยตวัเองของ
ไอโซโทปบางตวัท่ีมีในธรรมชาติ อย่างไรก็ตามนิวตรอนพวกน้ีมีจาํนวนน้อยมากและมีอายุสั้ นจึงไม่
สามารถนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดแ้ละอีกประการหน่ึงเราไม่สามารถควบคุมได ้
 คราวน้ีก็มาถึงปัญหาว่าเราจะหานิวตรอนเร่ิมแรกมาจากไหนละ คาํตอบคือตอ้งหาวิธีเอานิวตรอนท่ี
มีในนิวเคลียสออกมาใหไ้ดเ้พราะเป็นวิธีเดียวเท่านั้น 
 เขาทาํกนัอยา่งไรล่ะ 
 นับเป็นความโชคดีท่ีนักวิทยาศาสตร์คิดหาวิธีเอานิวตรอนออกจากนิวเคลียสไดโ้ดยใชป้ฏิกิริยา
นิวเคลียร์เขา้ช่วยนัน่คือมีการพบวา่นิวเคลียสของไอโซโทปของธาตุเบาบางธาตุ เช่น เบริลเลียม-9 เม่ือถูกชน
ดว้ยอนุภาคแอลฟา (alpha particle) จะใหนิ้วตรอนออกมา 
 อนุภาคแอลฟาเป็นอนุภาคท่ีประกอบดว้ยโปรตอน 2 ตวั กบันิวตรอน 2 ตวั ซ่ึงเหมือนกบันิวเคลียส
ของฮีเลียม-4 ดงันั้นสมการการเกิดนิวตรอนดว้ยวิธีน้ีจึงเขียนไดด้งัน้ี 
 

 nCHeBe 1
0

12
6

4
2

9
4 +→+  

 

หรือ Be-9 + He-4 → C-12 + n 
 

 เม่ือ B-9 =  เบริลเลียม-9 
  He-4 =  อนุภาคแอลฟา 
  C-12 =  คาร์บอน-12 
 

 โปรดสงัเกตสมการใหดี้ เบริลเลียม-9 เม่ือทาํปฏิกิริยานิวเคลียร์กบัอนุภาคแอลฟาแลว้ตวัเองจะกลาย
ไปเป็นคาร์บอน-12 ซ่ึงเป็นไอโซโทปของอีกธาตุหน่ึงเลย ปฏิกิริยานิวเคลียร์น้ีดูๆ แลว้แปลกดีเหมือนการ
เล่นแร่แปรธาตุ 
 ว่าตามจริงมีปฏิกิริยานิวเคลียร์อีกหลายแบบท่ีสามารถทาํให้เกิดนิวตรอนออกมาไดแ้ต่จะไม่ขอพูด
ถึงในท่ีน้ีเพราะเราไม่ไดน้าํมาใชใ้นงานของเรา 
 ปัญหาต่อไปแลว้อนุภาคแอลฟาเอามาจากไหน 
 เห็นมั้ยวา่งานทางวิทยาศาสตร์จะมีคาํถามต่อไปเร่ือยๆ ซ่ึงเป็นของสนุกท่ีจะตอ้งคน้หา 
 อนุภาคแอลฟาเป็นอนุภาคท่ีแผอ่อกมาจากไอโซโทปรังสี (radioisotope) บางชนิด ไอโซโทปรังสี
เป็นไอโซโทปท่ีมีนิวเคลียสอยู่ในสภาพไม่เสถียร (unstable) ดงันั้นมนัจึงตอ้งแผ่อนุภาคหรือรังสีออกมา
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เพื่อให้ตวัเองเสถียร (stable) อนุภาคแอลฟาน้ีบางคร้ังเราก็เรียกว่ารังสีแอลฟา สาํหรับรังสีท่ีแผอ่อกมาจาก
ไอโซโทปรังสี นอกจากรังสีแอลฟาแลว้มีอะไรอีกบา้งนั้น ผูเ้ขียนจะกล่าวถึงในตอนหลงั 
 เม่ือนกัวิทยาศาสตร์รู้วา่อนุภาคแอลฟาแผอ่อกมาจากไอโซโทปรังสีและกรู้็ว่าไอโซโทปรังสีมีหลาย
ชนิด เขาก็เลยทดลองเพื่อเลือกตวัท่ีเหมาะสมซ่ึงพบว่าไอโซโทปของธาตุบางธาตุเหมาะท่ีนาํมาใช้ เช่น 
อะเมริเซียม-241 พลูโทเนียม-238 พอโลเนียม-210 เรเดียม-226 เป็นตน้ 
 วิธีการทาํกนัคือเอาผงของเบริลเลียม-9 และผงของไอโซโทปรังสีท่ีแผรั่งสีแอลฟาอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ท่ีกล่าวขา้งบนมาคลุกผสมกนั แลว้อดัใส่ภาชนะโลหะพิเศษทรงกระบอกกลมเลก็ๆ แลว้เช่ือมปิดฝาใหส้นิท 
แค่น้ีเราก็จะไดต้น้กาํเนิดนิวตรอน (neutron source) สาํหรับใชเ้ป็นตวัใหนิ้วตรอนเร่ิมแรกในการเกิดฟิชชนั
ได ้
 กรณีท่ีใช้อะเมริเซียม-241 กับเบริลเลียม-9 เราก็จะได้ต้นกําเนิดนิวตรอนแบบอะเมริเซียม-
เบริลเลียม (Am-Be neutron source) ถา้ใชพ้อโลเนียม-210กบัเบริลเลียม-9 ก็จะไดต้น้กาํเนิดนิวตรอนแบบ
พอโลเนียม-เบริลเลียม (Po-Be neutron source) ถา้ใชเ้รเดียม-226 กบัเบริลเลียม-9 ก็จะไดต้น้กาํเนิดนิวตรอน
แบบเรเดียม-เบริลเลียม (Ra-Be neutron source)  

เม่ือเรามีตน้กาํเนิดนิวตรอนแลว้ ต่อไปเราตอ้งมาดูว่านิวตรอนท่ีพุ่งออกจากตน้กาํเนิดนิวตรอนน้ี
เป็นอยา่งไร มีความเร็วหรือพลงังานเท่าไร 

ในวิชานิวเคลียร์เม่ือมีการพดูถึงการเคล่ือนท่ีของอนุภาคหรือรังสี เขาไม่ไดใ้ชห้น่วยความเร็วท่ีพวก
เราใชก้นัอยู ่เช่น กิโลเมตรต่อชัว่โมงหรือเมตรต่อวินาที เป็นตวักาํหนด แต่จะใชห้น่วยของพลงังานคือ อีวี 
(eV) เคอีวี (keV) และเอม็อีวี (MeV) เป็นตวักาํหนดดงัไดเ้คยกล่าวมาแลว้ 

สําหรับนิวตรอนท่ีพุ่งออกจากต้นกําเนิดนิวตรอนท่ีกล่าวถึงน้ีจะเป็นพวกท่ีมีพลังงานสูงใน
ระดบัเอม็อีวีปนกนัอยู ่แต่อยา่งไรกต็ามเราสามารถทาํใหนิ้วตรอนท่ีมีพลงังานสูงกลายเป็นท่ีมีพลงังานตํ่าได ้
ซ่ึงมีผลทาํใหมี้นิวตรอนท่ีมีพลงังานแตกต่างกนัอยูม่ากมาย ดั้งนั้นเพื่อความสะดวกในการกล่าวถึงนิวตรอน
โดยไม่บ่งช้ีถึงค่าพลงังานของแต่ละตวั เขาจึงจดัแบ่งนิวตรอนเป็นพวกๆไวด้งัน้ี 

นิวตรอนพวกท่ีมีพลงังานเกิน 0.5 เอม็อีวี (บางตาํรากาํหนด 0.1 เอม็อีวี) จะเรียกวา่นิวตรอนเร็ว (fast 
neutrons) 

นิวตรอนพวกท่ีมีพลงังานเฉล่ียเท่ากบั 0.025 อีวี จะเรียกวา่เทอร์มลันิวตรอน (thermal neutrons ) 
ส่วนนิวตรอนท่ีมีพลงังานอยู่ระหว่างนิวตรอนเร็วกบัเทอร์มลันิวตรอน ก็จะแบ่งเป็นพวกๆ เช่น

นิวตรอนชา้ (slow neutrons)ไดแ้ก่นิวตรอนท่ีมีพลงังานสูงกว่าเทอร์มลันิวตรอนเลก็นอ้ยคือนอ้ยกว่า 1 อีวี 
จนถึงประมาณ 10 อีวี แต่ในบางคร้ังกห็มายถึงนิวตรอนพวกท่ีมีพลงังานตํ่ากวา่ 1 เคอีวี 

อินเทอร์มีเดียดนิวตรอน (intermediate neutrons) ไดแ้ก่นิวตรอนท่ีมีพลงังานจากประมาณสองสาม
ร้อยอีวีถึงประมาณ 0.5 เอม็อีวี 

เรโซแนนซ์นิวตรอน (epithermal neutrons) ไดแ้ก่นิวตรอนท่ีมีพลงังานประมาณ 0.2 อีวี 
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ช่วงพลงังานของนิวตรอนในแต่ละกลุ่มอาจมีค่าแตกต่างกนับา้งในแต่ละตาํรา จากกลุ่มต่างๆ ของ

นิวตรอนดงักล่าวขา้งบนน้ี ผูเ้ขียนขอใหจ้าํช่ือกลุ่มเทอร์มลันิวตรอนไวใ้หดี้เพราะเป็นกลุ่มท่ีมีผลต่อการเกิด
ฟิชชนัไดม้าก 

ตอนน้ีเรารู้ถึงการไดม้าซ่ึงนิวตรอนท่ีจะเป็นตวัเร่ิมแรกในการให้เกิดฟิชชนัแลว้ ต่อไปเรามาดูเร่ือง
ของยเูรเนียม-235 ท่ีอยูท่างดา้นซา้ยมือของสมการบา้ง 

เวลาเราดูสมการการเกิดฟิชชนัจะรู้สึกง่ายๆ ซ่ึงนัน่เป็นไปตามทฤษฏีท่ีอธิบายการเกิดฟิชชนั แต่ใน
ความเป็นจริงหรือในภาคปฏิบติัท่ีจะไดม้าซ่ึงยเูรเนียม-235 นั้น มีความยุง่ยากสลบัซบัซอ้นพอสมควร 
 ปัญหาคือเราจะเอายูเรเนียม-235 มาจากไหนและมีการดาํเนินการอย่างไร จนถึงนํามาใช้เป็น
เช้ือเพลิงในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ใหเ้กิดความปลอดภยัได ้
 ผูอ่้านคงพอจาํไดว้่า ผูเ้ขียนเคยพดูถึงว่าธาตุยเูรเนียมมีไอโซโทปอยู ่18 ชนิด แต่ท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ
มีเพียง 3 ชนิด คือ ยเูรเนียม-234 ประมาณ 0.0057 เปอร์เซ็นต ์ยเูรเนียม-235 มีประมาณ 0.7204 เปอร์เซ็นต ์
และยเูรเนียม-238 มีประมาณ 99.2739 เปอร์เซ็นต ์แต่เน่ืองจากยเูรเนียม-234 มีปริมาณนอ้ยมาก ดงันั้นจึงมกั
ไม่มีใครพดูถึงจะพดูถึงแต่ยเูรเนียม-235 และยเูรเนียม-238 เท่านั้น 
 ค่าเปอร์เซ็นตข์องยเูรเนียมไอโซโทป ทั้ง 3 ชนิดน้ีแต่ละตาํราจะไม่ตรงกนัทีเดียว การท่ีเป็นเช่นน้ีก็
เน่ืองจากค่าท่ีไดเ้ป็นผลจากการตรวจวิเคราะห์จากแหล่งท่ีต่างกนั แต่อยา่งไรก็ตามค่าตวัเลขหลงัจุดทศนิยม
ตวัแรกท่ีปัดเศษกนัแลว้จะเหมือนกนั 
 ไอโซโทปทั้ง 3 ชนิด ของยูเรเนียมน้ีจะอยู่รวมในแร่ยูเรเนียมท่ีปะปนอยู่กบัแร่อ่ืนๆ กระจายอยู่
ทัว่ไป แต่ท่ีพบปริมาณมากอยู่ท่ีประเทศคาซัคสถาน คานาดา ออสเตรเลีย อาฟริกาใต  ้นามิเมีย รัสเซีย 
อเมริกา ยเูครน ไนเจอร์ อุสเบคิสสถาน บราซิล เป็นตน้ สาํหรับประเทศไทยเท่าท่ีมีการสาํรวจมีเหมือนกนั
แต่มีปริมาณนอ้ย 
 ท่ีเหมืองยเูรเนียมกอ้นแร่ยเูรเนียมจะถูกนาํออกมาจากพื้นผวิโลกจะโดยวิธีใดกต็าม จากนั้นกน็าํกอ้น
แร่มาบดให้เป็นผง แลว้นาํไปผา่นกระบวนการชะลา้งทาํให้ไดสิ้นแร่ยเูรเนียม จากนั้นส่งเขา้โรงงานเปล่ียน
สภาพโรงท่ีหน่ึง (conversion Plant I) เพื่อใชก้ระบวนการทางเคมีแยกเอาเฉพาะยเูรเนียมออกมา ยเูรเนียมท่ี
ไดอ้อกมาน้ีจะเป็นผงท่ีเรียกว่ายเูรเนียมออกไซด ์(U3O8) ซ่ึงภาษาชาวบา้นเรียกเคก้เหลือง (yellow cake) 
เพราะมนัมีสีออกเหลืองๆ จากนั้นเคก้เหลืองน้ีจะถูกทาํใหก้ลายเป็นยเูรเนียมไตรออกไซด ์(UO3) แลว้ทาํให้
กลายเป็นยเูรเนียมไดออกไซด ์(UO2) จากนั้นทาํให้เป็นยเูรเนียมเตตราฟลูออไรด ์(UF4) แลว้สุดทา้ยทาํให้
กลายเป็นยเูรเนียมเฮกซะฟลูออไรด ์(UF6) ซ่ึงอยูใ่นสภาพแก๊สนาํมาเกบ็ในถงัเกบ็ท่ีเคล่ือนยา้ยไดส้ะดวก 
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รูปท่ี 2.2 ถงัเกบ็ยเูรเนียมเฮกซะฟลูออไรด ์(UF6) 
 

 การท่ีตอ้งทาํใหย้เูรเนียมเฮกซะฟลูออไรดอ์ยูใ่นสภาพแก๊สนั้นก็เพื่อท่ีจะไดน้าํไปเขา้สู่กระบวนการ
เสริมสมรรถนะยเูรเนียม (uranium enrichment) ไดส้ะดวก 

ยเูรเนียมเฮกซะฟลูออไรด ์น้ีในภาษาพดูจะเรียกสั้นๆ ตามสูตรเคมีวา่ ยเูอฟซิก (UF6) 
คาํถามต่อไปท่ีมีคือ ทาํไมตอ้งมีการเสริมสมรรถนะยเูรเนียมดว้ยและมีความจาํเป็นดว้ยหรือ 
คาํตอบคือ การเสริมสมรรถนะยเูรเนียมทาํให้ไดยู้เรเนียมท่ีมีประสิทธิภาพในการนาํไปใชง้านได้

ดีกว่ายูเรเนียมท่ียงัไม่ไดเ้สริมสมรรถนะ ซ่ึงน่ีเองท่ีจาํเป็นตอ้งมีการเสริมสมรรถนะว่าตามจริงก็มีคนนาํ
ยเูรเนียมท่ีไม่ไดเ้สริมสมรรถนะไปใชง้านเหมือนกนัแต่ไม่ค่อยนิยมใชก้นั มีใชง้านเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้น 

เพื่อให้มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสริมสมรรถนะยเูรเนียม ผูเ้ขียนขอเวลาเล่าสู่กนัฟังพอเป็นสังเขป 
ดั้งน้ี 

จากท่ีเคยเล่ามาแลว้ในตอนแรกว่าธาตุยูเรเนียมมีไอโซโทปอยู่ 3 ชนิด ท่ีมีอยู่ในธรรมชาติคือ
ยเูรเนียม-234 มีประมาณ 0.0057 เปอร์เซ็น ยเูรเนียม-235 มีประมาณ 0.7204 เปอร์เซ็น และยเูรเนียม-238 มี
ประมาณ 99.2739 เปอร์เซ็น ซ่ึงจะเห็นวา่สดัส่วนของยเูรเนียม-234 นั้นมีนอ้ยมาก เราจะตดัท้ิงไปไม่กล่าวถึง
จะกล่าวถึงแต่ยเูรเนียม-235 และยเูรเนียม-238 เท่านั้น อยา่งไรก็ตามเม่ือดูสัดส่วนของยเูรเนียม-235แลว้ก็ดู
นอ้ยเช่นกนัเพราะไม่ถึงหน่ึงเปอร์เซ็น แต่เราจะตดัท้ิงไม่ไดเ้พราะตอ้งอาศยัยเูรเนียม-235ในการเกิดปฏิกิริยา
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ฟิชชนั ดว้ยเหตุน้ีน่ีเองนกัวิทยาศาสตร์จึงตอ้งคิดหาวิธีท่ีจะเพิ่มสัดส่วนของยเูรเนียม-235 ต่อยเูรเนียม-238 
ให้สูงข้ึน การเพิ่มสัดส่วนของยูเรเนียม-235 ให้สูงกว่าท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ เราเรียกว่าการเสริมสมรรถนะ
ยเูรเนียมนัน่เอง สมยัก่อนมีการใชค้าํว่าการทาํใหเ้ขม้ขน้ แต่ปัจจุบนัเลิกใชค้าํว่าเขม้ขน้แลว้เพราะมนัไม่ตรง
ความหมายท่ีแทจ้ริงนกั 

จากการวิเคราะห์ในหลายๆ ดา้น ทั้งดา้นการผลิตการลงทุน ความโปร่งใส ความเขม้งวดของการ
ตรวจจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ความปลอดภัยและอ่ืนๆ นักวิทยาศาสตร์พบว่า
เช้ือเพลิงท่ีใชใ้นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นใชย้เูรเนียมท่ีเสริมสมรรถนะยเูรเนียม-235 ในระดบั 1-4 เปอร์เซ็นต์
เพียงพอและเหมาะสม  
 วิธีการเสริมสมรรถนะยเูรเนียม-235 คือตอ้งแยกหรือสกดัเอายเูรเนียม-238 ออกไปเพื่อว่าสัดส่วน
ของยเูรเนียม-235 เม่ือเทียบกบัยเูรเนียม-238 จะไดสู้งข้ึนจากท่ีเป็นอยูต่ามธรรมชาติ 
 เพื่อง่ายต่อการเขา้ใจ ขอใหดู้ตวัเลขง่ายๆ ดงัน้ี 
 สมมติมียูเรเนียมจากธรรมชาติอยู่หน่ึงแสนอะตอม ซ่ึงในหน่ึงแสนอะตอมน้ีจะเป็นอะตอมของ
ยเูรเนียม-235 อยู ่0.7 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงก็คือ 700 อะตอม ส่วนท่ีเหลือ 99300 อะตอม หรือ 99.3 เปอร์เซ็นต ์เป็น
ยเูรเนียม-238 ผูเ้ขียนจะวางตวัเลขใหเ้ห็นไดช้ดัเจน ตามขา้งล่างน้ี 
 ยเูรเนียม-238 = 999300 อะตอม = 99.3% 
 ยเูรเนียม-235 =       700 อะตอม =   0.7% 
เราเรียกยเูรเนียมท่ีมีสดัส่วนของยเูรเนียม 0.7% น้ีวา่ยเูรเนียมธรรมชาติ (natural uranium) 
 จากสัดส่วนขา้งบน ถา้เราสามารถแยกเอาอะตอมของยเูรเนียม-238 ออกไปจาํนวน 50000 อะตอม 
เรากจ็ะเหลือสดัส่วน ดงัน้ี 
 ยเูรเนียม-238 = 49300 อะตอม = 98.6% 
 ยเูรเนียม-235 =     700 อะตอม =   1.4% 

จะเห็นว่าสัดส่วนของยูเรเนียม-235 เพิ่มข้ึนจาก 0.7 เปอร์เซ็นต์ เป็น 1.4 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงเราเรียก
ยเูรเนียมกลุ่มน้ีวา่ยเูรเนียมเสริมสมรรถนะ 1.4 เปอร์เซ็นต ์(1.4% enriched uranium)  
 และถา้เราสามารถแยกเอาอะตอมของยเูรเนียม-238 ออกไปอีก 27000 อะตอม และสมมติจากการ
แยกมีอะตอมยเูรเนียม-235 หลุดไปดว้ย 50 อะตอม เรากจ็ะเหลือ 
 ยเูรเนียม-238 = 22300 อะตอม ประมาณ 97.2% 
 ยเูรเนียม-235 =     650 อะตอม ประมาณ 2.8% 
 

 ตอนน้ีเรากจ็ะไดย้เูรเนียม-235 เพิ่มเป็น 2.8 เปอร์เซ็นต ์และเราเรียกยเูรเนียมกลุ่มน้ีว่า ยเูรเนียมเสริม
สมรรถนะ 2.8 เปอร์เซ็นต ์
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 โดยหลกัการน้ีถา้เราแยกเอายเูรเนียม-238 ออกไปเร่ือยๆ เรากจ็ะไดย้เูรเนียม-235 เพิ่มเปอร์เซ็นตม์าก
ข้ึนๆ ดงัตวัอยา่งขา้งบน ถา้เราสกดัเอายเูรเนียม-238 ออกไปให้เหลือเพียง 10 อะตอม เราก็จะไดย้เูรเนียมท่ี
เสริมสมรรถนะถึง 98.5 เปอร์เซ็นต ์เอาไปใชเ้ป็นวตัถุระเบิดในระเบิดนิวเคลียร์ได ้
 ตามท่ีผูเ้ขียนทราบยูเรเนียมท่ีจะนาํไปใชส้ร้างระเบิดนิวเคลียร์ไดน้ั้นจะตอ้งเป็นยูเรเนียมท่ีเสริม
สมรรถนะมากกวา่ 90 เปอร์เซ็นต ์แต่โดยทัว่ไปจะใชพ้วกท่ีมีค่ามากกวา่ 95 เปอร์เซ็นต ์
 ดว้ยเหตุน้ี ผูอ่้านคงพอเขา้ใจแลว้ว่าเช้ือเพลิงยูเรเนียมท่ีใชใ้นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซ่ึงเป็นยูเรเนียม
เสริมสมรรถนะเพียง 1-5 เปอร์เซ็นต์ นั้นไม่มีใครนาํไปใชท้าํระเบิดนิวเคลียร์หรือพูดอีกอย่างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ไม่มีทางท่ีจะระเบิดแบบลูกระเบิดนิวเคลียร์หรือระเบิดปรมาณูได้ ดังนั้นถา้ใครมาพูดว่าถา้มี
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แลว้ เด๋ียวมนัจะเกิดระเบิดเหมือนระเบิดปรมาณูก็ขอให้ผูอ่้านช่วยอธิบายส่ิงท่ีถูกตอ้งให้
ผูน้ั้นทราบดว้ยวา่ ไม่มีทางเป็นไปไดเ้ลยเพราะมนัคนละเร่ืองกนั 
 คราวน้ีมาดูวา่การเสริมสมรรถนะยเูรเนียมนั้นเขาทาํกนัอยา่งไร 
 จากการท่ีทราบแลว้วา่ยเูรเนียม-235 กบัยเูรเนียม-238 นั้นเป็นไอโซโทปของธาตุยเูรเนียม ดงันั้นจึงมี
คุณสมบติัทางเคมีเหมือนกนัทุกประการ ดว้ยเหตุน้ีเราจะใชก้ระบวนการทางเคมีมาแยกทั้งสองออกจากกนั
คงจะยากมาก ดงันั้นวิธีท่ีเราจะแยกทั้งสองออกจากกนัไดโ้ดยง่ายก็ตอ้งอาศยัคุณสมบติัทางฟิสิกส์ นัน่คือใช้
ขนาดและนํ้าหนกัเป็นตวัแยกใหอ้อกจากกนั 
 อะตอมของยเูรเนียม-238 จะมีขนาดใหญ่และหนกักว่าอะตอมของยเูรเนียม-235 เน่ืองจากมีจาํนวน
นิวตรอนในนิวเคลียสมากกวา่ 3 อนุภาคนัน่เอง 
 โดยอาศยัความแตกต่างดงักล่าวน้ีเอง นกัวิทยาศาสตร์จึงสามารถแยกเอายเูรเนียม-238 ออกไปได ้
ซ่ึงกมี็หลายวิธีแต่อยา่งไรกต็าม มีอยู ่2 วิธี ท่ีนิยมใชก้นัในเชิงพาณิชย ์

 1. กระบวนการแพร่แก๊ส หรือการกระจายแก๊ส (The Gaseous Diffusion Process) กระบวนการแบบ
น้ีเขาจะให้แก๊สยเูรเนียมเฮกซะฟลูออไรดห์รือยเูอฟซิก (UF6) ซ่ึงเรารู้จกัแลว้ผา่นเขา้ไปในดิฟฟิวชนัแชม
เบอร์ (diffusion chamber) ท่ีต่อกนัเป็นอนุกรมรวม แลว้เป็นร้อยๆ ชุด ดิฟฟิวชนัแชมเบอร์น้ีจะทาํตวัเป็น
แผน่เยือ่ (membrane) โดยการน้ีโมเลกุลของยเูอฟซิกท่ีเป็นของยเูรเนียม-235 ซ่ึงมีขนาดเลก็และวิ่งเร็วกว่าก็
จะผ่านแผ่นเยื่อไปได้มากกว่าโมเลกุลของยูเอฟซิกท่ีเป็นของยูเรเนียม-238 จากนั้ นก็ให้กลุ่มแก๊สท่ีมี
ยเูรเนียม-235 เพิ่มมากขึ้น แต่ยเูรเนียม-238 ลดน้อยลงผ่านสู่ดิฟฟิวชนัแชมเบอร์ตวัถดัไป ซ่ึงเม่ือส่งต่อไป
เร่ือยๆ ในท่ีสุดเราก็จะไดแ้ก๊สยเูอฟซิกท่ีมีเปอร์เซ็นตย์เูรเนียม-235 ตามท่ีตอ้งการนาํไปบรรจุถงัเก็บไวเ้พื่อ
ดาํเนินการในขั้นต่อไป 
 กระบวนการแพร่แก๊สน้ีปัจจุบนัไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมเพราะตอ้งใชก้ระแสไฟฟ้ามากในการอดัแก๊สยู
เอฟซิกใหผ้า่นดิฟฟิวชนัแชมเบอร์แต่ละตวั ประเทศท่ีมีโรงงานประเภทน้ีใชอ้ยูห่รือเคยใชคื้อ อเมริกา รัสเซีย 
องักฤษ ฝร่ังเศส และจีน 
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รูปท่ี 2.3 โรงงานเสริมสมรรถนะยเูรเนียมแบบการแพร่แก๊ส 
 

 2. กระบวนการหมุนเหวี่ยง (The Centrifuge Process) กระบวนการน้ี เขาจะใชแ้ก๊สยเูรเนียมเฮกซะ
ฟลูออไรด์หรือยูเอฟซิก (UF6) ผ่านเขา้ไปหมุนท่ีความเร็วสูงมากในท่อหรือกระบอกหมุนเหวี่ยงรูป
ทรงกระบอกกลมซ่ึงเรียงต่อกนัเป็นหลายร้อยตวั โดยการน้ีโมเลกุลของยูเอฟซิกท่ีเป็นยูเรเนียม-238 และ
โมเลกุลของยเูอฟซิกท่ีเป็นของยเูรเนียม-235 ก็จะถูกเหวี่ยงไปรวมในตาํแหน่งท่ีต่างกนั จากนั้นก็ส่งส่วนท่ี
เป็นจุดตกของโมเลกลุยเูอฟซิกท่ีเป็นของยเูรเนียม-235 ส่งต่อไปในเคร่ืองถดัไปและก็ทาํแบบน้ีไปเร่ือยๆ จน
สุดท้ายก็จะได้แก๊สยูเอฟซิกท่ีมีเปอร์เซ็นต์ของยูเรเนียม-235 ตามท่ีต้องการนําไปบรรจุในถังเก็บเพื่อ
ดาํเนินการในขั้นต่อไป 
 กระบวนการหมุนเหวี่ยงน้ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนัคาดว่าคงเน่ืองมาจากก่อสร้างและค่าใชจ่้ายในการ
ดาํเนินการคงถูกกว่าวิธีแรก ปัจจุบนัประเทศท่ีมีโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมน้ีคือ รัสเซีย เยอรมนันี 
เนเธอแลนด ์องักฤษ ญ่ีปุ่น จีน และท่ีกาํลงัก่อสร้างคือ อิหร่าน 
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รูปท่ี 2.4 โรงงานเสริมสมรรถนะแบบการหมุนเหวีย่ง 
 

 เพื่อเป็นความรู้รอบตวัขอเพิ่มช่ือกระบวนการที่สามารถเสริมสมรรถนะยเูรเนียมได ้นอกเหนือจาก
สองวิธีท่ีกล่าวแลว้ คือ 
 1. กระบวนการแอโรไดนามิค (The Aerodynamic Process) ใชว้ิธีอดัแก๊สยเูอฟซิกร่วมกบัแก๊ส
ไฮโดรเจนหรือฮีเลียมให้ผ่านรูท่ีเล็กมาก แลว้ให้เกิดการแพร่กระจายออกทนัทีดว้ยความเร็วสูงประมาณ 
1000 เมตรต่อวินาที จะปรากฏวา่โมเลกลุของยเูอฟซิกท่ีเป็นยเูรเนียม-235 วางกระจุกอยูต่รงกลาง ส่วนท่ีเป็น
ของยเูรเนียม-238 จะอยูร่อบนอก 
 2. กระบวนการแยกโดยแม่เหลก็ไฟฟ้า (The Electromagnetic Separation Process) ใชว้ิธีทาํให้
ยเูรเนียม-235 และยเูรเนียม-238 กลายเป็นไอออนแลว้นาํไปผา่นสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า โดยวิธีน้ียเูรเนียม-235 
ไอออนกจ็ะวิ่งโคง้ไปตกท่ีตาํแหน่งหน่ึงและยเูรเนียม-238 ไอออนกจ็ะวิ่งโคง้ไปตกท่ีอีกตาํแหน่งหน่ึง 
 3. กระบวนการเลเซอร์โมเลกุล (The Molecular Laser Process) วิธีน้ีใชแ้สงเลเซอร์ไปกระตุน้ 
(Excite) เฉพาะโมเลกลุของยเูอฟซิกท่ีเป็นยเูรเนียม-235 เท่านั้น แลว้แยกเอาออกมา 
 4. กระบวนการเลเซอร์ไอของอะตอม (Atomic Vapor Laser Process) วิธีน้ีใชเ้ลเซอร์ทาํใหเ้ฉพาะ
อิเลก็ตรอนของยเูรเนียม-235 อะตอม หลุดออกจากวงโคจรซ่ึงกท็าํใหอ้ะตอมนั้นกลายเป็นมีประจุไฟฟ้าบวก 
จากนั้นกใ็ชส้นามแม่เหลก็ไฟฟ้าจบัอะตอมของยเูรเนียม-235 นั้นออกมา 
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 5. กระบวนการพลาสมา (The Plasma Process) กระบวนการน้ีเขาทาํให้เกิดพลาสมาของไอออน

ของยูเรเนียม-235 อะตอม และยูเรเนียม-238 อะตอม แลว้นําไปหมุนด้วยความถ่ีท่ีทาํให้ยูเรเนียม-235 

ไอออนแยกตวัออกมาได ้

 กระบวนการท่ีกล่าวเพิ่มเติมทั้ง 5 กระบวนการน้ียงัไม่มีการดาํเนินในเชิงพาณิชย ์จะมีก็เป็นเพียง
โรงงานตน้แบบหรืออยูใ่นหอ้งทดลองเท่านั้น 
 มีอีกอยา่งท่ีอยากเล่าคือในตอนเร่ิมพดูเร่ืองกระบวนการเสริมสมรรถนะยเูรเนียม ผูเ้ขียนบอกว่าจาก
คุณสมบติัทางเคมีท่ีเหมือนกนัของยเูรเนียม-235 และยเูรเนียม-238 ทาํใหย้ากต่อการใชว้ิธีการทางเคมีมาแยก
ให้ทั้งสองกลุ่มออกจากกนั แต่อย่างไรก็ตามไดมี้การพยายามท่ีจะทดลองคน้ควา้โดยวิธีทางเคมีมาเสริม
สมรรถนะยเูรเนียมเช่นกนั กระบวนการน้ีเรียกว่ากระบวนการแลกเปลี่ยนทางเคมี (The Chemical Exchange 
Process) กระบวนการน้ีใชป้ฏิกิริยาทางเคมีเปล่ียนสถานะวาเลนซี (valency) ของสารประกอบของ 
ยเูรเนียม-235 และยเูรเนียม-238 แลว้ใหท้าํปฏิกิริยาเพื่อแลกเปล่ียนใหก้ลายเป็นสารประกอบสลบัตวักนั จาก
การน้ีสารประกอบที่มียเูรเนียม-235 ก็จะมียเูรเนียม-235 เพิ่มข้ึน ปฏิกิริยาน้ีทาํให้เกิดในไอออนเอก็เชน เรซิ
นคอลมัน์ (exchange resin column) ซ่ึงสารประกอบท่ีมียเูรเนียม-235 เพิ่มสูงข้ึนจะกะจุกอยูต่รงส่วนหน่ึง
ของคอลมัน์ 
 กระบวนการแลกเปลี่ยนทางเคมีน้ีมีการทดลองคน้ควา้ท่ีประเทศญ่ีปุ่นและฝร่ังเศส แต่กระบวนการ
น้ีพบวา่สามารถเสริมสมรรถนะยเูรเนียมไดใ้นระดบัหน่ึงเปอร์เซ็นตเ์ท่านั้น 
 ขณะน้ีเราทราบวิธีการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมแลว้ และเราก็มีแก๊สยูเอฟซิกท่ีมียูเรเนียมเสริม
สมรรถนะตามตอ้งการเกบ็ไวใ้นถงัเกบ็เรียบร้อยแลว้ 
 ขั้นต่อไปเป็นการทาํแท่งเช้ือเพลิงเพื่อใชใ้นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ผูเ้ขียนจะพดูถึงการทาํแท่งเช้ือเพลิง
ท่ีนิยมใชก้นัในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ส่วนใหญ่ทัว่โลกท่ีใชน้ํ้ าธรรมดาเป็นตวัระบายความร้อนเท่านั้นนะครับ
เพราะถา้จะเล่าใหห้มดตอ้งใชเ้น้ือท่ีมาก 
 วิธีการเร่ิมแรกท่ีเขาทาํกนัคือ จะตอ้งส่งถงัยูเอฟซิกดงักล่าวไปเขา้โรงงานเปล่ียนสภาพโรงท่ีสอง
(Conversion Plant II) เพื่อเปล่ียนยเูอฟซิก ใหเ้ป็นผงยเูรเนียมไดออกไซด ์(UO2) แลว้บรรจุในภาชนะเก็บ 
จากนั้นก็ส่งไปท่ีโรงงานประกอบแท่งเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ (Fuel Fabrication Plant) เพื่อผลิตแท่งเช้ือเพลิง
ต่อไป 
 ท่ีโรงงานประกอบแท่งเช้ือเพลิงน้ี เขาก็เอาผงยเูรเนียมไดออกไซดม์าผา่นกรรมวิธีอดัเป็นเมด็มีผิว
เรียบ แขง็แกร่ง ทนต่อการแตก บ่ิน ปริ กระเทาะ ในรูปทรงกระบอกกลมขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง ประมาณ 1 
เซนติเมตร และสูงประมาณ 2 เซนติเมตร ขนาดของเมด็เช้ือเพลิง (fuel pellet) น้ีอาจแตกต่างจากท่ีกล่าวถึงน้ี 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของการออกแบบ จากนั้นเขาก็เอาเมด็เช้ือเพลิงท่ีมีสภาพสมบูรณ์ไม่มีตาํหนิไป
เรียงบรรจุลงในท่อกน้ตนัรูปทรงกระบอกกลมที่ทาํดว้ยโลหะพิเศษท่ีทนต่อความร้อนและความดนัสูงและ
ทนต่อการผกุร่อนดว้ย เช่น โลหะผสมเซอร์โคเนียม เป็นตน้ โดยท่ีตรงกน้และปลายของท่อจะมีอุปกรณ์ดนั



บทท่ี 2 ฟิชชนั(Fission) 22 

 
ไม่ใหเ้มด็เช้ือเพลิงกล้ิงไปมา จากนั้นก็เช่ือมท่อใหปิ้ดสนิทแลว้นาํไปตรวจสอบความสมบูรณ์ของท่อว่าไม่มี
จุดบกพร่องและรอยร่ัว 
 ท่อโลหะท่ีมีเมด็เช้ืออยูภ่ายในน้ี เราเรียกว่าแท่งเช้ือเพลิง (fuel rod; fuel pin) ความยาวของแท่ง
เช้ือเพลิงประมาณ 3-4 เมตร จาํนวนเม็ดเช้ือเพลิงท่ีบรรจุในแต่ละแท่งเช้ือเพลิงประมาณ 200-300 เม็ด 
จากนั้นเขากจ็ะเอาแท่งเช้ือเพลิงเหล่าน้ีมาประกอบเป็นชุดเช้ือเพลิง (fuel assembly) โดยแต่ละแท่งจะวางห่าง
กนัพอสมควร โดยมีแผน่โลหะเจาะรูใหส้อดแท่งเช้ือเพลิงลงไปเป็นตวับงัคบัซ่ึงจะมีหลายแผน่วางเป็นระยะ
ตลอดชุดเช้ือเพลิง โดยดา้นทา้ยและบนของชุดเช้ือเพลิงจะมีแผน่ประกบใหแ้น่นหนา โดยเฉพาะดา้นบนจะ
มีท่ีจบัท่ีมีการสลกัหมายเลขของชุดเช้ือเพลิงและเป็นท่ียกชุดเช้ือเพลิงเพื่อการเคล่ือนยา้ยดว้ย 
 การจดัเรียงแท่งเช้ือเพลิงให้เป็นชุดเช้ือเพลิงนั้นเขาจะจดัเรียงเป็นรูปลูกบาศก์ส่ีเหล่ียมจตุรัส โดย
จัดเรียงแบบ 1818×  หรือ 1717× หรือ 1616× หรือ 1515× หรือ 1414× หรือ 1010× หรือ 88× หรือ 

66× แลว้แต่ความตอ้งการ อยา่งไรก็ตามไม่ใช่ช่องว่างตามการเรียงแบบต่างๆ จะสอดแท่งเช้ือเพลิงจนครบ
ทุกช่อง แต่เขาจะเวน้ช่องว่างไวส้าํหรับสอดใส่แท่งควบคุมและแท่งอุปกรณ์อ่ืนๆ ตวัอยา่งเช่น ชุดเช้ือเพลิง
แบบ 1515×  จะมีแผน่ท่ีเจาะรูอยู ่225 รู แต่เขาจะใชใ้ส่แท่งเช้ือเพลิงเพียง 204 ช่อง โดยจะใส่รอบนอกครบ
แต่รูดา้นในจะเหลือไว ้21 ช่อง สาํหรับใส่แท่งควบคุมและอุปกรณ์อ่ืนๆ เป็นตน้ 
 มาถึงตรงน้ี เรากรู้็เร่ืองการไดม้าซ่ึงชุดเช้ือเพลิงและกรู้็ดว้ยวา่ในแต่ละแท่งเช้ือเพลิงท่ีรวมกนัเป็นชุด
เช้ือเพลิงนั้น ภายในมีทั้งยเูรเนียม-235 และยเูรเนียม-238 ผสมปนกนัอยูแ่ละแน่นอนก็รู้ดว้ยว่ายเูรเนียม-235 
ท่ีเป็นตวัเกิดฟิชชนัและยเูรเนียม-238 ท่ีติดมาดว้ยนั้นถูกกกัเก็บอยา่งสนิทมิดชิดในแท่งเช้ือเพลิงไม่สามารถ
เลด็ลอดหรือแพร่กระจายออกสู่ภายนอกได ้นบัเป็นการทาํให้เกิดความปลอดภยัแก่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทาง
หน่ึง 
 เม่ือเราทราบว่าแท่งเช้ือเพลิงหรือชุดเช้ือเพลิงมีทั้งยเูรเนียม-235 และยเูรเนียม-238 รวมดว้ยกนัก็มี
ปัญหาท่ีให้คิดต่อไปว่ายูเรเนียม-238 สามารถเกิดฟิชชันไดห้รือเปล่า ซ่ึงการท่ีจะรู้คาํตอบเราตอ้งศึกษา
คุณสมบติัของยเูรเนียม-235 และยเูรเนียม-238 ท่ีมีต่อนิวตรอนท่ีวิ่งมาชน 
 นิวตรอนเม่ือวิง่ชนนิวเคลียสของยเูรเนียม-235 และยเูรเนียม-238 จะเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์สองแบบ 
คือ เกิดปฏิกิริยาฟิชชนัและเกิดการจบัยดึนิวตรอน (neutron capture)โดยนิวเคลียสท่ีถูกชน 
 ในวิชานิวเคลียร์มีหน่วยท่ีสาํคญัอีกหน่วยหน่ึงคือบาร์น (barn) เป็นหน่วยพื้นท่ีภาคตดัขวาง (cross 
section) ของอะตอม นิวเคลียส อิเลก็ตรอน และอนุภาคอ่ืนๆ ท่ีแสดงโอกาสในการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ 
 ค่าหน่ึงบาร์นมีค่าเท่ากบั 10-24 ตารางเซนติเมตร ซ่ึงเป็นหน่วยท่ีเลก็มากๆ 
 ยอ้นกลบัมาดูนิวเคลียสของยเูรเนียม-235 และยเูรเนียม-238 ปรากฏว่านิวเคลียสทั้งสองต่างมีพื้นท่ี
ภาคตดัขวางท่ีสามารถรับใหเ้กิดฟิชชนั และการจบัยดึนิวตรอนไดแ้ละโอกาสการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ของ
ทั้งสองแบบน้ีกข้ึ็นอยูก่บัพลงังานของนิวตรอนท่ีวิ่งไปชนดว้ย 
 ตารางท่ี 2.1 ขา้งล่างน้ีไดแ้สดงค่าพื้นท่ีภาคตดัขวางมีหน่วยเป็นบาร์นสาํหรับการเกิดฟิชชนัและการ
จบัยดึนิวตรอนของยเูรเนียม-235 ยเูรเนียม-238 และพลูโทเนียม-239 ตามพลงังานของนิวตรอนท่ีวิ่งเขา้ชน 
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ตารางท่ี 2.1 ค่าพื้นท่ีภาคตดัขวางการเกิดฟิชชนัและการจบัยดึนิวตรอน 
 

 
ไอโซโทป 

เทอร์มลันิวตรอน 
(บาร์น) 

เรโซแนนซ์นิวตรอน 
(บาร์น) 

นิวตรอนเร็ว 
(บาร์น) 

ฟิชชนั 
การจบัยดึ
นิวตรอน 

ฟิชชนั 
การจบัยดึ
นิวตรอน 

ฟิช
ชนั 

การจบัยดึ
นิวตรอน 

ยเูรเนียม-235 504 86 272 132 1.2 0.095 
ยเูรเนียม-238 51005.1 −×   2.42 31016.2 −×  278 0.3 0.07 
พลูโทเนียม-239 698 275 290 184 1.8 0.06 

 

 จากตาราง 2.1 จะเห็นว่ายเูรเนียม-235 มีโอกาสเกิดฟิชชนัไดม้าก ถา้นิวตรอนท่ีวิ่งชนเป็นเทอร์มลั
นิวตรอน รองลงมาก็เป็นเรโซแนนซ์นิวตรอน ส่วนนิวตรอนเร็ว นั้นจะมีโอกาสเกิดฟิชชนันอ้ยมาก สาํหรับ
ยเูรเนียม-238 มีโอกาสเกิดฟิชชนัน้อยมากไม่ว่าจะถูกชนดว้ยเทอร์มลันิวตรอน เรโซแนนซ์นิวตรอนหรือ
นิวตรอนเร็ว แต่มีโอกาสจบัยึดนิวตรอนไดดี้ ถา้นิวตรอนท่ีวิ่งชนเป็นเรโซแนนซ์นิวตรอนและเกิดเลก็นอ้ย 
ถา้เป็นเทอร์มลันิวตรอนสาํหรับพลูโทเนียม-239 มีโอกาสเกิดทั้งฟิชชนัและการจบัยึดนิวตรอนกบัเทอร์มลั
นิวตรอนและเรโซแนนซ์นิวตรอน 
 ดว้ยเหตุน้ีจึงสรุปไดว้่า ยูเรเนียม-238 มีโอกาสเกิดฟิชชนัไดเ้หมือนกนัแต่โอกาสเกิดมีน้อย ส่วน
ยเูรเนียม-235 จะเกิดฟิชชนัไดม้ากถา้นิวตรอนท่ีวิ่งชนนั้นเป็นนิวตรอนท่ีมีพลงังานตํ่าโดยเฉพาะเทอร์มลั
นิวตรอนซ่ึงมีพลงังานเพียง 0.025 อีวี 
 มาถึงตรงน้ี เราก็จะมีส่ิงให้คิดต่อไปอีก นัน่คือตอนท่ีผูเ้ขียนบอกเร่ืองตน้กาํเนิดนิวตรอนท่ีเป็นตวั
ใหนิ้วตรอนเร่ิมแรกนั้น ไดบ้อกวา่นิวตรอนท่ีออกจากตน้กาํเนิดนิวตรอนนั้นเป็นนิวตรอนเร็วท่ีมีพลงังานสูง
เป็นเอม็อีวี แต่จากท่ีสรุปเม่ือสักครู่น้ี ไดบ้อกว่ายเูรเนียม-235 จะเกิดฟิชชนัไดม้ากเม่ือนิวตรอนท่ีวิ่งชนเป็น
เทอร์มลันิวตรอน ซ่ึงเป็นพลงังานท่ีนอ้ยมากเพียง 0.025 อีวี แลว้อยา่งน้ีมนัจะเกิดฟิชชนัไดเ้พียงพอหรือ 
 ผูอ่้านลองช่วยคิดซิว่า เราจะทาํอย่างไรดีถึงจะทาํให้เกิดฟิชชันมากๆ ได้ ผูเ้ขียนจะยงัไม่บอก
ในตอนน้ี 
 ท่ีกล่าวมาแลว้นั้นเป็นการพดูถึงกลุ่มท่ีอยูท่างซา้ยมือของสมการฟิชชนั ซ่ึงพอสรุปส่ิงท่ีทราบและท่ี
ตอ้งคาํนึงถึงคือ 
 1. นิวตรอนเร่ิมแรกหรือนิวตรอนท่ีจะเป็นตวัจุดชนวนให้เกิดฟิชชนัไดม้าจากตน้กาํเนิดนิวตรอน 
แต่นิวตรอนท่ีวา่น้ีเป็นนิวตรอนเร็วมีพลงังานสูงในระดบัเอม็อีวีหรือลา้นอีวี 
 2. เช้ือเพลิงของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่ในรูปของยเูรเนียมไดออกไซด์ท่ีมียเูรเนียมเสริมสมรรถนะ  
1-5 เปอร์เซ็นต ์และถูกประจุอยูใ่นแท่งเช้ือเพลิงรูปทรงกระบอกท่ีปิดสนิท การเกิดฟิชชนัก็จะเกิดอยูใ่นแท่ง
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เช้ือเพลิงรูปทรงกระบอกกลมที่ปิดสนิท ดงันั้นจึงไม่มีการฟุ้ งกระจายหรือทาํให้ส่ิงแวดลอ้มเปรอะเป้ือน
เหมือนเช้ือเพลิงธรรมดาพวกถ่านหิน แก๊สธรรมชาติ 
 3. นิวตรอนท่ีวิ่งชนนิวเคลียสของยูเรเนียม-235 แล้วทาํให้เกิดฟิชชันได้มากท่ีสุดคือเทอร์มัล
นิวตรอนซ่ึงมีพลงังาน 0.025 อีวี 

4. จะเห็นวา่ขอ้ 1 กบั ขอ้ 3 เขา้กนัไม่ไดเ้ลย แลว้จะทาํอยา่งไรดี 

ต่อไปเราจะไปดูส่วนท่ีอยูท่างดา้นขวามือของสมการฟิชชนับา้ง 
 เร่ิมตน้ดว้ยผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียสซ่ึงใชพ้ยญัชนะ X และ Y ในสมการ 
 ผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียสน้ี เกิดจากการท่ีนิวเคลียสของยเูรเนียม-235 ถูกแบ่งแยกออกจากกนั
เม่ือเกิดฟิชชัน ขอให้คิดถึงดว้ยว่ายูเรเนียม-238 ท่ีมีอยู่ในแท่งเช้ือเพลิง เม่ือเกิดฟิชชันก็จะมีผลผลิตการ
แบ่งแยกนิวคลียสดว้ยเช่นกนั เพียงแต่มีปริมาณนอ้ยเท่านั้น 
 ผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียสน้ีจะเป็นพวกท่ีมีค่าเลขเชิงอะตอม (atomic number) จาก 30 (Zn = 
สังกะสี) จนถึง 64 (Gd = แกโดลิเนียม) โดยเร่ิมจากไอโซโทป Zn-72 ถึง Gd-158 และเป็นพวกไอโซโทปน้ี
แผรั่งสีชนิดก่อไอออน (ionizing radiation) หรือท่ีเรียกว่า ไอโซโทปรังสี (radioisotope) ดว้ยเหตุน้ีในแท่ง
เช้ือเพลิงซ่ึงตอนแรกมีเพียงยูเรเนียม-235 กับยูเรเนียม-238 เท่านั้ น แต่พอเกิดฟิชชันก็จะมีผลผลิตการ
แบ่งแยกนิวเคลียสซ่ึงเป็นไอโซโทปรังสีเพิ่มเขา้มาอีก 
 ขอเพิ่มเติมอะไรอีกสักเล็กน้อย ผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียสน้ี เน่ืองจากเป็นไอโซโทปรังสีซ่ึง
นิวเคลียสอยูใ่นสถานะไม่เสถียร ก็ตอ้งมีการปรับสภาพภายในนิวเคลียสท่ีเรียกการสลายตวัโดยการแผรั่งสี 
เม่ือแผรั่งสีแลว้ตวัเองกจ็ะกลายเป็นไอโซโทปของธาตุอ่ืน และถา้ไอโซโทปใหม่น้ียงัเป็นไอโซโทปรังสีอีกก็
จะแผ่รังสีต่อไปอีก ซ่ึงจะเป็นแบบน้ีไปเร่ือยๆ จนสุดทา้ยจะส้ินสุดท่ีไอโซโทปท่ีเสถียรไม่มีการแผรั่งสีอีก
ดว้ย ไอโซโทปท่ีเกิดข้ึนใหม่จากการสลายตวัดงักล่าวน้ีก็นบัเป็นผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียสดว้ย ในตาํรา
บางเล่มจะเรียกนิวเคลียสคู่แรกท่ีเกิดจากฟิชชนัว่า ช้ินส่วนการแบ่งแยกนิวเคลียส (fission fragments) แลว้
เรียกพวกท่ีเกิดใหม่ซ่ึงเป็นผลจากการสลายตวัของคู่แรกว่าผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียส (fission products) 
สาํหรับผูเ้ขียนจะเรียกทั้งหมดวา่ผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียส ตวัอยา่งการสลายตวัท่ีกล่าวถึงน้ี 

Kr-90                  Rb-90           Sr-90                 Y-90                       Zr-90 (เสถียร) 
I-137                   Xe-137        Cs-137               Ba-137 (เสถียร) 

 การอ่านตาํราหลายๆ เล่มในเร่ืองเดียวกนั จะพบว่าตวัเลขอา้งอิงหรือการเรียกช่ือจะแตกต่างกนับา้ง 
เราไม่ตอ้งตกใจว่าเราจะเช่ือหรือใชต้าํราไหนดี ส่ิงท่ีเราทาํไดคื้อตอ้งทาํความเขา้ใจในส่ิงนั้นๆให้ถูกตอ้ง
เท่านั้น แลว้กใ็ชอ้ยา่งท่ีเราชอบ อาจจะเอาจากเล่มนั้นบา้ง เล่มน้ีบา้ง 
 การท่ีนิวเคลียสหน่ึงแผรั่งสี แลว้ตวัเองกลายเป็นนิวเคลียสใหม่ เราเรียกว่าเกิดการสลายกมัมนัตรังสี 
หรือบางคนนิยมเรียกสั้นๆ ว่าการสลายตวั ในตาํราภาษาองักฤษใชค้าํต่างกนั เช่น decay, disintegration และ 
transformation 
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การสลายกมัมนัตรังสีหรือการสลายตวัของนิวเคลียสชนิดเดียวกนัท่ีรวมกนัอยูม่ากมายนั้น จะเป็นแบบท่ีการ
สลายตวัของนิวเคลียสแต่ละตวัจะเป็นแบบสะเปะสะปะไม่มีใครหรือวิธีใดจะบอกไดว้า่นิวเคลียสไหนจะแผ่
รังสีและนิวเคลียสไหนจะแผ่รังสีต่อไป จะบอกไดแ้ต่เพียงว่ากมัมนัตภาพ (activity) ของส่ิงนั้นจะลดลง
เร่ือยๆ ดว้ยอตัราท่ีคงท่ี ซ่ึงนักวิทยาศาสตร์ไดก้าํหนดค่าหน่ึงข้ึนมาเรียกว่าคร่ึงชีวิต (half life) ซ่ึงมี
ความหมายว่าเป็นระยะเวลาท่ีสารกมัมนัตรังสีหรือไอโซโทปรังสีใชใ้นกระบวนการสลายกมัมนัตรังสีเพื่อ
ลดกมัมนัตภาพเหลือคร่ึงหน่ึงของกมัมนัตภาพตั้งตน้ 

คาํวา่กมัมนัตภาพ (activity) มีคาํอธิบายวา่หมายถึงการสลายของนิวไคลดก์มัมนัตรังสีต่อหน่วยเวลา 
มีหน่วยเป็นเบคเคอเรล (becquerel = Bq) 

1 เบคเคอเรล หมายถึงการสลายของนิวไคลดก์มัมนัตรังสี 1 คร้ังต่อวินาที 
คาํว่า activity ท่ีแปลว่ากมัมนัตภาพน้ีมีบางคนเคยใชค้าํว่า “ความแรงรังสี” แทนซ่ึงก็ดูเขา้ใจง่ายดี 

และผูเ้ขียนกเ็คยใชม้าก่อนดว้ย 
สาํหรับหน่วย “เบคเคอเรล” นั้นเป็นหน่วยท่ีใชก้นัในปัจจุบนัสมยัก่อนใชห้น่วยเป็นคูรี (Curie = Ci) 
1 คูรี หมายถึงการสลายของนิวไคลดก์มัมนัตรังสี 10107.3 × คร้ังต่อวินาที 
ถา้ใครอ่านตาํราสมยัก่อนจะพบแต่คาํวา่ คูรี ซ่ึงถา้จะเทียบเป็นหน่วยเบคเคอเรลกจ็ะไดด้งัน้ี 
1 คูรี = 10107.3 × เบคเคอเรล 
จากขา้งบนมีศพัทใ์หม่คือนิวไคลดก์มัมนัตรังสี (radionuclide) คาํน้ีเรียกแบบเตม็ยศ ถา้เรียกแบบ

ธรรมดากคื็อนิวไคลดรั์งสี ซ่ึงวา่ตามจริงกคื็อไอโซโทปรังสีนัน่เอง โดยท่ีคาํ “นิวไคลด”์ นั้นเป็นคาํท่ีใชแ้บบ
กวา้งๆ เช่น โซเดียม-23 โซเดียม-24 โพแทสเซียม-40 เป็นนิวไคลด์ท่ีแตกต่างกัน ส่วนโซเดียม-23     
โซเดียม-24 เป็นไอโซโทปของโซเดียม 

คาํว่า “ไอโซโทป” กบั “นิวไคลด์” จะพบว่ามีการใชส้ลบัแทนกนัไปแทนกนัมาเสมอ ซ่ึงก็ยอมรับ
กนัวา่จะใชอ้ะไรกไ็ด ้

ขอยอ้นกลบัมาเร่ืองคร่ึงชีวิต (half life) อีกสักหน่อยนัน่คือไอโซโทปรังสีหรือนิวไคลดรั์งสีจะมีค่า
คร่ึงชีวิตของตวัเอง เช่น โคบอลต์-60 ท่ีหมอใชรั้งสีจากโคบอลต์-60 น้ีไปรักษามะเร็งในร่างกายมนุษยท่ี์
เรียกว่าการฉายแสงนั้น มีคร่ึงชีวิต 5.27 ปี นั่นหมายความถึงว่าสมมติเร่ิมตน้โคบอลต์-60 มีกมัมนัตภาพ
เท่ากบั 100 เบก็เคอเรล แต่เม่ือเวลาผา่นไป 5.27 ปี กมัมนัตภาพของโคบอลต-์60 น้ี จะเหลือ 50 เบ็กเคอเรล 
และถา้เวลาผา่นไปอีก 5.27 ปี กมัมนัตภาพกจ็ะเหลือ 25 เบก็เคอเรล ซ่ึงก็จะมีการลดกมัมนัตภาพลงคร่ึงหน่ึง
ของเดิมไปเร่ือยๆ ทุก 5.27 ปี ดงันั้นจะเห็นว่าถา้เวลาผา่นไปนานๆ ค่ากมัมนัตภาพก็จะเหลือนอ้ยลงมากจน
ไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายได ้

คุณสมบติัของไอโซโทปรังสีเก่ียวกบัค่าคร่ึงชีวิตน้ี นบัว่ามีประโยชน์ต่อพวกเรามาก เพราะถา้เรารู้
ว่าไอโซโทปนั้นมีค่าคร่ึงชีวิตเท่าไร ถา้ไม่นานนกัเราก็ปล่อยท้ิงไวเ้ฉยๆ สักพกัปริมาณรังสีท่ีแผอ่อกมาจาก
ส่ิงนั้นกจ็ะลดเหลือนอ้ยลงมากจนอาจถือวา่อยูร่ะดบัรังสีในธรรมชาติได ้
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สาํหรับค่าคร่ึงชีวิตของนิวไคลดห์รือไอโซโทปรังสีท่ีคน้พบแลว้ทั้งหมดจะมีตั้งแต่นอ้ยกว่าวินาทีจนถึงหม่ืน
ปีหรือมากกว่านั้น อยา่งไรก็ตามการท่ีจะดูแต่เพียงค่าคร่ึงชีวิตเพียงอยา่งเดียว แลว้บอกว่ามีอนัตรายมากนั้น 
ยงัไม่ถูกตอ้งนัก ส่ิงท่ีตอ้งนาํมาพิจารณาดว้ยก็คือรังสีท่ีแผ่ออกมาจากไอโซโทปรังสีนั้นมีอาํนาจในการ
ก่อให้เกิดอนัตรายไดม้ากนอ้ยแค่ไหนสาํหรับกลุ่มท่ีเป็นผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียสนั้น ว่าตามจริงส่วน
ใหญ่จะมีค่าคร่ึงชีวิตไม่ยาวนกั มีเป็นส่วนนอ้ยท่ีมีค่าคร่ึงชีวิตยาวเป็นสิบปี ขอยกตวัอยา่งใหเ้ห็นบางตวั ดงัน้ี 
 

สทรอนเชียม-90 (Sr-90)    ค่าคร่ึงชีวิต  28.6 ปี 
เซอร์โคเนียม-95 (Zr-95)  ค่าคร่ึงชีวิต 64.02 วนั 
ไอโอดีน-131 (I-131)  ค่าคร่ึงชีวิต 8.04 วนั 
ซีเซียม-137 (Cs-137)  ค่าคร่ึงชีวิต 30.17 ปี 
แบเรียม-140 (Ba-140)  ค่าคร่ึงชีวิต 12.79 ปี 
ซาแมเรียม-151 (Sm-151)   ค่าคร่ึงชีวิต 90.0 ปี 
ยโูรเพียม-155 (Eu-155)  ค่าคร่ึงชีวิต 4.96 ปี 
 

มาถึงขณะน้ีเราก็รู้แลว้ว่าเม่ือเกิดฟิชชนัแลว้ แท่งเช้ือเพลิงท่ีปิดสนิทมิดชิดนั้น จะมียูเรเนียม-235 
ยเูรเนียม-238 และผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียสท่ีแผรั่งสีผสมปนอยูด่ว้ย 

แลว้มีอะไรอีกมั้ย 
ปรากฏว่ามีอีกเพราะผูเ้ขียนยงัไม่ไดพู้ดถึงปฏิกิริยาการจบัยึดนิวตรอน (neutron capture) ท่ีผูเ้ขียน

เคยเกร่ินไวก่้อนหนา้น้ีแลว้ 
นิวเคลียสทุกนิวเคลียสจะมีโอกาสจบัยึดนิวตรอนไดท้ั้งนั้น แต่โอกาสจะถูกจบัไดม้ากหรือน้อยก็

ข้ึนอยูก่บัพื้นท่ีภาคตดัขวางการจบัยดึนิวตรอนของแต่ละนิวเคลียสนั้น 
ดว้ยเหตุน้ีส่ิงท่ีอยูใ่นแท่งเช้ือเพลิงไม่ว่าจะเป็นยเูรเนียม-235 ยเูรเนียม-238 หรือผลผลิตการแบ่งแยก

นิวเคลียสท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดก็สามารถจบัยึดนิวตรอนไดทุ้กตวั ซ่ึงนิวเคลียสท่ีจบัยึดนิวตรอนไดแ้ลว้ก็จะ
กลายเป็นนิวเคลียสใหม่หรือไอโซโทปใหม่ของธาตุเดิม ทั้งน้ีเพราะการเพิ่มนิวตรอนในนิวเคลียสไม่ไดไ้ป
ทาํให้มีการเปล่ียนเป็นธาตุใหม่ แต่ถา้ไอโซโทปท่ีเกิดใหม่จากการจบัยึดนิวตรอนน้ีเป็นไอโซโทปรังสีซ่ึง
เม่ือแผรั่งสีออกไป ตอนน้ีแหละท่ีจะกลายไปเป็นไอโซโทปของธาตุใหม่ 

ในเร่ืองการจบัยดึนิวตรอนน้ี มีส่ิงท่ีน่าสนใจมากคือการจบัยดึนิวตรอนของยเูรเนียม-238 ซ่ึงเม่ือจบั
ยึดนิวตรอนแลว้ก็จะทาํให้นิวเคลียสมีนิวตรอนเพิ่มข้ึนหน่ึงตวั จึงกลายเป็นยูเรเนียม-239 แต่เน่ืองจาก
ยูเรเนียม-239 เป็นไอโซโทปรังสี เม่ือแผ่รังสีออกไปแลว้ตวัเองก็จะกลายเป็นไอโซโทปของธาตุใหม่คือ
เนปทูเนียม-239 (Np-239) ซ่ึงก็ยงัเป็นไอโซโทปรังสีอยู่อีก และเม่ือแผ่รังสีต่อไปตวัเองก็จะกลายเป็น
ไอโซโทปใหม่คือพลูโทเนียม-239 (Pu-239) ซ่ึงก็เป็นไอโซโทปรังสี และก็จะแผ่รังสีต่อไปอีกเช่นกนั ซ่ึง
ผูเ้ขียนจะไม่กล่าวขั้นตอนต่อไปแต่จะหยดุอยูท่ี่พลูโทเนียม-239 ตวัน้ี 
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พลูโทเนียม-239 น้ีมีคุณสมบติัในการเกิดฟิชชนัไดเ้ช่นเดียวกบัยูเรเนียม-235 ขอให้ดูตวัเลขของ

พลูโทเนียม-239 ในตาราง 2.1 ดว้ยเหตุน้ีพลูโทเนียม-239 ท่ีเกิดข้ึนใหม่น้ี ก็จะไปช่วยให้เกิดฟิชชนัเพิ่มข้ึน
นอกเหนือจากท่ีเกิดกบัยเูรเนียม-235 

ยเูรเนียม-235 และพลูโทเนียม-239 แมจ้ะสามารถก่อให้เกิดฟิชชนัไดเ้หมือนกนั แต่การไดม้านั้น
ต่างกนั นัน่คือ ยเูรเนียม-235 มีอยูใ่นธรรมชาติ ส่วนพลูโทเนียม-239 เราตอ้งผลิตข้ึนมา 

ตอนน้ีพอสรุปขั้นสุดทา้ยแลว้ว่าภายในแท่งเช้ือเพลิงท่ีเรานาํไปใชก่้อนการเกิดฟิชชันจะมีเพียง
ยเูรเนียม-235 กบัยเูรเนียม-238 เท่านั้น แต่พอเกิดฟิชชนัแลว้ก็จะมียเูรเนียม-235 ยเูรเนียม-238 พวกผลผลิต
การแบ่งแยกนิวเคลียส พวกผลผลิตการจบัยดึนิวตรอนและพลูโทเนียม-239 อยูภ่ายในท่อท่ีปิดสนิทไม่มีทาง
แพร่กระจายออกมาได ้จะส่งออกมาภายนอกท่อก็เพียงรังสีท่ีแผอ่อกมาและความร้อนเท่านั้น ดว้ยเหตุน้ีเอง
จึงมีการกล่าวว่าเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นเช้ือเพลิงท่ีสะอาดท่ีสุด ไม่มีฝุ่ นละอองฟุ้ งกระจาย 
ไม่มีการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์ไม่มีการปล่อยแก๊สซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ไม่มีควนั ฯลฯ ท่ีไปก่อให้
ส่ิงแวดลอ้มสกปรก 
 ท่ีกล่าวมาน้ีเป็นพวกแรกท่ีอยู่ในสมการฟิชชนัทางดา้นขวามือ สําหรับตวัต่อไปท่ีจะกล่าวถึงคือ
นิวตรอนท่ีเกิดจากฟิชชนัหรือท่ีมีช่ือเรียกเฉพาะวา่ฟิชชนันิวตรอน (fission neutrons)  
 ฟิชชนันิวตรอนน้ีประกอบดว้ยนิวตรอนท่ีมีพลงังานหลายพลงังานปนอยู ่โดยพบว่าจะมีมากท่ีสุดท่ี
พลงังานประมาณ 0.7 เอม็อีวี และมีค่าเฉล่ียท่ีพลงังาน 2 เอม็อีวี ซ่ึงถือว่าเป็นพวกท่ีมีพลงังานสูง ซ่ึงยากท่ีจะ
ไปทาํให้เกิดฟิชชนัต่อไปเพราะเท่าท่ีเราทราบมาแลว้ นิวตรอนท่ีจะไปทาํให้เกิดฟิชชนัไดม้ากท่ีสุดคือเทอร์
มลันิวตรอนและนิวตรอนท่ีมีพลงังานตํ่าๆ ซ่ึงก็เป็นปัญหาเดียวกบัท่ีกล่าวแลว้ในเร่ืองนิวตรอนท่ีไดจ้ากตน้
กาํเนิดนิวตรอนท่ีจะใชเ้ป็นตวันิวตรอนเร่ิมแรกในการเกิดฟิชชนั 
 เราจะทาํอย่างไรถึงจะแกปั้ญหาน้ีได ้ผูอ่้านคิดออกหรือยงั เพราะเคยให้คิดเร่ืองน้ีแลว้ตอนพูดถึง
นิวตรอนจากตน้กาํเนิดนิวตรอน 
 พกัเร่ืองปัญหาน้ีไวก่้อน เรามาดูกนัต่อไปถึงตวัสุดทา้ยของสมการฟิชชนัดา้นขวามือ คือพลงังานท่ี
ไดอ้อกมา ซ่ึงคือตวั E ในสมการ 
 จากท่ีเคยกล่าวมาแลว้ตอนพดูถึงสมการของไอน์สไตน์วา่พลงังานท่ีไดจ้ากการเกิดฟิชชนัต่อคร้ังนั้น
ประมาณ 200 เอม็อีวี พลงังานจาํนวนน้ีคาํนวณไดจ้ากการท่ีมวลหายไปเม่ือมีปฏิกิริยาฟิชชนัเกิดข้ึนผูเ้ขียน
พบหนงัสือเล่มหน่ึงเขาไดแ้ยกพลงังาน 200 เอม็อีวีน้ีวา่เป็นพวกไหนบา้ง ดงัน้ี 
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 พลงังานจลนข์องช้ินส่วนการแบ่งแยกนิวเคลียส 167 เอม็อีว ี
 พลงังานจลนข์องนิวตรอน       6 เอม็อีว ี
 รังสีแกมมาจากฟิชชนั        6 เอม็อีว ี
 การสลายตวักมัมนัตรังสีอนุภาคบีตา                   5 เอม็อีว ี
 รังสีแกมมา                                               5 เอม็อีว ี
 นิวตริโน                                             11 เอม็อีว ี
      รวม 200 เอม็อีว ี

ซ่ึงพลงังานเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะกลายเป็นพลงังานความร้อนท่ีเกิดข้ึนในแท่งเช้ือเพลิงซ่ึงกจ็ะระบาย
ออกทางผวิโลหะท่ีเป็นท่อแท่งเช้ือเพลิงนั้นๆ 
 มีการคาํนวณแบบคร่าวๆ วา่ถา้การเกิดฟิชชนัแต่ละคร้ังไดพ้ลงังานเฉล่ียเท่ากบั 190 เอม็อีวี จะตอ้งมี
การเกิด 10103.3 ×  ฟิชชนัต่อวินาที จึงจะไดก้าํลงัหน่ึงวตัต ์และการท่ีจะให้ไดก้าํลงัความร้อน 1 เมกะวตัต-์
วนั (MWd) จะใชย้เูรเนียม-235 เพียง 1.125 กรัม ซ่ึงจะเห็นวา่ใชเ้ช้ือเพลิงนอ้ยมาก 
 เม่ือเกิดฟิชชนัในแท่งเช้ือเพลิง ความร้อนก็เกิดในแท่งเช้ือเพลิงทาํให้แท่งเช้ือเพลิงร้อน เราก็ตอ้ง
หาทางระบายความร้อนจากแท่งเช้ือเพลิงออกไป ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะใชค้วามร้อนท่ีถูกระบายออกไปน้ี
ไปทาํใหน้ํ้ ากลายเป็นไอนํ้าความดนัสูงไปหมุนเทอร์ไบน์และเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า ผลิตกระแสไฟฟ้ามาใชก้นั 
 ทั้งหมดท่ีกล่าวในบทท่ี 2 น้ี หวงัว่าผูอ่้านคงจะเขา้ใจเร่ืองการท่ีจะให้ไดม้าซ่ึงการเกิดฟิชชนันั้น
เป็นมาอยา่งไรและมีปัญหาอะไรบา้งท่ีตอ้งคิดถึง 
 ตอนต่อไปในบทท่ี 3 เราจะพูดคุยกนัถึงเร่ืองท่ีว่า เราจะนาํความรู้จากบทท่ี 2 มาสู่ภาคปฏิบติัได้
อยา่งไร โดยท่ีเรารู้จากบทท่ี 2 วา่เรามีตน้กาํเนิดนิวตรอนท่ีใหนิ้วตรอนเร่ิมแรก เรามีแท่งเช้ือเพลิงท่ีประกอบ
เป็นชุดเช้ือเพลิงแลว้ สมมติมีมากพอตามท่ีตอ้งการแลว้ และเรารู้ว่านิวตรอนท่ีออกจากตน้กาํเนิดนิวตรอน
และนิวตรอนท่ีเกิดจากฟิชชนันั้นเป็นนิวตรอนพลงังานสูง แต่นิวตรอนท่ีจะทาํให้เกิดฟิชชนัไดม้ากท่ีเรา
ตอ้งการคือนิวตรอนท่ีมีพลงังานตํ่ามากโดยเฉพาะเทอร์มลันิวตรอน และรู้อีกว่าแท่งเช้ือเพลิงเม่ือเกิดฟิชชนั
จะร้อนข้ึนและมีการแผรั่งสีท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อบุคคลท่ีถูกรังสีได ้



 
 

 จากความรู้ท่ีไดจ้ากบทท่ี 2 ทาํให้มีการคิดคน้หาวิธีท่ีจะทาํให้เกิดฟิชชนัเร่ิมแรกและสามารถทาํให้
เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ พร้อมกนันั้นก็สามารถท่ีจะควบคุมให้อยู่ในระดบัท่ีเราตอ้งการได ้รวมทั้งให้เกิดความ
ปลอดภยัจากรังสีท่ีแผอ่อกมาดว้ย 
 เรามาดูกนัวา่ เขาคิดกนัอยา่งไร เพื่อเราจะไดท้าํตาม โดยผูเ้ขียนจะขอเล่าเป็นขอ้ไป 
 

 3.1 จากบทท่ี 2 ถือว่าเรามีตน้กาํเนิดนิวตรอนท่ีแผนิ่วตรอนพลงังานสูงหรือนิวตรอนเร็วออกมาอยู่
ในครอบครองแลว้ 
 

 3.2 เรามีแท่งเช้ือเพลิงท่ีประกอบเป็นชุดเช้ือเพลิงท่ีภายในมียเูรเนียม-235 เสริมสมรรถนะ ซ่ึงจะเกิด
ฟิชชนัไดก้็ต่อเม่ือนิวตรอนท่ีวิ่งชนเป็นนิวตรอนพลงังานตํ่า โดยเฉพาะเทอร์มลันิวตรอนอยู่ในครอบครอง
เช่นกนั 
 

 3.3 เพื่อให้ขอ้ 3.1 และ 3.2 ขา้งบนไปดว้ยกนัได ้จะตอ้งทาํใหนิ้วตรอนท่ีมีพลงังานสูงท่ีแผอ่อกจาก
ตน้กาํเนิดนิวตรอนใหก้ลายเป็นเทอร์มลันิวตรอนใหไ้ด ้ซ่ึงมีวิธีเดียวท่ีทาํได ้คือ เราตอ้งใส่ของบางอยา่งเขา้
ไปใหอ้ยูร่ะหวา่งและลอ้มตน้กาํเนิดนิวตรอนและชุดเช้ือเพลิง เพื่อใหนิ้วตรอนพลงังานสูงวิ่งชนอะตอมหรือ
นิวเคลียสของส่ิงท่ีใส่เขา้ไปนั้นหลายคร้ัง ซ่ึงการชนแต่ละคร้ังพลงังานของนิวตรอนท่ีสูงก็จะลดลงเร่ือยๆ 
จนกลายเป็นเทอร์มลันิวตรอนในท่ีสุด ผูอ่้านลองนึกถึงการเล่นบิลเลียดกไ็ด ้ตอนแทงลูกมนัจะวิ่งเร็วมาก แต่
พอมนัไปกระทบลูกอ่ืนๆ สองสามทีมนักจ็ะวิ่งชา้ลง เม่ือไดเ้ทอร์มลันิวตรอนแลว้ การก่อใหเ้กิดฟิชชนัก็เป็น
ของง่ายและเม่ือเกิดฟิชชนัเร่ิมแรกไดแ้ลว้ นิวตรอนท่ีเกิดจากฟิชชนัท่ีเป็นนิวตรอนพลงังานสูงเช่นกนั ก็จะ
ชนกบัอะตอมของส่ิงท่ีเราใส่เขา้ไปนั้น จนกลายเป็นเทอร์มลันิวตรอนท่ีสามารถไปทาํให้เกิดฟิชชนัในรุ่น
ต่อไปได ้เป็นการนาํไปสู่การเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ดว้ย 
 ส่ิงท่ีเราใส่เขา้ไปเพื่อทาํให้นิวตรอนพลงังานสูงกลายเป็นนิวตรอนพลงังานตํ่าน้ีมีช่ือเรียกว่าตวั
หน่วงความเร็ว (moderator) หรือบางคนก็เรียกใหช้ดัลงไปเลยว่า “ตวัหน่วงความเร็วนิวตรอน” สาํหรับสาร
ท่ีใชเ้ป็นตวัหน่วงความเร็วนิวตรอนน้ีจะตอ้งเป็นพวกท่ีมีคุณสมบติัจบัยดึนิวตรอนไดน้อ้ย มีค่าระยะทางการ
เกิดชนกนัแต่ละคร้ัง (mean free path) สั้นและจาํนวนคร้ังของการชนท่ีจะลดพลงังานของนิวตรอนตอ้งนอ้ย
ดว้ย ซ่ึงโดยคุณสมบติัทั้งสามขอ้น้ี ปรากฏว่าส่ิงท่ีนิยมใชเ้ป็นตวัหน่วงความเร็วนิวตรอน ไดแ้ก่ นํ้ าธรรมดา 
นํ้ามวลหนกั (heavy water) เป็นตน้ แต่อยา่งไรกต็ามนิยมใชน้ํ้ าธรรมดากนัมากท่ีสุด 
 คาํอธิบายเป็นคาํตอบท่ีผูเ้ขียนเคยให้ผูอ่้านคิดแกปั้ญหา ตอนท่ีพูดถึงนิวตรอนเร็วท่ีแผ่ออกมาจาก
ตน้กาํเนิดนิวตรอนนัน่เอง 
 

 3.4 เม่ือเกิดฟิชชนัแลว้ จะมีนิวตรอนจาํนวนมากเกิดข้ึน บางตวัก็ยงัมีพลงังานสูงเพราะยงัไม่ไดช้น
กบัตวัหน่วงความเร็วนิวตรอน บางตวัชนแลว้แต่ยงัไม่กลายเป็นเทอร์มลันิวตรอน บางตวัก็เป็นเทอร์มลั
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นิวตรอนพร้อมท่ีจะทาํให้เกิดฟิชชนั สรุปแลว้มีปนคละกนัอยู่ และมีการวิ่งไปไดทุ้กทิศทุกทาง นิวตรอน
เหล่าน้ีแน่นอนบางตวัจะไปทาํใหเ้กิดฟิชชนั บางตวัจะถูกจบัยึดโดยนิวเคลียสและจะตอ้งมีบางตวัท่ีวิ่งหลุด
ออกนอกบริเวณท่ีมียูเรเนียม-235 จึงไม่มีโอกาสเกิดฟิชชันได  ้ปรากฏการณ์แบบน้ีถือว่าเป็นการสูญเสีย
นิวตรอนไปเปล่าๆ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ดว้ยเหตุน้ีเราจึงตอ้งหาวตัถุบางอย่างมาวางรอบๆ ชุดเช้ือเพลิง
เพื่อให้นิวตรอนพวกท่ีหลุดออกไปน้ี เม่ือวิ่งไปชนวตัถุดงักล่าวก็จะสะทอ้นกลบัเขา้ขา้งในเพื่อให้มีโอกาส
ไปก่อให้เกิดฟิชชนัเพิ่มข้ึนนัน่เอง จริงอยู่อาจจะช่วยไม่ไดร้้อยเปอร์เซ็นตแ์ต่ก็ยงัดีกว่าท่ีจะเสียนิวตรอนไป
โดยเปล่าประโยชน์ เราเรียกวตัถุหรือสารท่ีใช้ในการน้ีว่า “ตวัสะทอ้น (reflector)” หรือให้เต็มยศก็ “ตวั
สะทอ้นนิวตรอน” วสัดุท่ีใชเ้ป็นตวัสะทอ้นนิวตรอน ไดแ้ก่ แกรไฟต ์เบริลเลียม นํ้ า ยเูรเนียมธรรมชาติ เป็น
ตน้ 
 

 3.5 จากท่ีเคยกล่าวมาแลว้ว่า เม่ือมีฟิชชนัก็ตอ้งมีความร้อนเกิดข้ึนในแท่งเช้ือเพลิง โดยการน้ีแท่ง
เช้ือเพลิงก็จะร้อนข้ึนๆ ถา้ปล่อยไวโ้ดยไม่ไดท้าํอะไร อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนน้ีก็จะถึงระดบัท่ีสามารถทาํให้แท่ง
เช้ือเพลิงหลอมละลายได ้ถา้เกิดเหตุการณ์เช่นน้ี ส่ิงท่ีอยู่ภายในแท่งเช้ือเพลิงก็จะออกมาสู่ภายนอกได ้ซ่ึง
เป็นส่ิงท่ีเราไม่ตอ้งการใหเ้กิดข้ึน นอกจากน้ีนกัวิทยาศาสตร์ยงัพบวา่ เม่ือมีความร้อนสูงข้ึนการเกิดฟิชชนัจะ
เกิดนอ้ยลงทั้งน้ีเพราะโอกาสท่ีนิวตรอนจะทาํให้ยเูรเนียม-235 เกิดฟิชชนัไดน้ั้น นอกจากขึ้นอยูก่บัพลงังาน
ของนิวตรอนแลว้ยงัข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิดว้ย เม่ือเป็นเช่นน้ีเราจึงตอ้งหาวิธีทาํใหค้วามร้อนท่ีเกิดข้ึนลดลง โดย
การใชส้ารบางอยา่งใหไ้หลผา่นแท่งเช้ือเพลิงเพื่อระบายความร้อนออกไปจากแท่งเช้ือเพลิงทั้งหมด เราเรียก
สารพวกน้ีว่า “ตวัทาํให้เยน็ (coolant)” คุณสมบติัของตวัทาํให้เยน็น้ีจะตอ้งมีคุณสมบติัจบัยึดนิวตรอนได้
นอ้ย ท่ีใชก้นัอยู ่เช่น นํ้าธรรมดา นํ้ามวลหนกั แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์โซเดียมเหลว เป็นตน้ 
 

 3.6 ผูเ้ขียนไดเ้คยพูดถึงว่า เม่ือมีฟิชชนัเร่ิมแรกเกิดข้ึนก็มีโอกาสท่ีจะเกิดฟิชชนัต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ ท่ี
เรียกว่าเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ ซ่ึงถา้เราปล่อยให้เกิดข้ึนต่อไปนานๆ ความร้อนก็จะเกิดมากขึ้น จนตวัทาํให้เยน็
ทาํการระบายความร้อนออกไปไม่ทนั ก็จะมีผลทาํให้แท่งเช้ือเพลิงและอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ เกิดความ
เสียหายได ้ดว้ยเหตุน้ีเราตอ้งหาวิธีควบคุมการเกิดฟิชชนัและปฏิกิริยาลูกโซ่ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการ นัน่คือ
การควบคุมจาํนวนนิวตรอนท่ีเกิดข้ึนนั่นเอง วิธีท่ีทาํกนัคือ เราตอ้งหาแท่งท่ีภายในบรรจุสารท่ีสามารถ
ดูดกลืนหรือจบัยดึนิวตรอนไดดี้สอดเขา้ไประหวา่งแท่งเช้ือเพลิง โดยแท่งดงักล่าวน้ีเราสามารถจะกดลงหรือ
ดึงข้ึนได้ตามความตอ้งการ นั่นคือถา้จาํนวนนิวตรอนมากไปแท่งเหล่าน้ีก็จะถูกกดลงไป แต่ถา้จาํนวน
นิวตรอนนอ้ยไปแท่งเหล่าน้ีก็จะถูกดึงข้ึน ดงันั้นแท่งเหล่าน้ีจะถูกกดลงและดึงข้ึนอยูต่ลอดเวลาท่ีมีการเกิด
ฟิชชนั เพื่อควบคุมจาํนวนนิวตรอนท่ีเกิดข้ึนให้อยูใ่นจาํนวนท่ีตอ้งการ ซ่ึงก็เป็นการควบคุมการเกิดฟิชชนั
นัน่เอง แท่งดงัท่ีกล่าวถึงน้ีมีช่ือเรียกว่า “แท่งควบคุม (control rod)” วสัดุท่ีใชเ้ป็นแท่งควบคุมคือ โบรอน 
แฮฟเนียม แคดเมียม เป็นตน้ การเล่ือนข้ึนลงของแท่งควบคุมน้ีจะเป็นระบบอตัโนมติัโดยทาํงานสัมพนัธ์กบั
เคร่ืองวดันิวตรอนท่ีวดัจาํนวนนิวตรอนบริเวณนั้นๆ 
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 แท่งควบคุมน้ีจะถูกดึงข้ึนเม่ือตอ้งการให้เกิดฟิชชนัเร่ิมแรก และเม่ือเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่แลว้ก็จะถูก
ดึงข้ึน กดลง ตลอดเวลา เพื่อควบคุมจาํนวนนิวตรอนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเราตอ้งการ ซ่ึงก็คือการควบคุมการเกิด
ฟิชชนัและปฏิกิริยาลูกโซ่นัน่เอง และเม่ือเราตอ้งการใหก้ารเกิดฟัชชนัหยดุ เรากจ็ะกดแท่งควบคุมทั้งหมดลง
ไปจนสุด เพื่อให้ดูดนิวตรอนจนหมดหรือเหลือนอ้ยจนไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ได ้นอกจากนั้นแท่ง
ควบคุมน้ีจะใชเ้ป็นตวัป้องกนัอุบติัเหตุท่ีจะเกิดข้ึนกบัแท่งเช้ือเพลิงดว้ย นัน่คือถา้มีเหตุการณ์ผดิปกติเกิดข้ึน 
เช่น การมีอุณหภูมิสูงข้ึนผิดปกติ การมีระดบัรังสีท่ีจุดตรวจวดัเป็นประจาํสูงข้ึนผิดปกติ การพบอตัราไหล
เขา้ออกของตวัทาํใหเ้ยน็ชา้ลงผดิปกติ และส่ิงอ่ืนๆ ท่ีผดิปกติจากท่ีเคยเป็น แท่งควบคุมเหล่าน้ีก็จะตกลงจน
สุดทนัทีโดยอตัโนมติั เพื่อดูดนิวตรอนท่ีมีอยูใ่หห้มดไปเช่นกนั เป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กิดอุบติัเหตุข้ึนมาได ้
 

 3.7 แท่งเช้ือเพลิงเม่ือเกิดฟิชชันแลว้จะเป็นตน้กาํเนิดรังสีท่ีแรงมาก รังสีมาจากไหนล่ะ ก็มาจาก
ยเูรเนียม-235 ยเูรเนียม-238 ผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียส ผลผลิตจากการจบัยึดนิวตรอน นอกจากน้ีก็จะมี
รังสีแผ่ออกจากโลหะท่ีจบัยึดนิวตรอนแลว้กลายเป็นโลหะท่ีแผ่รังสีดว้ยโลหะพวกน้ี ไดแ้ก่ กระบอกแท่ง
เช้ือเพลิง โครงสร้างจบัยึดแท่งเช้ือเพลิง แท่นยึดชุดเช้ือเพลิง ตลอดจนอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีอยู่ในอาณาเขตที่
นิวตรอนสามารถวิ่งชนได ้
 สาํหรับรังสีท่ีแผอ่อกจากส่ิงต่างๆ ท่ีกล่าวถึงขา้งบนน้ี ถือว่าเป็นรังสีท่ีแผอ่อกจากนิวไคลดรั์งสีหรือ
ใหเ้จาะจงจริงๆ คือ จากนิวเคลียสท่ีไม่เสถียร ซ่ึงมีรังสีท่ีสาํคญัท่ีมีการกล่าวถึงเสมออยู ่3 ชนิด คือ 
  3.7.1 รังสีแอลฟา (alpha ray) เป็นกระแสของอนุภาคแอลฟา (alpha particles) อนุภาค
แอลฟาประกอบดว้ยโปรตอน 2 ตวั กบันิวตรอน 2 ตวั ซ่ึงมีลกัษณะเดียวกบันิวเคลียสของฮีเลียม-4 ดงันั้นจะ
เห็นวา่นิวเคลียสท่ีปล่อยอนุภาคแอลฟาออกไปแลว้ ตวัเองจะกลายเป็นนิวเคลียสของธาตุใหม่ทนัที เน่ืองจาก
โปรตอนหายไป 2 ตวั และนิวตรอนกห็ายไป 2 ตวัดว้ย ตวัอยา่ง 
 

HeThU 4
2

234
90

238
92 +→  

         (ยเุรียม-238)     (ทอเรียม-234)     (แอลฟา) 
 

 รังสีแอลฟา เป็นรังสีท่ีมีอาํนาจทะลุทะลวงไม่สูงและเดินทางในอากาศไม่ไดไ้กล เพียงกระดาษแผน่
บางๆ ก็สามารถกั้นรังสีแอลฟาได ้ดั้งนั้นจึงถือว่ารังสีแอลฟาไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อร่างกายมนุษยถ์า้อยู่
นอกร่างกาย 

3.7.2 รังสีบีตา (beta ray) เป็นกระแสของอนุภาคบีตา ( beta particles) อนุภาคบีตาคือ
อนุภาคอิเล็กตรอนท่ีแผ่ออกจากนิวเคลียส เม่ือกล่าวอย่างน้ีคงมีคนสงสัยว่าในนิวเคลียสมีแต่โปรตอนกบั
นิวตรอน ทาํไมจึงมีอิเล็กตรอนแผ่ออกมาได ้คาํอธิบายขอ้สงสัยน้ีคือ ในนิวเคลียสนั้นเกิดความไม่เสถียร
ระดบัหน่ึง ทาํใหนิ้วตรอนสลายตวัเป็นโปรตอนกบัอิเลก็ตรอนและนิวทริโน (neutrino) อิเลก็ตรอนท่ีเกิดข้ึน
น้ีกคื็อ อนุภาคบีตาท่ีแผอ่อกมานั้นเอง ส่วนโปรตอนท่ีเกิดข้ึนใหม่น้ีจะยงัคงอยูใ่นนิวเคลียสนั้น 

นิวตรอน   →  โปรตอน  +  อิเลก็ตรอน  +  นิวทริโน 
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ปกตินิวทริโนจะไม่ค่อยกล่าวถึงเพราะเป็นส่ิงท่ีนักวิทยาศาสตร์ตั้งข้ึนมาใชอ้ธิบายการคงอยู่ของ

พลงังานในการสลายตวัแบบแผรั่งสีบีตาเท่านั้น 
สาํหรับนิวเคลียสท่ีแผอ่นุภาคบีตาออกไปแลว้ ตวัเองจะกลายเป็นนิวเคลียสของธาตุใหม่ทนัที ทั้งน้ี

เพราะมีโปรตอนเพิ่มข้ึนหน่ึงตวัและนิวตรอนหายไปหน่ึงตวั ตวัอยา่ง 
 

   P32
15  → S32

16     +       e0
1−  

(ฟอสฟอรัส-32)    (กาํมะถนั-32)  (บีตา) 
 

 รังสีบีตาเป็นรังสีท่ีมีอาํนาจทะลุทะลวงและระยะเดินทางมากกวา่รังสีแอลฟา แต่กถื็อวา่ไม่ก่อใหเ้กิด
อนัตรายร้ายแรงต่อร่างกายมนุษยม์ากนกั ถา้อยูน่อกร่างกายโลหะแผน่บางๆ กส็ามารถกั้นรังสีบีตาได ้
  3.7.3 รังสีแกมมา (gamma ray) เป็นคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีมีความถ่ีสูง เป็นรังสีแบบเดียวกบั
รังสีเอกซ์ (X-ray) ท่ีแพทยใ์ชถ่้ายภาพดูปอด ดูกระดูกหกั ดูฟันของพวกเรา แต่รังสีเอกซ์มีความถ่ีตํ่ากว่ารังสี
แกมมาเลก็นอ้ย รังสีแกมมาปกติจะแผอ่อกมาเม่ือมีการแผรั่งสีแอลฟาหรือบีตา รังสีแกมมามีอาํนาจการทะลุ
ทะลวงสูง เดินทางไดไ้กล เพราะการท่ีเป็นคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้านัน่เอง ดงันั้นจึงสามารถก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อ
ร่างกายมนุษยไ์ดเ้ม่ือยูน่อกร่างกาย 
 ผลจากการเกิดฟิชชนั นอกจากจะมีผลให้มีการแผ่รังสีทั้งสามชนิดดงักล่าวแลว้ ยงัมีรังสีนิวตรอน
หรืออนุภาคนิวตรอนเพิ่มข้ึนมาอีก รังสีนิวตรอนท่ีแผอ่อกมาน้ีก็เป็นพวกท่ีเลด็ลอดผา่นตวัสะทอ้นนิวตรอน
ออกสู่ภายนอก รังสีนิวตรอนมีอาํนาจการทะลุทะลวงสูงแต่มีจุดอ่อนท่ีว่าใชว้สัดุเบาๆ เช่น นํ้ า พาราฟิน ก็
สามารถกั้นได ้
 นอกจากรังสีนิวตรอนแลว้ก็จะมีรังสีเอกซ์ซ่ึงเกิดจากผลการชนของรังสีกบัอิเล็กตรอนในวงโคจร
ของอะตอมท่ีมนัวิ่งผา่น ทาํให้อิเลก็ตรอนหลุดวงโคจรหรือทาํให้อิเล็กตรอนเขยิบสูงข้ึน และตอนท่ีมนัตก
ลงสู่วงโคจรก็จะให้รังสีเอกซ์ออกมาเช่นกนั หรือแมแ้ต่วิ่งเฉียดนิวเคลียสแลว้แนวทางการวิ่งเบ่ียงเบนไปก็
จะเกิดรังสีเอกซ์เช่นกนั 
 รังสีท่ีกล่าวถึงทั้ งหมดน้ีมีคุณสมบัติพิเศษท่ีแตกต่างจากรังสีความร้อน รังสีอุลตราไวโอเลท 
คล่ืนวิทย ุและอ่ืนๆ นัน่คือมีความสามารถทาํใหอ้ะตอมของตวักลางท่ีมนัวิ่งผา่นเกิดการแตกตวัเป็นไอออน
ได ้จะโดยตรงหรือโดยออ้มกต็าม 
 การท่ีเรียกว่าเกิดการแตกตวัเป็นไอออนนั้น หมายถึงปกติอะตอมจะเป็นกลาง คือ มีโปรตอนท่ีมี
ประจุบวกกบัอิเล็กตรอนท่ีมีประจุลบจาํนวนเท่ากนั แต่เม่ือรังสีท่ีกล่าวถึงน้ีวิ่งผ่านจะไปทาํให้อิเล็กตรอน
บางตวัท่ีโคจรอยู่รอบนิวเคลียสหลุดออกจากวงโคจรทาํให้เกิดคู่ไอออนข้ึนมา นั่นคืออิเล็กตรอนท่ีหลุด
ออกไปก็จะเป็นไอออนลบ ส่วนอะตอมท่ีมีอิเล็กตรอนหลุดออกไปก็จะเป็นไอออนบวก เม่ือมีเหตุการณ์
เช่นน้ีเกิดข้ึนอะตอมนั้นจะไม่ปกติเหมือนเดิมต่อไป และถา้อะตอมนั้นเป็นองคป์ระกอบของโมเลกุลท่ีเป็น
โครงสร้างของเซลลข์องส่ิงมีชีวิต การเปล่ียนแปลงของอะตอมของส่ิงมีชีวิตถา้เกิดข้ึนจาํนวนมากก็จะมีผล
ใหเ้ซลลน์ั้นเกิดความเสียหายได ้จึงนบัวา่เป็นอนัตรายต่อร่างกายของเรา 
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 เม่ือเกิดฟิชชนัรังสีเหล่าน้ีจะแผอ่อกทุกทิศทุกทาง ดงันั้นเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัจากรังสีจึงจาํตอ้ง
หาวตัถุหนาๆ มาวางลอ้มรอบส่ิงท่ีเป็นรังสีทั้งหมด เพื่อกั้นรังสีให้ลดลงสู่ระดบัตํ่าท่ีถือว่าปลอดภยั เราเรียก
วตัถุน้ีวา่ “ตวัป้องกนั (shielding)” สาํหรับวตัถุ ท่ีใช ้เช่น คอนกรีต ตะกัว่ นํ้า เป็นตน้ 
 

3.8 การท่ีเราจะใหทุ้กส่ิงทุกอยา่งเป็นไปตามท่ีเราตอ้งการและเกิดความปลอดภยั เรากต็อ้งมีระบบ 
ควบคุม (control system) ระบบความปลอดภยั (safety system) ระบบตรวจสอบและระบบที่เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
ท่ีดีและเช่ือใจได ้
 

 3.9 อีกอย่างท่ีมองขา้มไม่ได ้คือระบบโครงสร้างต่างๆ เช่น โครงสร้างจบัยึดชุดเช้ือเพลิงและแท่ง
ควบคุม ระบบท่อต่างๆ ฯลฯ จะตอ้งใชโ้ลหะพิเศษท่ีทนต่อความร้อน แรงดนั และรังสี 
 

 3.10 จากท่ีกล่าวมาแล้ว ตั้ งแต่ขอ้ 3.1 ถึง 3.9 นั้ นถือว่าเป็นส่ิงท่ีต้องมีในการท่ีจะนําพลังงาน
นิวเคลียร์จากการเกิดฟิชชนัมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อมนุษยช์าติดว้ยความปลอดภยั ซ่ึงนกัวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรก็ไดใ้ชค้วามรู้จากส่ิงเหล่าน้ีนาํมาประกอบรวมเขา้ดว้ยกนัเป็นเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์สําหรับทาํให ้ 
ฟิชชนัเกิดข้ึนแลว้นาํไปสู่การเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ โดยสามารถควบคุมไดแ้ละมีความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังาน
และประชาชนทัว่ไป เราเรียกเคร่ืองหรืออุปกรณ์น้ีว่า “เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (Nuclear Reactor)” หรือบาง
คนเรียก “เคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณู (Atomic Reactor)” และมีการเรียกสั้นๆวา่ “เคร่ืองปฏิกรณ์ (Reactor)”  
 สรุปเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูหรือเคร่ืองปฏิกรณ์ จะมีส่วนประกอบท่ี
สําคญัคือตน้กาํเนิดนิวตรอน แท่งเช้ือเพลิงหรือชุดเช้ือเพลิง ตวัหน่วงความเร็ว (นิวตรอน) ตวัสะทอ้น 
(นิวตรอน) ตวัทาํใหเ้ยน็ แท่งควบคุม ตวัป้องกนั (ตวักาํบงั) ระบบควบคุม ระบบความปลอดภยั และอุปกรณ์
โครงสร้างต่างๆ 
 ในการออกแบบเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์นั้น จะตอ้งมีการคาํนวณ ออกแบบ การจดัรูปทรง การวาง
ตาํแหน่งขององคป์ระกอบต่างๆ และจะตอ้งมีการคาํนวณหาปริมาณของยเูรเนียมท่ีจะใชด้ว้ยว่าจะใชจ้าํนวน
เท่าไรจึงจะสามารถเดินเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ได ้
 ทาํไมตอ้งคิดถึงเร่ืองน้ีดว้ย 
 การท่ีตอ้งคิดถึงเร่ืองน้ีกเ็พราะวา่ถา้ใชจ้าํนวนยเูรเนียมไม่มากพอ แมจ้ะเกิดฟิชชนัไดแ้ต่กไ็ม่สามารถ
เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่แบบทวีคูณตลอดไปได ้ทั้งน้ีเพราะนิวตรอนท่ีเกิดจากฟิชชนันั้นบางตวัจะถูกดูดกลืนโดย
วตัถุท่ีอยูร่อบๆ และบางตวัจะวิ่งกระจดักระจายออกนอกบริเวณจนเหลือนิวตรอนนอ้ยกว่าพวกท่ีก่อใหเ้กิด
ฟิชชนัก่อนหนา้นั้น 
 ในทางวิชาการมีค่าอยู่ค่าหน่ึงเรียกว่าตวัประกอบพหุคูณ (multiplication factor) ซ่ึงหมายถึง
อตัราส่วนของจาํนวนนิวตรอนท่ีเหลืออยู่ท่ีจะไปก่อให้เกิดฟิชชันต่อไปได  ้หลงัจากท่ีนิวตรอนอ่ืนๆถูก
ดูดกลืน วิ่งกระจดักระจายหนีออกจากระบบไปแลว้ต่อจาํนวนนิวตรอนท่ีก่อให้เกิดฟิชชนัในรุ่นก่อนหน้า
นั้น 
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 กรณีค่าตวัประกอบพหุคูณมีค่าเท่ากบัหน่ึง เราถือวา่การเกิดฟิชชนัอยูใ่นสถานะคงตวั นัน่คือการเกิด
ฟิชชนัแต่ละรุ่นจะเหลือนิวตรอนโดยเฉล่ียพอท่ีจะไปก่อให้เกิดฟิชชนัในรุ่นถดัไปในอตัราท่ีคงท่ีในสภาพ
เช่นน้ี เราเรียกว่าเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์นั้นอยู่ในภาวะวิกฤตหรือพูดแบบภาษาชาวบา้นว่าเคร่ืองปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ติดเคร่ืองไดแ้ลว้ สําหรับมวลของยเูรเนียมท่ีใชใ้ห้เกิดสภาพเช่นน้ีก็เรียกว่า มวลวิกฤต (critical 
mass) สรุปแลว้การท่ีจะเดินเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไดจ้ะตอ้งมีมวลของยเูรเนียมอยา่งนอ้ยตอ้งเท่ากบัมวล
วิกฤต แต่อยา่งไรก็ตามในตามความเป็นจริง การเดินเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ให้ไดน้านๆ จะตอ้งมียเูรเนียม
มากกว่ามวลวิกฤต ทั้งน้ีเพื่อทาํให้ค่าแฟกเตอร์ทวีคูณมีค่ามากกว่าหน่ึงนั่นเอง แลว้ใชแ้ท่งควบคุมเป็นตวั
ควบคุมจาํนวนนิวตรอนท่ีเกิดเกินความตอ้งการ 
 การท่ีจะสร้างเคร่ืองปฏิกรณ์ข้ึนมาสักเคร่ืองหน่ึงนั้น เราตอ้งรู้ถึงวตัถุประสงคว์่าเราจะสร้างข้ึนมา
เพื่อใชป้ระโยชน์อะไร ซ่ึงผูเ้ขียนขอสรุปกลุ่มใหญ่ตามวตัถุประสงคข์องการใชง้านเพื่อให้ผูอ่้านไดมี้ความรู้
รอบตวัดงัน้ี 
  3.10.1 เคร่ืองปฏิกรณ์เพื่อการศึกษา คน้ควา้ วิจยั (Research Reactor) เคร่ืองปฏิกรณ์แบบน้ี
สร้างข้ึนมาสาํหรับใชนิ้วตรอนท่ีเกิดจากปฏิกิริยาฟิชชนั เพื่อการศึกษา คน้ควา้ วิจยั และการฝึกอบรม ปกติ
จะมีอยู่ท่ีมหาวิทยาลยั ศูนยห์รือสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์ต่างๆ ท่ีประเทศไทย มีเคร่ืองปฏิกรณ์แบบน้ีอยู่ 1 
เคร่ือง ตั้งอยูใ่นบริเวณ สาํนกังานปรมาณูเพื่อสันติ ถนนวิภาวดีรังสิต หลงัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เคร่ือง
ปฏิกรณ์เป็นแบบสระนํ้ า (Swimming pool reactor) นัน่คือองคป์ระกอบต่างๆ อยูใ่นสระนํ้ าเปิด มีความลึก
ประมาณ 8 ถึง 10 เมตร เราสามารถมองเห็นทุกส่ิงทุกอยา่งไดอ้ยา่งชดัเจน ผูเ้ขียนอยากให้ผูอ่้านทุกคนไดมี้
โอกาสเขา้ไปเยี่ยมชมเพราะเขาเปิดให้เขา้ชมได ้เพื่อว่าจะไดเ้ขา้ใจและเห็นดว้ยตาว่าเคร่ืองปฏิกรณ์นั้นเป็น
อยา่งไร 

เคร่ืองปฏิกรณ์เพื่อการศึกษา คน้ควา้ วิจยัน้ี บางแห่งเขามีช่ือเรียกว่า Critical Assembly เขาสร้าง
ข้ึนมาเพื่อศึกษาหาค่ามวลวิกฤต ศึกษาหาค่าทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์ต่างๆ เม่ือมีการจดัเรียงรูปแบบของแท่ง
เช้ือเพลิงในสภาพแตกต่างกนัไปและอ่ืนๆ ในบางสถาบนัเขาสนใจศึกษาหาค่าทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์ในกรณีท่ี
อยูใ่นสภาพตํ่ากวา่ภาวะวิกฤต เขากเ็รียกวา่ Sub Critical Assembly 
  3.10.2 เคร่ืองปฏิกรณ์เพื่อกาํลงั (Power Reactor) เคร่ืองปฏิกรณ์แบบน้ีสร้างข้ึนมาเพื่อนาํ
ความร้อนไปใชป้ระโยชน์ในงานต่างๆ เช่น เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อการเดินเคร่ืองเรือดาํนํ้ า เรือบรรทุก
เคร่ืองบิน เรือรบ เรือตดันํ้าแขง็ เป็นตน้ 
  3.10.3 เคร่ืองปฏิกรณ์เพื่อการผลิต (Production Reactor) เคร่ืองปฏิกรณ์แบบน้ีออกแบบเพื่อ
การผลิตสารไอโซโทปรังสีเพื่อใช้ในการแพทย  ์การเกษตร อุตสาหกรรม และการศึกษา ตลอดจนผลิต
พลูโทเนียม-239 เพื่อใชท้าํระเบิด เป็นตน้ 
 ในการจดัแบ่งเคร่ืองปฏิกรณ์ นอกจากแบ่งตามวตัถุประสงคก์ารใชง้านแลว้ ยงัมีการแบ่งโดยใช้
พลงังานนิวตรอนเป็นหลกั เช่น ถา้ใชเ้ทอร์มลันิวตรอนเป็นตวัทาํให้เกิดฟิชชนัก็เรียกว่า “เคร่ืองปฏิกรณ์
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เทอร์มลั (Thermal Reactor)” แต่ถา้ใชนิ้วตรอนเร็วเป็นตวัทาํใหเ้กิดฟิชชนั กเ็รียกวา่ “เคร่ืองปฏิกรณ์เร็ว (Fast 
Reactor)” 
 มีการแบ่งอีกอยา่งโดยยดึถือตวัทาํใหเ้ยน็เป็นหลกั เช่น ถา้ใชน้ํ้ าธรรมดาก็เรียกว่า “เคร่ืองปฏิกรณ์นํ้ า
ธรรมดา” หรือ “เคร่ืองปฏิกรณ์นํ้ ามวลเบา (Light Water Reactor)” แต่ถา้ใชน้ํ้ ามวลหนกัก็เรียกว่า “เคร่ือง
ปฏิกรณ์นํ้ ามวลหนกั (Heavy Water Reactor)” และถา้ใชแ้ก๊สก็เรียกว่า “เคร่ืองปฏิกรณ์ใชแ้ก๊สทาํให้เยน็ 
(Gas Cooled Reactor)”  
 เคร่ืองปฏิกรณ์ในแต่ละกลุ่มก็มีการแบ่งเรียกช่ือยอ่ยๆ ไปอีกตามลกัษณะเฉพาะตามแบบของเคร่ือง
นั้นๆ เช่น เคร่ืองปฏิกรณ์อุณหภูมิสูงใชแ้ก๊สทาํใหเ้ยน็ (High Temperature Gas Cooled Reactor = HTGR) 
เคร่ืองปฏิกรณ์ใชแ้ก๊สทาํใหเ้ยน็แบบกา้วหนา้ (Advanced Gas Cooled Reactor = AGR) เคร่ืองปฏิกรณ์ใช้
โซเดียมเหลวทาํใหเ้ยน็ (Sodium Cooled Reactor) เคร่ืองปฏิกรณ์แบบนํ้ าเดือด (Boiling Water Reactor = 
BWR) เคร่ืองปฏิกรณ์แบบนํ้ าอดัความดนั (Pressurized Water Reactor = PWR) เคร่ืองปฏิกรณ์ผลิตเช้ือเพลิง 
(Breeder Reactor) เป็นตน้ 
 เคร่ืองปฏิกรณ์เม่ือเดินเคร่ืองไปนานๆ ยเูรเนียม-235 ในชุดเช้ือเพลิงก็จะถูกใชไ้ปจนเหลือนอ้ยลง
เร่ือยๆ จาํเป็นตอ้งมีการนาํออกจากเคร่ืองปฏิกรณ์แลว้ใส่ชุดใหม่เขา้ไปแทนท่ี อาจมีการสลบัตาํแหน่งของ
ชุดเช้ือเพลิงท่ียงัไม่ไดเ้อาออกดว้ย การเปล่ียนชุดเช้ือเพลิงน้ีทาํไดส้องวิธีแลว้แต่การออกแบบของเคร่ือง
ปฏิกรณ์ 
 ถา้การเปล่ียนชุดเช้ือเพลิงกระทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งดบัเคร่ืองปฏิกรณ์ เราเรียกเคร่ืองปฏิกรณ์แบบน้ีว่า 
“เคร่ืองปฏิกรณ์ออนโลด (On-load Reactor) แต่ถา้การเปล่ียนชุดเช้ือเพลิงตอ้งมีการดบัเคร่ืองแลว้ปิดฝา
ตวัเคร่ืองปฏิกรณ์ เรากเ็รียกวา่ “เคร่ืองปฏิกรณ์ออฟโลด (Off-load Reactor)  
 ท่ีกล่าวมาในบทที่ 3 น้ีหวงัวา่ผูอ่้านคงพอเขา้ใจเร่ืองเคร่ืองปฏิกรณ์โดยทัว่ๆ ไปพอเป็นสงัเขป 

 



 
 

 จากบทท่ี 1-3 เราได้รู้เร่ืองโครงสร้างอะตอม รู้องค์ประกอบของโรงไฟฟ้า รู้รายละเอียดของ
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ท่ีเรียกว่าฟิชชนั รู้ถึงองคป์ระกอบของเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีเราใชเ้พื่อ
ควบคุมการเกิดฟิชชนัและปฏิกิริยาลูกโซ่ใหเ้ป็นไปตามท่ีเราตอ้งการ และเกิดความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังาน
และประชาชนทัว่ไป รู้เร่ืองการไดม้าซ่ึงแท่งเช้ือเพลิงและชุดเช้ือเพลิงยเูรเนียมเสริมสมรรถนะ ตลอดจนรู้
ความหมายและรู้จกัศพัทท์างนิวเคลียร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
 สาํหรับบทท่ี 4 น้ี ผูเ้ขียนจะคุยกบัผูอ่้านถึงเคร่ืองปฏิกรณ์ท่ีใชใ้นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ว่าเขาออกแบบ
กนัอยา่งไร โดยจะพดูเฉพาะเคร่ืองปฏิกรณ์ท่ีใชน้ํ้ าธรรมดาเป็นตวัทาํใหเ้ยน็เป็นหลกั 
 ก่อนจะคุยเร่ืองดงักล่าว ผูเ้ขียนขอแนะนาํศพัทอี์กหน่ึงคาํ คือ แกนเคร่ืองปฏิกรณ์ (reactor core) ซ่ึง
เป็นคาํใชเ้รียกส่วนท่ีมีชุดเช้ือเพลิงติดตั้งอยู่ ซ่ึงก็รวมถึงแท่งควบคุม ตวัสะทอ้นนิวตรอน อุปกรณ์วดัต่างๆ 
รวมกนัอยูห่รือพดูง่ายๆ คือ ส่วนท่ีมีการเกิดฟิชชนันัน่เอง 
 สําหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่ีจะกล่าวถึงน้ี เคร่ืองปฏิกรณ์ท่ีใชจ้ะเป็นแบบปิด นั่นคือ แกนเคร่ือง
ปฏิกรณ์จะถูกบรรจุอยู่ในภาชนะรูปทรงกระบอกกลม ทาํดว้ยเหล็กกลา้ชนิดพิเศษ หนาประมาณ 20-30 
เซนติเมตร เพื่อให้ทนความดนั การกดักร่อน และอุณหภูมิสูง มีเส้นผา่ศูนยก์ลางภายในประมาณ 3-6 เมตร 
ความสูงประมาณสิบกว่าเมตร ภาชนะดงักล่าวน้ีมีช่ือเรียกว่า Reactor Pressure Vessel หรือเรียกสั้นๆ ว่า 
Reactor Vessel คาํน้ียงัไม่มีการแปลเป็นภาษาไทยแบบทางการ ดว้ยเหตุน้ีผูเ้ขียนจึงขอใชค้าํว่า “ภาชนะ
บรรจุแกนเคร่ืองปฏิกรณ์” ไปก่อน 
 ภาชนะบรรจุแกนเคร่ืองปฏิกรณ์น้ีจะมีฝาปิดดา้นบน เพื่อว่าเม่ือตอ้งการเปล่ียนชุดเช้ือเพลิงและการ
ซ่อมบาํรุง เขาจะยกฝาท่ีปิดน้ีออก เม่ือดาํเนินการเสร็จก็จะยกกลบัไปปิดสนิทดงัเดิม นอกจากน้ีดา้นขา้งของ
ภาชนะดงักล่าวน้ีจะมีท่อใหต้วัทาํใหเ้ยน็ไหลเขา้และท่อใหต้วัทาํใหเ้ยน็ไหลออก นอกจากนั้นจะมีช่องหรือรู 
อาจจะดา้นบนฝาหรือดา้นกน้ภาชนะ เพื่อสอดใส่แกนยึด แท่งควบคุม และอุปกรณ์การวดัต่างๆ ดว้ย ซ่ึง
แน่นอน ช่องต่างๆ เหล่าน้ีรวมทั้งท่ีฝาปิดจะตอ้งมีระบบปิดผนึกท่ีดีเลิศ ไม่ใหมี้อะไรจากภายในร่ัวซึมออกสู่
ภายนอกจากภาชนะบรรจุแกนเคร่ืองปฏิกรณ์ได ้จะมีท่อออกมาไดก้็ตรงท่อใหต้วัทาํให้เยน็ไหลเขา้ออกเพื่อ
ระบายความร้อนและท่อใหน้ํ้ าไหลเขา้กรณีฉุกเฉินเม่ือระบบปกติขดัขอ้งแค่นั้น 
 ภาชนะบรรจุแกนเคร่ืองปฏิกรณ์น้ีเองทาํตวัเหมือนหมอ้ผลิตไอนํ้ าของโรงไฟฟ้าธรรมดาทัว่ๆไป
นัน่เอง นัน่คือ เม่ือเกิดฟิชชนัในแท่งเช้ือเพลิง ความร้อนท่ีเกิดข้ึนจะแผอ่อกทางผิวของท่อแท่งเช้ือเพลิง ซ่ึง
จะถูกระบายออกโดยตวัทาํใหเ้ยน็ท่ีไหลเขา้มา ซ่ึงตวัทาํใหเ้ยน็ตอนไหลเขา้อุณหกภูมิจะไม่สูง แต่ตอนไหล
ออกจะเป็นไอนํ้าร้อนท่ีมีอุณหภูมิและแรงดนัสูงมาก ซ่ึงส่ิงน้ีเองท่ีนาํไปทาํใหเ้ทอร์ไบน์หรือกงัหนัหมุนแลว้
แกนเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้ากห็มุนตามผลิตกระแสไฟฟ้าออกมา 
 สาํหรับวิธีการนาํไอนํ้าร้อนจากภาชนะบรรจุแกนเคร่ืองปฏิกรณ์ไปหมุนเทอร์ไบน์และเคร่ืองกาํเนิด
ไฟฟ้านั้นมีการออกแบบแตกต่างกนัไปแลว้แต่บริษทัผูผ้ลิต ซ่ึงจะกล่าวถึงในบทท่ี 5 มาถึงตรงน้ี ผูอ่้านจะ



บทท่ี 4 เคร่ืองปฎิกรณ์ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 37 

 
เห็นหัวใจของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่ีคนกลวักนันั้นอยู่ท่ีเคร่ืองปฏิกรณ์ท่ีบรรจุอยู่ภายในภาชนะบรรจุแกน
เคร่ืองปฏิกรณ์ ซ่ึงมีรูปทรงกระบอกปิดมิดชิด เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 3-6 เมตร สูงประมาณ 10 เมตร ซ่ึง
ถือว่าไม่ใหญ่โตเท่าไรเลย แค่อุปกรณ์ดงักล่าวน้ีจะมีการควบคุมความปลอดภยัในทุกระบบสูงมาก ราคาค่า
ก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่ีสูงนั้น เน่ืองจากภาชนะบรรจุแกนเคร่ืองปฏิกรณ์และระบบความปลอดภยัน้ีเอง 

 



 
 

 จากบทท่ี 1 ถึงบทท่ี 4 เราไดท้ราบถึงการไดม้าซ่ึงเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์และแนวทางการทาํนํ้ าให้
กลายเป็นไอนํ้าร้อน ส่งออกมาจากเคร่ืองปฏิกรณ์ออกสู่ภายนอกแลว้ 
 สาํหรับบทท่ี 5 น้ี จะกล่าวถึงแบบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่ีนิยมใชก้นัจริงๆในปัจจุบนั โดยจะเนน้แบบ
ท่ีใชน้ํ้ าธรรมดาเป็นตวัทาํให้เยน็ ซ่ึงแต่ละแบบก็ไดมี้การปรับปรุงประสิทธิภาพและระบบความปลอดภยั
เป็นรุ่นๆ ไปดงัน้ี 
 

5.1 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบเคร่ืองปฏิกรณ์นํ้าเดือด (Boiling Water Reactor – BWR) 

 
 

รูปท่ี 5.1 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบเคร่ืองปฏิกรณ์นํ้าเดือด 
 

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ประเภทน้ี ใชน้ํ้ าธรรมดาเป็นตวัหน่วงความเร็วนิวตรอนและตวัทาํให้เยน็ โดย
การออกแบบให้นํ้ าเดือดและกลายเป็นไอนํ้ าร้อนในภาชนะบรรจุแกนเคร่ืองปฏิกรณ์แลว้ส่งออกไปหมุน
เทอร์ไบน์หรือกงัหันโดยตรงเลย แลว้จากนั้นก็ให้ไหลผ่านเคร่ืองควบแน่นและถ่ายเทความร้อนให้ไอนํ้ า
ร้อนกลบัเป็นนํ้ าท่ีเยน็ลง แลว้ใหไ้หลกลบัเขา้สู่ภาชนะบรรจุแกนเคร่ืองปฏิกรณ์เพื่อให้กลายเป็นไอนํ้ าร้อน
ส่งไปหมุนเทอร์ไบน์อีก ซ่ึงนํ้ าพวกน้ีจะหมุนเวียนอย่างน้ีไปเร่ือยๆตลอดการเดินเคร่ือง ขอให้ผูอ่้านเขา้ใจ
ดว้ยว่าการไหลของนํ้ าท่ีผ่านแกนเคร่ืองปฏิกรณ์และเทอร์ไบน์จะอยู่ในระบบท่ีปิดสนิทของตนเอง ไม่ได้
สัมผสักบันํ้ าท่ีใชถ่้ายเทความร้อนเลย หรือพูดง่ายๆ นํ้ าท่ีไหลผา่นแกนเคร่ืองปฏิกรณ์และเทอร์ไบน์กบันํ้ าท่ี
ใชส้าํหรับท่ีเคร่ืองถ่ายเทความร้อนอยูค่นละวงจรไม่ไดส้ัมผสักนัเพราะพวกหน่ึงไหลอยูใ่นท่ออีกพวกหน่ึง
ไหลอยูน่อกท่อ 
 จากท่ีอธิบายขา้งบนนั้น จะเห็นวา่การทาํใหเ้ทอร์ไบน์หมุนนั้นโรงไฟฟ้าแบบน้ีใชน้ํ้ าไหลเวียนเพียง
วงจรเดียวหรือพดูวา่เป็นแบบหน่ึงระบบ 
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 เคร่ืองปฏิกรณ์ท่ีใชใ้นการน้ี จะใชภ้าชนะบรรจุเคร่ืองปฏิกรณ์เสน้ผา่ศูนยก์ลางประมาณ 6 เมตร และ
สูงประมาณ 22 เมตร ซ่ึงดูค่อนขา้งใหญ่และสูง การท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะแกนบรรจุเคร่ืองปฏิกรณ์นั้นมีอุปกรณ์
การทาํไอนํ้าร้อนอยูส่่วนบนเหนือแกนเคร่ืองปฏิกรณ์อยูด่ว้ย สาํหรับชุดเช้ือเพลิงแบบ 7 x 7 ถึง 10 x 10 โดย
แท่งเช้ือเพลิงจะสูงประมาณ 4 เมตร สาํหรับชุดเช้ือเพลิงท่ีใชจ้ะอยูป่ระมาณ 400-800 ชุด ยเูรเนียมท่ีใชเ้ป็น
เช้ือเพลิงเป็นยูเรเนียมเสริมสมรรถนะประมาณ 2-5 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมินํ้ าเขา้ภาชนะบรรจุแกนเคร่ือง
ปฏิกรณ์ประมาณ 270 องศาเซลเซียส ภายใตค้วามดนั 72 บาร์ เคร่ืองปฏิกรณ์แบบน้ีมีแปลกอยูอ่ยา่งคือแท่ง
ควบคุมจะสอดขึ้นจากดา้นล่างของภาชนะบรรจุแกนเคร่ืองปฏิกรณ์ 
 มีขอ้สังเกตอีกอย่างคือโรงไฟฟ้าแบบน้ี เทอร์ไบน์จะเปรอะเป้ือนสารกมัมนัตรังสีดว้ย เพราะถูก
สัมผสักบัไอนํ้ าร้อนจากเคร่ืองปฏิกรณ์โดยตรง นํ้ าท่ีผ่านแกนเคร่ืองปฏิกรณ์จะเป็นนํ้ าท่ีมีสารกมัมนัตรังสี
หรือเรียกสั้นๆ ว่าสารรังสีปนอยู ่สารรังสีเหล่าน้ีเกิดจากส่ิงเจือปนในนํ้ า เม่ือวิ่งผา่นแกนเคร่ืองปฏิกรณ์ก็จะ
จับนิวตรอนแล้วกลายเป็นสารรังสี ด้วยเหตุน้ีในการซ่อมบาํรุงเคร่ืองเทอร์ไบน์จึงต้องทาํด้วยความ
ระมดัระวงัในเร่ืองการเปรอะเป้ือนดว้ย อยา่งไรก็ตามโรงไฟฟ้าแบบน้ีราคาจะถูกเพราะเป็นแบบหน่ึงระบบ
ไม่ยุง่ยากนกั 
 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบนํ้าเดือดน้ีมีจาํนวนท่ีใชปั้จจุบนัทัว่โลกมีอยูป่ระมาณ 21 เปอร์เซ็น 
 

5.2 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบเคร่ืองปฏิกรณ์นํ้าอดัความดนั (Pressurized Water Reactor – PWR) 
 

 
 

รูปท่ี 5.2 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบเคร่ืองปฏิกรณ์นํ้าอดัความดนั 
 

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ประเภทน้ี ใชน้ํ้ าธรรมดาเป็นตวัหน่วงความเร็วนิวตรอนและตวัทาํให้เยน็ โดย
การออกแบบไม่ให้ไอนํ้ าร้อนจากภาชนะบรรจุแกนเคร่ืองปฏิกรณ์ไปหมุนเทอร์ไบน์โดยตรงเหมือนแบบ
เคร่ืองปฏิกรณ์นํ้าเดือด แต่จะออกแบบใหมี้ 2 ระบบหรือ 2 วงจร นัน่คือวงจรแรกเป็นวงจรของนํ้าท่ีผา่นแกน
เคร่ืองปฏิกรณ์ ซ่ึงจะร้อนมากภายใตค้วามดนัท่ีสูงแต่นํ้ าไม่เดือด แลว้ไหลผา่นท่อในเคร่ืองกาํเนิดไอนํ้ าร้อน
แลว้ไหลกลบัเขา้สู่ภาชนะบรรจุแกนเคร่ืองปฏิกรณ์หมุนเวียนกนัแบบน้ีในวงจรปิดของตวัเอง ส่วนอีกวงจร
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หน่ึงคือวงจรท่ีสองซ่ึงเป็นวงจรปิดเหมือนกนั เป็นวงจรของนํ้ าท่ีรับความร้อนจากการสัมผสัท่อของวงจร
แรกในเคร่ืองกาํเนิดไอนํ้ าร้อน แลว้กลายเป็นไอนํ้ าร้อนส่งไปหมุนเทอร์ไบน์ จากนั้นไหลไปผ่านระบบ
ควบแน่นและถ่ายเทความร้อนใหไ้อนํ้ าร้อนกลายเป็นนํ้ าท่ีอุณหภูมิเยน็ลงแลว้ใหไ้หลกลบัเขา้สู่เคร่ืองกาํเนิด
ไอนํ้ าร้อนอีก ซ่ึงก็จะหมุนเวียนแบบน้ีไปเร่ือยๆ เช่นกนั ตรงท่ีระบบควบแน่นและถ่ายเทความร้อนจะมีนํ้ า
จากภายนอกไหลผา่นนาํความร้อนจากวงจรที่สองออกไป 
 การไหลวนเวียนของนํ้ าในแต่ละวงจรจะเป็นเอกเทศ โดยไหลอยู่แต่ในวงจรปิดของตนเองไม่ปน
กนั และเช่นกนันํ้ าท่ีนาํมาระบายความร้อนจากวงจรที่สองออกสู่ภายนอก ก็จะไม่ผสมหรือปนกบันํ้ าใน
ระบบท่ีสองดว้ย 

เคร่ืองปฏิกรณ์ท่ีใช้ในโรงไฟฟ้าแบบน้ีจะใช้ภาชนะบรรจุแกนเคร่ืองปฏิกรณ์เส้นผ่าศูนยก์ลาง
ประมาณ 4.4 เมตร และสูงประมาณ 12.6 เมตร สาํหรับชุดเช้ือเพลิงจะเรียงแท่งเช้ือเพลิงแบบ 14 x 14 ถึง 18 
x 18 โดยแท่งเช้ือเพลิงจะยาวประมาณ 3.5 เมตร สาํหรับจาํนวนชุดเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นแกนเคร่ืองปฏิกรณ์ 190-
200 ชุด ยเูรเนียมท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเป็นยเูรเนียมเสริมสมรรถนะประมาณ 3-5 เปอร์เซ็น เคร่ืองปฏิกรณ์แบบน้ี
แท่งควบคุมจะสอดจากดา้นบนลงมา 

จะเห็นวา่เคร่ืองปฏิกรณ์แบบนํ้ าอดัความดนัน้ี นํ้ าร้อนท่ีออกจากภาชนะบรรจุแกนเคร่ืองปฏิกรณ์จะ
ไม่สมัผสักบัเทอร์ไบน์เลย น่ีเป็นขอ้ดีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบน้ี ท่ีไม่ตอ้งพะวงเร่ืองการเปรอะเป้ือนสาร
รังสีท่ีเคร่ืองเทอร์ไบน์เม่ือมีการซ่อมบาํรุง อยา่งไรก็ตามโรงไฟฟ้าแบบน้ีราคาค่าก่อสร้างจะสูงเพราะมีการ
เพิ่มวงจรท่ีสองเขา้มา 

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบเคร่ืองปฏิกรณ์นํ้ าอดัความดนัน้ีจาํนวนท่ีใชใ้นปัจจุบนัทัว่โลกมีอยูป่ระมาณ 
60 เปอร์เซ็นต ์

 

5.3 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบเคร่ืองปฏิกรณ์นํ้ามวลหนกั (Heavy Water Reactor – CANDU)  

 
 

รูปท่ี 5.3 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบเคร่ืองปฏิกรณ์นํ้ามวลหนกั CANDU 
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เคร่ืองปฏิกรณ์แบบน้ีท่ีนิยมใช้กนัคือเคร่ืองท่ีประเทศแคนาดาออกแบบซ่ึงเป็นแบบ Pressurized 

Heavy Water Reactor (PHWR) โดยมีช่ือท่ีเรียกเฉพาะวา่ CANDU (Canadian Deuterium Uranium) 
 เคร่ืองปฏิกรณ์แบบน้ีใชน้ํ้ ามวลหนกั (heavy water) เป็นตวัหน่วงความเร็วนิวตรอนและตวัทาํใหเ้ยน็
โดยทั้งสองอยูแ่ยกกนัคนละระบบไม่ปนกนัและใชย้เูรเนียมธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง 
 ตวัเคร่ืองปฏิกรณ์แบบ CANDU น้ี จะเป็นถงัรูปทรงกระบอกที่มีท่อกลวงหลายร้อยท่อติดตั้งจาก
ดา้นหนา้ถึงดา้นหลงัโดยวางห่างกนัพอสมควร ถงัน้ีจะถูกวางตามแนวนอนและจะบรรจุนํ้ ามวลหนกัลงไป
เพื่อทําหน้าท่ีเป็นตัวหน่วงความเร็วนิวตรอน  ภายในท่อแต่ละท่อจะมีท่ออีกท่อติดตั้ งอยู่ด้วย  ถ้าดู
ภาคตดัขวางจะเห็นเป็นวงกลมสองวง ท่อตรงกลางจะเป็นท่ีสาํหรับสอดเช้ือเพลิงเขา้ไปและเป็นทางไหล
ผ่านของนํ้ ามวลหนักท่ี เ ป็นตัวทําให้ เย็น  ท่ีว่างระหว่างท่อทั้ งสองจะบรรจุแก๊สไนโตรเจนหรือ
คาร์บอนไดออกไซดไ์วเ้พื่อเป็นตวักนัความร้อนและใชต้รวจการร่ัวไหลของท่อท่ีบรรจุเช้ือเพลิง 
 ชุดเช้ือเพลิงท่ีใชป้ระกอบดว้ยแท่งเช้ือเพลิงท่ียาวประมาณ 50 เซนติเมตร รวมกนัอยูจ่าํนวน 37 แท่ง
เป็นชุดเช้ือเพลิง ในแต่ละท่อท่ีกล่าวขา้งบนจะบรรจุชุดเช้ือเพลิงจาํนวน 12 ชุด 
 การทาํงานจะเป็นแบบ 2 วงจร เหมือนเคร่ืองปฏิกรณ์แบบนํ้ าอดัความดนั นัน่คือวงจรแรกนํ้ ามวล
หนกัไหลผา่นชุดเช้ือเพลิงในท่อ ซ่ึงก็จะร้อนแลว้ไหลออกไปถ่ายเทความร้อนใหน้ํ้ าธรรมดาของวงจรที่สอง 
แลว้ไหลกลบัเขา้ท่อผา่นชุดเช้ือเพลิงอีก ซ่ึงจะไหลวนเวียนแนวน้ี ส่วนวงจรท่ีสองเป็นวงจรของนํ้ าธรรมดา
เม่ือรับความร้อนจากวงจรที่หน่ึงท่ีเคร่ืองผลิตไอนํ้ าร้อนก็กลายเป็นไอนํ้ าร้อนส่งไปหมุนเทอร์ไบน์ แลว้ไหล
ผา่นเคร่ืองควบแน่นเคร่ืองระบายความร้อน แลว้จึงไหลกลบัเขา้สู่เคร่ืองผลิตไอนํ้ าร้อน ซ่ึงจะไหลวนเวียน
ในวงจรปิดของตนเองเช่นน้ีต่อไปเร่ือยๆ เช่นกนั 
 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบ CANDU มีขอ้ดีคือใชย้เูรเนียมธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงและสามารถเปล่ียน
ชุดเช้ือเพลิงขณะเดินเคร่ืองได ้แต่มีขอ้ยุง่ยากตรงท่ีใชน้ํ้ ามวลหนกัเป็นตวัหน่วงความเร็วนิวตรอนและตวัทาํ
ใหเ้ยน็ นัน่คือตอ้งมีโรงงานผลิตนํ้ามวลหนกัท่ีโรงไฟฟ้าดว้ยซ่ึงเป็นภาระอยา่งหน่ึง 
 ในปัจจุบนัมีโรงไฟฟ้าแบบ CANDU ใชอ้ยูท่ ัว่โลกประมาณ 10 เปอร์เซ็นต ์ 
 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่ีกล่าวมาทั้ง 3 แบบน้ี ปัจจุบนัไดมี้การปรับปรุงออกแบบระบบการทาํงาน 
ระบบการควบคุม ระบบความปลอดภัยดีข้ึนกว่ารุ่นแรกๆมาก เช่น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระบบก้าวหน้า 
(Advanced Passive) แบบเคร่ืองปฏิกรณ์นํ้ าอดัความดนั โรงไฟฟ้าแบบน้ีใชร้ะบบปล่อยนํ้ าออกใหไ้หลตาม
แนวโนม้ถ่วงโลกโดยไม่ตอ้งใชป้ั้มดูดนํ้ า นอกจากน้ีก็ออกแบบใหล้ดจาํนวนอุปกรณ์ ระบบท่อ ป้ัมนํ้ า การ
เดินสายไฟฟ้า เพื่อลดการผดิพลาดของส่ิงดงักล่าวใหน้อ้ยลง 
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5.4 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบเคร่ืองปฏิกรณ์ระบบกา้วหนา้ (Advanced Passive 1000 MWe) 
 

 
 

รูปท่ี 5.4 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบเคร่ืองปฏิกรณ์ระบบกา้วหนา้ 
 

โรงไฟฟ้าแบบน้ีจดัอาคารใหญ่เป็น 2 อาคาร คือ  
- อาคารปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ซ่ึงระบบการเดินท่อนํ้ าระบายความร้อนและระบบท่อนํ้ าฉุกเฉินจะอยู่

ภายในอาคารทั้งหมด มีบ่อนํ้ าอยูภ่ายในอาคารดว้ยและใชร้ะบบปล่อยนํ้ าออกใหไ้หลตามลงมาตามแรงโนม้
ถ่วงโลก (gravity) โดยไม่ตอ้งใชร้ะบบดูดนํ้า 

- อาคารกงัหนัไอนํ้า  
ระบบการไหลของนํ้าแสดงในรูป 

อาคารปฏิกรณ์ 

อาคารกงัหันไอนํา้ 
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รูปท่ี 5.5 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบระบบ Passive 
 

เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบใหม่ชนิดน้ีออกแบบให้มี 2 วง (loop) ของ PWR ท่ีใชก้นัมากใน
ปัจจุบนั ขนาดกาํลงั 1117 MWe  ออกแบบใชร้ะบบควบคุมความปลอดภยัแบบ Passive คือใชร้ะบบระบาย
ความร้อนแบบธรรมชาติ (Natural Circulation) และ gravity โอกาสจะเกิดการผดิพลาดจากการปฏิบติังาน
ของบุคคลหรือเคร่ืองมือลดลง เน่ืองจากการออกแบบใชร้ะบบต่างๆ หลายชนิดแต่ละชนิดประกอบดว้ย
อุปกรณ์หลายชุด (Redundancy) ลดจาํนวนอุปกรณ์ ระบบท่อ ป้ัม ประตูนํ้ า การเดินสายไฟฟ้า มีระบบ
ควบคุมความปลอดภยัท่ีเรียกว่า PCCS (Passive Core Cooling System) คลา้ยๆ กบัระบบ ECCS 
(Emergency Core Cooling System) ของเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบ PWR 
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5.5 โรงไฟฟ้าระบบระบายความร้อนแบบเรียบง่าย (Economic Simplified Passive Cooling System) 

http://www.nrc.gov/reactors/new-licensing/design-cert/esbwr.html

ESBWR Passive Cooling System

 
 

รูปท่ี 5.6 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบเคร่ืองปฏิกรณ์นํ้าเดือดระบบระบายความร้อนแบบเรียบง่าย 
 

เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ีออกแบบใช้ระบบระบายความร้อนแบบธรรมชาติ (Natural 
Circulation) และระบบควบคุมความปลอดภยัแบบ Passive Cooling System โดยท่ีนํ้ าระบายความร้อนจะ
ไหลลงมาเองดว้ย gravity เน่ืองจากถงันํ้ าสาํหรับระบายความร้อนทั้งหมดจะอยูร่ะดบัสูงกว่าแกนปฏิกรณ์
นิวเคลียร์โดยไม่ตอ้งใชป้ั้มนํ้ า การออกแบบเคร่ืองปฏิกรณ์แบบใหม่น้ี เป็นการลดค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง 
ลดเวลาในการก่อสร้างประมาณ 45 เดือน ใชเ้วลาในการเปล่ียนเช้ือเพลิงสั้นลงประมาณ 14 วนั เดินเคร่ืองได้
นานถึง 24 เดือน และออกแบบใชม้ดัเช้ือเพลิงชนิด 1010× fuel assembly ขนาด 1560 MWe  เดินเคร่ืองใช้
งานไดน้านประมาณ 60 ปี 
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบอ่ืนๆท่ีนอกเหนือท่ีกล่าวมาแลว้กมี็ เช่น 

• โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบเคร่ืองปฏิกรณ์ระบายความร้อนดว้ยแก๊ส (Gas Cooled Reactor - GCR) 
เคร่ืองปฏิกรณ์แบบน้ีใชแ้ก๊สคาร์บอนไดออกไซดเ์ป็นตวัทาํให้เยน็และใชแ้กรไฟตบ์ริสุทธ์ิเป็นตวั
หน่วงความเร็วนิวตรอน ระบบน้ีตน้คิดคือประเทศองักฤษ โรงไฟฟ้าน้ีไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขให้มี
ประสิทธิภาพดีข้ึนซ่ึง ไดแ้ก่ Advanced Gas Cooled Reactor - AGR และ High Temperature Gas 
Cooled Reactor - HGTR 

• โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบเคร่ืองปฏิกรณ์แบบผลิตเช้ือเพลิง (Fast Breeder Reactor - FBR) 

เคร่ืองปฏิกรณ์แบบน้ีใช้โซเดียมเหลวเป็นตวัทาํให้เย็น ใช้นิวตรอนเร็วเป็นตวัทาํให้เกิดฟิชชัน 
ดงันั้นจึงไม่ตอ้งมีตวัหน่วงความเร็วนิวตรอน เคร่ืองปฏิกรณ์แบบน้ีมีวตัถุประสงคอี์กอยา่งคือจงใจ
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ใหผ้ลิตพลูโทเนียม-239 ในระหวา่งเดินเคร่ืองเพื่อใหก้ลายเป็นเช้ือเพลิงแทนยเูรเนียม-235 ท่ีหายไป
ดว้ย เคร่ืองปฏิกรณ์แบบน้ีมีช่ือ เช่น Liquid Metal Fast Breeder Reactor - LMFB 

• โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบเคร่ืองปฏิกรณ์แบบอ่ืนๆ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กลุ่มน้ีจะใชเ้คร่ืองปฏิกรณ์ท่ี
ออกแบบโดยประเทศนั้นๆ เช่น ประเทศรัสเซียท่ีนิยมใชใ้นประเทศรัสเซียและประเทศในยุโรป
ตะวนัออก 

ท่ีกล่าวในบทท่ี 5 น้ี ผูอ่้านคงจะมองภาพของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไดพ้อสงัเขปนะครับ 
 



 

 

 
 เร่ืองของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พอใครไดย้ินช่ือก็จะบอกว่ากลวั มีความกงัวลต่างๆ หรือบอกว่าไม่
ปลอดภยัไวก่้อนทั้งๆ ท่ีบางคนไม่รู้ว่ามนัคืออะไรและเป็นอยา่งไร ผูเ้ขียนไดรั้บคาํตอบจากบางคนที่ถูกถาม
วา่มีความคิดเห็นเร่ืองโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือโรงไฟฟ้าปรมาณูอยา่งไร ซ่ึงน่าสนใจดงัน้ี 
 บางคนบอกว่า “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่ปลอดภยัเพราะจะส่งพลงังานนิวเคลียร์ไปตามสายไฟฟ้าเขา้
สู่บา้นท่ีพกัอาศยัทาํใหเ้กิดอนัตรายได”้ ซ่ึงไม่เป็นความจริง 
 บางคนบอกว่า “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่ปลอดภยัเพราะอาจจะระเบิดเหมือนระเบิดปรมาณูท่ีท้ิงลงท่ี
เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิประเทศญ่ีปุ่น ทาํใหค้นตายเป็นหม่ืนๆ คน” น่ีก็ไม่เป็นความจริงเช่นกนั ประเทศ
ญ่ีปุ่นปัจจุบนัมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 55 โรง 
 บางคนบอกวา่ “กองแร่ยเูรเนียมท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิงจะถูกลมพดัปลิวฟุ้ งกระจายไปทาํอนัตรายคนได”้ 
น่ีกไ็ม่เป็นความจริง 
 บางคนบอกว่า “ไม่เช่ือฝีมือคนไทยท่ีจะบริหารโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได”้ คาํพดูน้ีผูเ้ขียนเห็นว่าผูพ้ดูดู
ถูกฝีมือคนไทยมาก ความคิดแบบน้ีเองท่ีทาํใหเ้มืองไทยไม่เจริญกา้วหนา้เท่าท่ีควรจะเป็น 
 จากคาํตอบของหลายคนดงักล่าวขา้งตน้ ผูเ้ขียนไดอ้ธิบายใหทุ้กคนเขา้ใจในส่ิงท่ีถูกตอ้งและหวงัว่า
ผูท่ี้อ่านเอกสารน้ีแลว้จะอธิบายไดเ้ช่นกนั ทาํใหไ้ดรั้บคาํสรุปจากทุกคนว่าเขา้ใจผดิเสียนาน ตอนน้ีพอเขา้ใจ
แลว้วา่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นอยา่งไร 
 

ในบทท่ี 6 น้ีเราจะพดูถึงการใหค้วามปลอดภยัของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กนัพอสงัเขป 
 

6.1 การใหค้วามปลอดภยัในตวัเคร่ืองปฏิกรณ์ 
 ตามท่ีทราบแลว้ว่า ตวัท่ีก่อให้เกิดอนัตรายมากท่ีสุดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คือตวัเคร่ืองปฏิกรณ์
ดงันั้นโลหะท่ีใชจ้ะตอ้งเป็นโลหะผสมท่ีมีคุณภาพพิเศษจริงๆท่ีผ่านการศึกษา คน้ควา้วิจยั และทดลองมา
ยาวนาน เพื่อให้ทนต่อความร้อน ทนต่อแรงดนัสูง ทนต่อการผุกร่อน ทนต่อรังสี (รังสีปริมาณสูงทาํให้
คุณสมบติับางประการเปลี่ยนไปได)้ มีคุณสมบติัจบัยดึนิวตรอนตํ่าและอ่ืนๆ โลหะพวกน้ีจะตอ้งเป็นโลหะ
ระดบันิวเคลียร์ (Nuclear Grade) การท่ีตอ้งใชโ้ลหะพิเศษน้ีกเ็พื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดส่ิงผดิปกติ เช่น การร่ัว ปริ 
แตกร้าว ฯลฯ ของอุปกรณ์ต่างๆนัน่เอง 
 

6.2 การใหค้วามปลอดภยัในเร่ืองระบบควบคุม 
เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตอ้งควบคุมพลงังานท่ีเกิดข้ึนได้ โดยการควบคุมความร้อนท่ีเกิดจาก

เช้ือเพลิงดว้ยการระบายความร้อนออกไปทั้งในขณะเดินเคร่ืองปกติหรือในกรณีดบัเคร่ือง นอกจากน้ีตอ้งมี
ระบบควบคุมการปลดปล่อยสารกมัมนัตรังสีให้อยู่ในระดบัท่ีปลอดภยัในการเดินเคร่ืองตามปกติหรือใน
กรณีเกิดอุบติัเหตุ ซ่ึงการดาํเนินการทางดา้นความปลอดภยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
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• ความปลอดภยัของประชาชนโดยรอบโรงไฟฟ้าและผูป้ฏิบติังานในโรงไฟฟ้า 

• ความปลอดภยัต่อระบบนิเวศวิทยาและส่ิงแวดลอ้ม 

• ความปลอดภยัต่อระบบของการทาํงานของเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
 

6.3 ปรัชญาความปลอดภยั 
ในการออกแบบการก่อสร้างและการเดินเคร่ืองปฏิกรณ์มีหลกัการความปลอดภยั 3 ประการท่ีตอ้ง

ปฏิบติัเพื่อใหส้าธารณชนและส่ิงแวดลอ้มมีความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด 

• เคร่ืองปฏิกรณ์ตอ้งควบคุมพลงังานท่ีเกิดข้ึนได ้โดยการควบคุมความร้อนท่ีเกิดข้ึนได ้

• เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ตอ้งหล่อเยน็เสมอ โดยมีการระบายความร้อนทั้งในการเดินเคร่ืองปกติ
หรือในกรณีดบัเคร่ือง 

• สารกมัมนัตรังสีท่ีเกิดข้ึนถูกเกบ็ไวมิ้ดชิดเพื่อป้องกนัสารรังสีมิใหร่ั้วสู่ส่ิงแวดลอ้ม 
การดาํเนินการความปลอดภยั มีหลกัเกณฑต์ามแนวทางสากลที่ตอ้งปฏิบติั ดงัน้ีคือ 

• การเลือกสถานท่ีก่อสร้าง 

• การออกแบบ 

• การผลิตและการก่อสร้าง 

• การเดินเคร่ืองและการซ่อมบาํรุง 

• การกาํกบัดูแลความปลอดภยั 
 

6.4 การเลือกสถานท่ีตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะตอ้งมีความเหมาะสมตามหลกัเกณฑข์องทบวง
การพลงังานปรมาณูระหวา่งประเทศ (IAEA) โดยมีคุณสมบติัท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

6.4.1 ตอ้งไม่อยูใ่นพื้นท่ีอาจไดรั้บความเสียหายจากภยัธรรมชาติ การเกิดแผน่ดินไหวหรือ
การเคล่ือนตวัของเปลือกโลก การเกิดนํ้าท่วมหรือการเกิดคล่ืนยกัษ ์พายไุตฝุ้่ น 

6.4.2 ตอ้งไม่อยูใ่นพื้นท่ีอาจไดรั้บความเสียหายจากกิจกรรมของมนุษย ์เช่น สนามบินหรือ
แนวทางขึ้นลงของเคร่ืองบิน สถานท่ีเกบ็วตัถุมีพิษ คลงัวตัถุระเบิด แนวท่อส่งแก๊สหรือนํ้ามนั 

6.4.3 ไม่อยูใ่นบริเวณท่ีมีประชาชนอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่น 
6.4.4 ตอ้งอยูใ่กลบ้ริเวณท่ีมีแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ 
6.4.5 ตอ้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีโครงสร้างของฐานรากมัน่คงและแขง็แรงพอ 
 

6.5 การออกแบบจะตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรก โดยใชห้ลกัเกณฑ์การออกแบบ
ป้องกนัอุบติัเหตุขั้นพื้นฐาน (Design Basic Accident - DBA) และป้องกนัมิให้มีการร่ัวไหลของสาร
กมัมนัตรังสีออกมานอกโรงไฟฟ้าไม่วา่จะเกิดอุบติัเหตุเพียงใดกต็าม 
องคป์ระกอบหลกัของการออกแบบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

• มาตรการป้องกนั (Defence in dept) 
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• ระบบความปลอดภยัทางวิศวกรรม 

• ระบบเสริมความปลอดภยั 
 

6.6 มาตรการป้องกนั 
มาตรการป้องกนัเป็นพื้นฐานสาํคญัในการออกแบบดา้นความปลอดภยัของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แบ่ง

ออกเป็น 3 ระดบั 
ระดบัท่ี 1 ออกแบบใหไ้ดม้าตรฐานสากล 
ระดบัท่ี 2 มีระบบป้องกนัเหตุการณ์และอุบติัเหตุ 
ระดบัท่ี 3 มีระบบป้องกนัสาํรองของระดบัท่ี 2 

มาตรการป้องกนัมีหนา้ท่ี 
1. ป้องกนั ยบัย ั้งการเกิดเหตุต่างๆโดยการควบคุมคุณภาพในการออกแบบ ก่อสร้าง เดินเคร่ืองและ

การบาํรุงรักษา 
2. บรรเทา (Mitigation) จาํกดัความถ่ีของการเกิดเหตุการณ์ท่ีมีศกัยภาพ ด้วยการใช้ระบบท่ี

หลากหลายๆ ระบบและเป็นระบบขั้นพื้นฐาน 
3. เก็บกกั (Containment) จาํกดัการปล่อยสารกมัมนัตรังสีในระหว่างท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีมีศกัยภาพ

โดยใชก้ารปิดกั้นรังสี 
4. เตรียมการในกรณีฉุกเฉินและอุบติัเหตุ 
 

6.7 ส่ิงปิดกั้น 
ส่ิงปิดกั้นมี 5 ชั้น ทาํหนา้ท่ีป้องกนัการปล่อยสารกมัมนัตรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

1. เมด็เช้ือเพลิง (Fuel Pellet) 
2. ปลอกหุม้เช้ือเพลิง (Fuel Cladding) 
3. ภาชนะบรรจุแกนเคร่ืองปฏิกรณ์ (Reactor Pressure Vessel) 
4. ระบบอาคารคลุมเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (Containment System) 
5. อาคารเคร่ืองปฏิกรณ์ (Reactor building) 
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รูปท่ี 6.1 ส่ิงปิดกั้น 5 ชั้น ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ชนิด PWR และ BWR 
 
ชั้นท่ี 1 เมด็เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ (Pellet) 

ทาํจากธาตุยูเรเนียมหรือพลูโทเนียม ซ่ึงเป็นวสัดุนิวเคลียร์ในสภาพเป็นออกไซด์ของแข็งอดัแน่น 
(Ceramic) ทนความร้อนไดสู้งถึง 28000C ตา้นทานการกดักร่อน สามารถกกักนัสารกมัมนัตรังสีท่ีมีพลงังาน
ตํ่าไดบ้างส่วน 

 
 

รูปท่ี 6.2 เมด็เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ 
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ชั้นท่ี 2 ปลอกหุม้เช้ือเพลิง (Cladding) 
ทาํหนา้ท่ีเป็นตวักลางส่งผ่านความร้อนจากเม็ดเช้ือเพลิงให้กบัตวัทาํให้เยน็ของระบบถ่ายเทความ

ร้อนป้องกนัไม่ให้ตวัทาํให้เยน็สัมผสักบัเม็ดเช้ือเพลิงและเก็บกกัสารกมัมนัตรังสีมิให้ร่ัวไหลออกจากเม็ด
เช้ือเพลิงมาปะปนกบัตวัทาํให้เยน็ ปลอกหุ้มเช้ือเพลิงน้ีทาํจากโลหะผสมเซอร์โคเนียม (Zirconium) ซ่ึงมี
คุณสมบติัทนความร้อนสูง ตา้นการกดักร่อนไดดี้ 

แท่งเช้ือเพลงิบรรจุเมด็เช้ือเพลงิมดัรวมกนัแท่งเช้ือเพลงิบรรจุเมด็เช้ือเพลงิมดัรวมกนั
เป็นชุดเช้ือเพลงิเป็นชุดเช้ือเพลงิ( Fuel Assemblies)( Fuel Assemblies)

ราคาเช้ือเพลงิ 1 kg (UO3) USD 1,770 (Nov 2006 USD )
ผลติไฟฟ้าได้ 360,000 kWh = 0.49 c/kWh (0.20 B/kWh)

 
 

รูปท่ี 6.3 ชุดเช้ือเพลิงแบบ PWR 
 
ชั้นท่ี 3 ภาชนะบรรจุแกนเคร่ืองปฏิกรณ์ 

เป็นอุปกรณ์หรือภาชนะท่ีบรรจุแกนเคร่ืองปฏิกรณ์ โดยมีตวัทาํใหเ้ยน็ซ่ึงเป็นตวัทาํหนา้ท่ีรับและพา
ความร้อนจากเม็ดเช้ือเพลิงท่ีส่งผา่นทางปลอกหุ้มเช้ือเพลิงไปถ่ายเทให้ระบบผลิตไอนํ้ าร้อน ภาชนะบรรจุ
แกนเคร่ืองปฏิกรณ์น้ี สามารถกกัเกบ็สารกมัมนัตรังสีมิใหอ้อกสู่ภายนอก ทาํจากโลหะไร้สนิมหนาประมาณ 
150-220 มม. นอกจากน้ีกมี็กาํแพงคอนกรีตกาํบงัรังสีชนิดพิเศษ (Heavy concrete) ท่ีผสมดว้ยโลหะและวตัถุ
หลายชนิดอยู่ล้อมรอบเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ทาํหน้าท่ีกาํบงัรังสีแกมมาและนิวตรอนพลงังานสูงท่ี
สามารถวิ่งทะลุออกจากเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ได ้
 

ชั้นท่ี 4 ระบบอาคารคลุมเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
ทาํหนา้ท่ีป้องกนัการร่ัวไหลของสารกมัมนัตรังสีต่อจากภาชนะบรรจุแกนเคร่ืองปฏิกรณ์ มิใหอ้อกสู่

ภายนอกบริเวณโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และสามารถรองรับแรงดันสูงๆได้ ในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุรุนแรง
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นอกจากน้ียงัสามารถตา้นทานแรงกระทาํจากภายนอก เช่น แผน่ดินไหว ลมพาย ุนํ้ าท่วม เคร่ืองบินชนหรือ
ตกใส่ การโจมตีทางอากาศดว้ยระเบิดหรือขีปนาวธุไดเ้ป็นอยา่งดี 

ประกอบดว้ยผนงั 3 ชั้น มีความหนาทั้งส้ิน 1.30 เมตร โดยชั้นในเป็นแผ่นเหลก็กลา้ (Steel liner) 
หนาประมาณ 6 มิลลิเมตร ชั้นกลางเป็นคอนกรีตอดัแรง ชั้นนอกเป็นคอนกรีตเสริมเหลก็ โดยพื้นอาคารจะ
หนาไม่ตํ่ากวา่ 3 เมตร 
 

 
 

รูปท่ี 6.4 ผนงัอาคารคลุมเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
 

ชั้นท่ี 5 อาคารเคร่ืองปฏิกรณ์ 
เป็นอาคารคลุมภายนอกท่ีเห็นเป็นหลงัคาอาคารและผนงัรอบๆ ทาํหนา้ท่ีป้องกนัการแพร่กระจาย

สารกมัมนัตรังสีออกสู่ภายนอกอีกชั้นหน่ึง นอกจากน้ียงัทาํหนา้ท่ีป้องกนั ลม พาย ุฯลฯ จากภายนอกอาคาร
ดว้ย 

 

6.8 ระบบความปลอดภยัทางวิศวกรรม  

• การควบคุมพลงังานทางดา้นวิศวกรรม 

• ระบบควบคุมพลงังาน (Reactor Regulating System - RRS) 

• เป็นการควบคุมพลงังานของเคร่ืองปฏิกรณ์ในภาวะปกติ 

• การดบัเคร่ือง (Shutdown System - SDS) 
เป็นการลดพลังงานปริมาณมากลงอย่างรวดเร็ว (ในภาวะไม่ปกติ) เพื่อทาํให้เคร่ืองปฏิกรณ์

กลายเป็นสภาวะตํ่ากว่าจุดวิกฤตในทนัที หรือการดบัเคร่ืองในกรณีเกิดการไม่สมดุลอย่างรุนแรงของการ
ผลิตความร้อน 

แผ่นเหลก็กรุผนังด้านในอาคารคลุมเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลยีร์ 
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6.9 ระบบความปลอดภยั 
ระบบระบายความร้อนฉุกเฉิน (Emergency Core Cooling System : ECCS) 
เป็นระบบท่ีรักษาหรือสร้างข้ึนมาเพื่อใหเ้กิดการหล่อเยน็ของเมด็เช้ือเพลิงและชุดเช้ือเพลิง ในกรณี

ท่ีเกิดอุบติัเหตุการสูญเสียตวัทาํให้เยน็ (LOCA) เพื่อจาํกดัการปลดปล่อยผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียส 
(Fission Products) ออกจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์หรือป้องกนัชุดเช้ือเพลิงใหค้งสภาพเดิม ระบบ ECCS จะถูก
กระตุน้ใหท้าํงานกต่็อเม่ือ 

1. ความดนัของระบบการถ่ายเทความร้อนลดลงตํ่ากวา่คา่ท่ีกาํหนด 
2. ความดนัภายในอาคารมีคา่สูงข้ึน 
3. เกิดภาวะความดนัตํ่าท่ีช่องนํ้าออกจากเคร่ืองปฏิกรณ์ 
 

6.10 ระบบเสริมความปลอดภยั 
ระบบตรวจวดัรังสี มีการติดตั้งเคร่ืองวดัรังสีไวต้ามจุดต่างๆ ทัว่บริเวณทั้งภายในและภายนอก

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ คอยตรวจดูว่ามีปริมาณรังสีผดิปกติท่ีจุดใด ก็จะมีสัญญาณเตือนให้ทราบทนัที เพื่อท่ีจะ
ไดต้รวจสอบและแกไ้ขต่อไป 

• ระบบพลังงานฉุกเฉินเป็นระบบท่ีมีไว้ใช้ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับไม่สามารถจ่าย
กระแสไฟฟ้าจากภายนอกเขา้มาได ้ก็จะมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า
ท่ีสาํรองไว ้เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าท่ีสาํรองไวคื้อเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าใชดี้เซล 

• อุปกรณ์เคร่ืองมือจะมีอยู่หลายชนิด (Diversity) แต่ละชนิดจะมีอยู่หลายชุด 
(Redundancy) 

• อุปกรณ์เคร่ืองมือทาํงานแยกอิสระจากกัน โดยมีแหล่งจ่ายไฟฟ้าจากหลายแหล่ง 
(Independency) 

• อุปกรณ์เคร่ืองมือของระบบฉุกเฉิน เตรียมพร้อมทาํงานตลอดเวลา (Emergency) 

• เจ้าหน้าท่ีควบคุมเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทาํงานร่วมกับชุดคอมพิวเตอร์อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 

6.11 การเดินเคร่ืองและการบาํรุงรักษา 
เจา้หนา้ท่ีเดินเคร่ืองจะตอ้งผา่นการทดสอบอยา่งเขม้งวด เพื่อรับใบอนุญาตก่อนท่ีจะเร่ิมทาํงานและ

จะตอ้งทดสอบใหม่เป็นประจาํตามเวลาท่ีกาํหนดไว ้
ก่อนเขา้ทาํงานเจา้หน้าท่ีเดินเคร่ืองทุกคนตอ้งผ่านการฝึกอบรมมาแลว้อย่างดี ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบติัการจนมีความเช่ียวชาญ 
เจา้หน้าท่ีเดินเคร่ืองจะตอ้งปฏิบติัตามกฏระเบียบของการเดินเคร่ืองของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อย่าง

เคร่งครัด 
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มีการซ่อมบาํรุงและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งก่อน ระหว่าง 

และหลงัเดินเคร่ือง ตามเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นคู่มือ 
 

6.12 การประเมินความปลอดภยัของเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
ความปลอดภยัของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใช้หลกัการของการประเมินความปลอดภยัท่ีเป็นไปได ้

(Probability Safety Assessment - PSA) โดยการทาํการประเมินไดต้ลอดช่วงอายกุารใชง้านของโรงไฟฟ้า
ตั้งแต่การออกแบบเบ้ืองตน้ การเดินเคร่ือง และการเลิกดาํเนินการ (Decommissioning) การประเมินความ
ปลอดภยัของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อประเมินระดบัของโรงไฟฟ้าและจาํแนกแยกพื้นท่ีท่ีควรจะปรับปรุงมาก
ท่ีสุด 

 

6.13 การจดัการกากกมัมนัตรังสีและเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใชแ้ลว้ 
กากกมัมนัตรังสี (Radioactive Waste) หมายความว่า วสัดุในรูปของแขง็ ของเหลว หรือแก๊สท่ีเป็น

วสัดุกมัมนัตรังสีหรือปนเป้ือนดว้ยวสัดุกมัมนัตรังสีท่ีมีค่ากมัมนัตภาพต่อปริมาณหรือกมัมนัตภาพสูงกว่า
เกณฑป์ลอดภยัท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพื่อสันติและผูค้รอบครองวสัดุนั้นไม่ประสงค์
จะใชง้านอีกต่อไป 
พิจารณาจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด 1000 เมกะวตัต ์(ไฟฟ้า) 

กากกมัมนัตรังสีท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงานในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ คือ 

• การทาํความสะอาดระบบอุปกรณ์ต่างๆ 

• กระดาษ หรือวสัดุท่ีใชก้รองสารกมัมนัตรังสี 
ในแต่ละปีจะมีกากกมัมนัตรังสีเกิดข้ึนประมาณ 200-600 ล.บ. เมตร ซ่ึงเป็นกากกมัมนัตรังสีท่ีมีระดบัตํ่าและ
ปานกลางสามารถสลายตวัหมดสภาพลงเองไดอ้ยา่งรวดเร็วและใชข้บวนการบดอดักาํลงัสูงอดัใหมี้ปริมาตร
ลดลงและจดัเกบ็ไวใ้นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

แท่งเช้ือเพลิงใชแ้ลว้ (Spent nuclear fuel) หมายความถึง วสัดุนิวเคลียร์ในลกัษณะของแท่งเช้ือเพลิง
ท่ีผา่นการใชง้านในเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูหรือเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือแท่งเช้ือเพลิงท่ีผา่นปฏิกิริยาทาง
นิวเคลียร์จากการแยกหรือแปลงนิวเคลียสของปรมาณู 

 

การจดัการเช้ือเพลิงใชแ้ลว้จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดกาํลงั 1000 เมกะวตัต ์(ไฟฟ้า) ในหน่ึงปีจะมีเช้ือเพลิงใชแ้ลว้เกิดข้ึน 27-30 

ตนั ซ่ึงมีระดบัรังสีสูงมากและมีอายยุาวนาน ในแท่งเช้ือเพลิงใชแ้ลว้ จะมีส่วนประกอบของธาตุต่างๆ ดงัน้ี 
U-238  95% 
U-235    1% 
Pu-239    1% 
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และเรดิโอนิวไคลด ์ซ่ึงเป็นผลผลิตจากปฏิกิริยาทางนิวเคลียร์จากการแบ่งแยกนิวเคลียส (Fission Products) 
3% 

 
 

รูปท่ี 6.5 แสดงการสลายตวัของผลิตผลการแบ่งแยกนิวเคลียส 
 

6.14 หลกัการจดัเกบ็เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใชแ้ลว้เป็นเวลานานๆ 40-50 ปี ในบริเวณโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ 

• รักษาใหเ้ช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใชแ้ลว้อยูใ่นสภาพ Sub criticality 

• มีระบบป้องกนัการร่ัวไหลของสารกมัมนัตรังสี 

• ระดบัรังสีรอบบริเวณสถานท่ีเกบ็รักษาตอ้งไม่เกินขีดจาํกดัท่ียอมรับได ้
ตลอดระยะเวลาท่ีเก็บรักษายงัคงสภาพท่ีจะนาํไปแปรสภาพนาํเอาเช้ือเพลิงท่ีเหลืออยู่กลบัมาใช้

ประโยชน์ไดใ้นอนาคต 
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6.15 การเกบ็แบบเปียกในบ่อนํ้า (Wet Storage) 
เป็นการเก็บเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใชแ้ลว้ในบ่อนํ้ าท่ีอยูใ่นอาคารเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์เป็นเวลานาน

ประมาณ 5 ปี  

บ่อนํา้เกบ็แท่งเช้ือเพลงิใช้แล้วบ่อนํา้เกบ็แท่งเช้ือเพลงิใช้แล้ว

แท่งเช้ือเพลงิใหม่แท่งเช้ือเพลงิใหม่
 

                   รูปท่ี 6.6 บ่อนํ้าท่ีเกบ็เช้ือเพลิงใชแ้ลว้                          รูปท่ี 6.7 ท่ีเกบ็เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใหม่ 
 

6.16 การเกบ็แบบแหง้ (Dry Storage) 
เป็นการเก็บเช้ือเพลิงใช้แลว้นอกอาคารเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ซ่ึงได้ก่อสร้างสถานท่ีเก็บไว้

โดยเฉพาะในอาณาเขตของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และจะเก็บไวต้ลอดอายุการใชง้านของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
นานถึงประมาณ 50 ปี เช้ือเพลิงใชแ้ลว้บรรจุอยูใ่นภาชนะท่ีทาํดว้ยเหลก็กลา้ไร้สนิมและบรรจุลงในภาชนะ
คอนกรีตอีกชั้นหน่ึง การดาํเนินการบรรจุเช้ือเพลิงใช้แลว้ลงในภาชนะน้ี จะตอ้งทาํการบรรจุในบ่อนํ้ า
เน่ืองจากยงัมีระดบัรังสีสูงอยูแ่ละจะยา้ยออกมาเกบ็ไวก้ลางแจง้ในบริเวณอาณาเขตของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

ในปัจจุบันจะมีหลายประเทศไม่ส่งออกไปนอกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อท่ีจะนําไปแปรสภาพ
เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แลว้ อนัเป็นการทาํให้เกิดกากกมัมนัตรังสีระดบัสูงแยกตวัออกมาและยากต่อการ
ควบคุมเพื่อความปลอดภยัและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม อน่ึงเช้ือเพลิงใชแ้ลว้น้ียงัอยู่ในการควบคุมของ
ทบวงการพลงังานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ซ่ึงไม่สนบัสนุนใหป้ระเทศสมาชิกตามสนธิสัญญาการ
ไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (Non-Proliferation Treaty - NPT) ตามขอ้ตกลงการพิทกัษค์วามปลอดภยัทาง
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นิวเคลียร์นาํเช้ือเพลิงใชแ้ลว้ไปแปรสภาพ เน่ืองจากการแปรสภาพเช้ือเพลิงใชแ้ลว้จะไดพ้ลูโทเนียม ซ่ึงเป็น
วสัดุนิวเคลียร์ท่ีใชท้าํระเบิดนิวเคลียร์  
 

 
 

รูปท่ี 6.8 การเกบ็เช้ือเพลิงใชแ้ลว้แบบแหง้ในบริเวณโรงไฟฟ้าพลงันิวเคลียร์ 
 

6.17 การบริหารจดัการ เช้ือเพลิงใชแ้ลว้ของประเทศต่างๆ 
กลุ่มท่ี 1 ดาํเนินการแปรสภาพเช้ือเพลิงใชแ้ลว้ (Reprocessing) 

People republic of China 
France 
India 
Japan 
Slovak Republic 
Switzerland 
United Kingdom 
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6.18 
ก า ร

ปลดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (Decommissioning of Nuclear Power Plant) 
Decommissioning เป็นกระบวนการบริหารจดัการและดา้นเทคนิค เพื่อยกเลิกการควบคุมโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์บางส่วนหรือทั้งหมด เน่ืองจากไม่มีการใชง้านอีกต่อไป โดยตอ้งมีความปลอดภยัต่อประชาชนและ
ส่ิงแวดลอ้มในระยะยาว รวมถึงการลดนิวไคลดก์มัมนัตรังสีท่ีตกคา้งอยูใ่นวสัดุและสถานท่ีต่างๆ 
 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลงัเลิกดาํเนินการแลว้ วสัดุบางส่วนสามารถนาํกลบัมาแปรรูปใชใ้หม่ ใชซ้ํ้ า
หรือจดัเกบ็เป็นกากกมัมนัตรังสี ส่วนสถานท่ีใชป้ระโยชน์ดา้นอ่ืนได ้
 จากการสาํรวจในปี 2549 มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่ีหยดุดาํเนินงานอยู ่90 โรง อุปกรณ์ส่วนใหญ่จะไม่
เป็นสารกมัมนัตรังสีหรือเป้ือนรังสีท่ีระดบัรังสีตํ่า โลหะส่วนใหญ่นาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้
 จากการดําเนินงานในอดีต การเลิกดําเนินงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รวมทั้ งการขจัดกาก
กมัมนัตรังสีท่ีเก่ียวขอ้งส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายนอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการเดินเคร่ืองผลิต
กระแสไฟฟ้า 
 การเลิกดาํเนินงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จากคาํแนะนาํของทบวงการพลงังานปรมาณูระหว่าง
ประเทศและดดัแปลงใชเ้ป็นหลกัสากลมี 3 วิธีการคือ 
Immediate Dismantling 

วิธีการน้ีเป็นวิธีการท่ีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่ตอ้งอยู่ในการควบคุมกาํกบัดูแลของหน่วยควบคุม
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทนัที หลงัจากดบัเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์และยา้ยแท่งเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ออกจากแกน
เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไปเกบ็ไวใ้นบ่อเกบ็เช้ือเพลิงใชแ้ลว้ การร้ือถอนและการทาํความสะอาดและการขจดั
การเป้ือนสารกมัมนัตรังสี (Decontamination) จะดาํเนินการหลงัจากดบัเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 2 ถึง 3 
เดือน หรือเป็นปีข้ึนอยูก่บัสภาพของโรงไฟฟ้า วิธีการน้ีใชม้ากในสหรัฐอเมริกา 

กลุ่มท่ี 2 เกบ็รักษาเช้ือเพลิงใชแ้ลว้เป็นระยะเวลานานโดยไม่นาํไปแปรสภาพ 
    

Country Type of Storage   (Years) Design life Disposal  

Belgium Wet/Dry     

Canada Wet/Dry   40/50 2035 

Germany Casks 70 2030 

Korea, Republic Concrete Silo                                           50  

Netherlands Dry 100  

Sweden Wet   60 2010 

United State Dry/wet                                                    40 2007 
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Safe Enclosure (Safestor) 

วิธีการน้ีเป็นการชะลอการเลิกดาํเนินงานออกไปเป็นเวลานาน 40-60 ปี โดยการเก็บเช้ือเพลิง
นิวเคลียร์ใชแ้ลว้ไวใ้นท่ีท่ีปลอดภยัในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จนกระทัง่ถึงกาํหนดร้ือถอนหรือการปฏิบติัการ
การเลิกดาํเนินงาน 
Entombment 

วิธีการน้ีเป็นการปล่อยให้อุปกรณ์ต่างๆท่ีเป้ือนรังสียงัคงสภาพอยู่ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ปราศจาก
การร้ือถอน แต่จะดาํเนินการจดัการลดขนาดหรือบริเวณท่ีเป้ือนรังสีใหน้อ้ยลง 
 

ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 99 % สารกมัมนัตรังสีเกิดจากเช้ือเพลิงใช้แลว้ท่ีเคล่ือนยา้ยออกจากแกน
เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์มาเกบ็ไวใ้นบ่อเก็บเช้ือเพลิงใชแ้ลว้ การเปรอะเป้ือนตามพื้นผวิของอุปกรณ์ต่างๆใน
โรงงาน เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ท่ีเกิดข้ึนกบัอุปกรณ์และโครงสร้างท่ีเป็นโลหะเป็นสารกมัมนัตรังสีของ
ไอโซโทป พวก Iron-55, Cobalt-60, Nikel-63 และ Carbon-14 ท้ิงไวเ้ป็นระยะเวลา 50 ปี หลงัจากดบัเคร่ือง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ อนัตรายต่อผูป้ฏิบติังานลดนอ้ยลงอยา่งมาก 

การเลิกดาํเนินงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในแต่ละประเทศก็เลือกวิธีการต่างๆกัน ข้ึนอยู่กับ
ขอ้บงัคบัและกฎหมายการควบคุมของแต่ละประเทศ ในสหรัฐอเมริกาเลือกวิธีเลิกดาํเนินงานในระยะเวลา
อนัสั้นและจดัการโดยมีกองทุนการเลิกดาํเนินงาน โดยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะตอ้งจ่ายเงินเก็บเขา้กองทุน 0.1-
0.2 Cent/kwh ของการผลิตกระแสไฟฟ้า 
 ในยโุรปจากการสาํรวจในปี พ.ศ.2544 ค่าใชจ่้ายในการเลิกดาํเนินงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ชนิด 
  PWR                   200-500 เหรียญสหรัฐต่อกิโลวตัต ์

  BWR                  300-550 เหรียญสหรัฐต่อกิโลวตัต ์

  CANDU            270–430 เหรียญสหรัฐต่อกิโลวตัต ์

แต่สาํหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ชนิด Gas cooled reactor ของกลุ่ม UK Magnox ค่าใชจ่้ายในการเลิก
ดาํเนินงานสูงมาก 2600 เหรียญสหรัฐต่อกิโลวตัต ์
 

6.19 การดาํเนินงานเก่ียวกบัโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมายดา้นพลงังานปรมาณูของ
ประเทศนั้ นๆ พร้อมกันน้ีก็จะต้องอยู่ภายในการควบคุมด้านพิทักษ์ความปลอดภัยเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ 
(Nuclear Safeguards) ของทบวงการพลงังานปรมาณูระหวา่งประเทศดว้ย 

ผูป้ฏิบติังานในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ของโรงไฟฟ้าอยา่งเคร่งครัด
เพื่อป้องกนัไม่ใหต้นเองไดรั้บรังสีเกินกวา่ขีดท่ีกาํหนดวา่ปลอดภยัและไม่ก่อใหเ้กิดเหตุการณ์ผดิปกติภายใน
โรงไฟฟ้าท่ีตนปฏิบติังานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะตอ้งมีระบบป้องกนัการบุกรุกท่ีดีและแน่นหนาดว้ย 
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บทสรุป 

 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีอนัตรายหรือไม่ คาํตอบคือ มีแต่ส่ิงท่ีจะก่อให้เกิดอนัตรายนั้นเราสามารถ
ควบคุมไดใ้ห้อยูใ่นสภาพท่ีมีความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังานและประชาชนทัว่ไปได ้รวมทั้งให้มีผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

รับรองไดไ้หมว่าจะปลอดภยัร้อยเปอร์เซ็นต์ คาํตอบคงจะรับรองไม่ได้ว่ามีความปลอดภยัร้อย
เปอร์เซ็นต ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็เหมือนกิจการอ่ืนๆ ท่ีมีในโลกท่ีไม่มีใครรับประกนัว่าส่ิงนั้นปลอดภยัร้อย
เปอร์เซ็นต์ เพียงแต่กล่าวไดว้่าโอกาสท่ีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะก่อให้เกิดอนัตรายถึงชีวิตนั้นน้อยมากกว่า
มากๆ เม่ือเทียบกบัการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุทางรถยนต ์

เม่ือมีการพูดถึงความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะมีการอ้างถึงอุบัติเหตุของโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์เชอร์โนบิล ดงันั้นเพื่อใหผู้อ่้านไดท้ราบถึงอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนจึงขอเล่าพอสงัเขป 

อุบติัเหตุท่ีโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลนั้นไม่ไดเ้กิดจากการเดินเคร่ืองตามปกติ แต่เกิดจากการท่ีมีกลุ่ม
นักวิทยาศาสตร์ตอ้งการทาํการทดลอง ในกรณีท่ีเกิดไฟฟ้าดบัในโรงไฟฟ้ากงัหันไฟฟ้าจะสามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าดว้ยแรงเฉ่ือยของตวัเองเพื่อจ่ายไฟฟ้าใหป๊ั้มระบายความร้อนฉุกเฉินในระยะสั้นๆ ไดเ้พียงพอ
หรือไม่ การทดลองไดต้ดัระบบความปลอดภยัออกทั้งหมด ซ่ึงเป็นการจงใจฝ่าฝืนกฎระเบียบดา้นความ
ปลอดภยัของการเดินเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ประกอบกบัโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลน้ีมีขอ้บกพร่องใน
การออกแบบท่ีไม่เป็นมาตรฐานสากลและไม่เหมาะสมสาํหรับการทดลองดงักล่าว ขณะการทดลองไดดึ้ง
แท่งควบคุมข้ึนเกือบทั้งหมด เคร่ืองปฏิกรณ์อยู่ในสภาวะไม่คงตวัมีกาํลงัเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถ
ควบคุมไดค้วามร้อนท่ีเกิดข้ึนอยา่งสูงมากทาํใหเ้ช้ือเพลิงแตกออกทาํปฏิกิริยากบันํ้ าเกิดแรงดนัไอนํ้ าสูงมาก
จนภาชนะบรรจุแกนเคร่ืองปฏิกรณ์ทนแรงดนัไม่ไดจึ้งเกิดการระเบิดและเกิดไฟไหมใ้นเวลาต่อมา การเกิด
การระเบิดแบบน้ีเหมือนการเกิดระเบิดของหมอ้นํ้ าของโรงงานอุตสาหกรรมทัว่ไปไม่ใช่การระเบิดแบบ
ระเบิดนิวเคลียร์ ผลจากอุบติัเหตุทาํให้สารกมัมนัตรังสีท่ีอยู่ในแท่งเช้ือเพลิงแพร่กระจายสู่บรรยากาศและ
ขยายขอบเขตไปยงันานาประเทศได ้เน่ืองจากเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบเชอร์โนบิลไม่มีหลงัคาคอนกรีต
ขั้นสองท่ีเก็บกกัสารกมัมนัตรังสีไม่ให้ร่ัวออกไปไดใ้นกรณีเกิดอุบติัเหตุเหมือนมาตรฐานในโลกตะวนัตก
และท่ีสหรัฐอเมริกาท่ีเกิดอุบติัเหตุหลอมละลายของแท่งเช้ือเพลิงท่ีทรีไมลไ์อส์แลนด ์แต่เหตุการณ์ถูกจาํกดั
อยู่ภายในโรงไฟฟ้า มีการแพร่กระจายของสารกัมมนัตรังสีออกสู่ภายนอกเล็กน้อยไม่มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและไม่มีบุคคลใดไดรั้บอนัตรายถึงชีวิต 

ประเทศไทยควรมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือไม่คาํตอบน้ีผูเ้ขียนขอออกความเห็นส่วนตวันัน่คือถา้คิด
ว่าจาํเป็นก็มีได ้ประเทศต่างๆ 31 ประเทศ ทัว่โลกมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่ีกาํลงัเดินเคร่ืองใชง้านอยู ่439 โรง 
และกาํลงัก่อสร้างอยู ่35 โรง ประเทศฝร่ังเศส มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 59 โรง ใชไ้ฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
มากท่ีสุด คือ ร้อยละ 78 ของไฟฟ้าทั้งหมดรองลงมาคือประเทศลิธัวเนีย สโลวคั เบลเยียม สวีเดน ซ่ึงมี
สดัส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ร้อยละ 72, 57, 54, 40 ตามลาํดบั 
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สําหรับในทวีปเอเชีย ซ่ึงมีการใช้งานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ได้แก่ ประเทศญ่ีปุ่น 55 โรง (กาํลัง

ก่อสร้าง 1 โรง) เกาหลีใต ้20 โรง (กาํลงัก่อสร้าง 3 โรง) อินเดีย 17 (กาํลงัก่อสร้าง 6 โรง) จีน 11 โรง (กาํลงั
ก่อสร้าง 5 โรง) และมีประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม ท่ีอยูใ่นแผนการก่อสร้างท่ีจะผลิตกระแสไฟฟ้าไดใ้นอีก 
10 ปีขา้งหน้า ส่วนประเทศไทยมีโครงการท่ีอยู่ในแผนท่ีจะใชโ้รงไฟฟ้านิวเคลียร์ผลิตกระแสไฟฟ้าในปี 
2563 ขณะน้ีอยูใ่นระหว่างการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานและการสาํรวจสถานท่ีก่อสร้างท่ีเหมาะสม เพื่อการ
อนุมติัใหด้าํเนินการต่อไป 
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ประวตัิย่อ 
นายปรีชา การสุทธ์ิ เรียนจบปริญญาตรี(เกียรตินิยม) ดา้น

ฟิสิกส์และปริญญาโท ดา้นนิวเคลียร์เทคโนโลยีจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยัอดีตเคยรับราชการท่ีสาํนักงานพลงังานปรมาณูเพื่อ
สันติ(ปัจจุบนัเปลียนช่ือเป็นช่ือเป็นสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ) 
จากนั้ นได้ดํารงตําแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ประจําภาควิชา
นิว เคลีย ร์ เทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ได้เดินทางไปทาํงานท่ีทบวงการพลงังานปรมาณู
ระหว่างประเทศ (IAEA) ท่ีกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ใน
ตําแหน่งผูต้รวจด้านพิทักษ์ความปลอดภัยเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ 
(Nuclear Safeguards Inspector) จนเกษียณอายเุม่ือปี พ.ศ. 2543 

ปัจจุบนัได้ช่วยงานด้านนิวเคลียร์ของประเทศไทยโดยเป็นผูเ้ช่ียวชาญด้านความปลอดภยัและ
ควบคุมส่ิงแวดลอ้ม สํานักพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์  เป็นนายกสมาคมนิวเคลียร์แห่ง
ประเทศไทย 



ผศ. ดร. สมพร   จองคาํ 
 

ประวตัิย่อ 
 นายสมพร จองคาํ เรียนจบปริญญาตรีดา้นฟิสิกส์จาก
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปริญญาโทดา้นนิวเคลียร์เทคโนโลยีจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และปริญญาเอกด้านฟิสิกส์จาก 
Karlsruhe University, Germany อดีตเคยรับราชการสาํนกังาน
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปัจจุบันเปล่ียนช่ือเป็นสํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ) ตาํแหน่งสุดทา้ยคือ รองเลขาธิการสํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ และนายกสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยใน
ปี 2547-2548 
 ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
กรรมการการศึกษาความเหมาะสมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานนิวเคลียร์ ประธานอนุกรรมการจดัทาํนโยบาย
และแผนยทุธศาสตร์ดา้นพลงังานปรมาณูของประเทศ และเป็นท่ีปรึกษาสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย 
 
 
 
 

อารีรัตน์   คอนดวงแก้ว 
 

ประวตัิย่อ 
นายอารีรัตน์ คอนดวงแก้ว  เรียนจบปริญญาตรีด้าน

ฟิสิกส์จากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่และปริญญาโทด้านนิวเคลียร์
เทคโนโลยีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตเคยรับราชการท่ี
สํานักงานพลงังานปรมาณูเพื่อสันติ (ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ) ตาํแหน่งสุดท้ายคือนักนิวเคลียร์
ฟิสิกส์ 8วช.  

ปัจจุบันดํารงตําแหน่งผู ้จัดการศูนย์ฉายรังสีอัญมณี 
สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) และได้
ช่วยงานสมาคมนิวเคลียร์ในตาํแหน่งเลขาธิการสมาคมนิวเคลียร์
แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 ถึงปัจจุบนั 
 




