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คํานํา
ประเทศไทยเรามีวัตถุดิบสําหรับผลิตเชือ้ เพลิงนิวเคลียรหรือไม? เปนคําถามยอดฮิตในยามที่
การใชพลังงานของโลกอยูในขั้นวิกฤตเนื่องจากนํามั
้ นดิบมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ ปริมาณเชื้อเพลิงสํารอง
ประเภทฟอสซิลอันไดแก กาซธรรมชาติ นํ้ามันดิบและถานหินมีอยูอยางจํากัด และรองรับปริมาณการ
ใชพลังงานของโลกไดอีกไมนานนัก คาดกันวาอีกประมาณ 100 ป เชื้อเพลิงเกือบทุกชนิดก็จะหมดไป
จากโลกหรือถามีเหลือก็เสาะหาไดยากเต็มที คําถามที่ควรจะถามอีกคือ แลวถึงเวลานั้นลูกหลานของเรา
จะเอาเชื้อเพลิงที่ไหนมาใช?
ปจจุบันประเทศไทยเรามีความตองการใชพลังงานไฟฟาในอัตราเพิ่มขึ้นประมาณปละ 1,000
เมกกะวัตต ซึ่งโดยสวนใหญเราใชกาซธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟาจํานวนมากกวา 70% สวนที่
เหลือผลิตจากถานหิน นํามั
้ นเตาและพลังนํ้าจากเขือ่ น พลังงานทดแทนชนิดตาง ๆ เชน พลังงานแสง
อาทิตย
พลังงานลมและพลังงานชีวมวลนั้นมีขอจํากัดไมสามารถผลิตไฟฟาปริมาณมากตามความ
ตองการได สามารถเปนไดเพียงพลังงานเสริมดวยปริมาณที่ไมมากนัก
พลังงานนิวเคลียรจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับอนาคตของลูกหลานเราที่จะนํามาใชผลิตกระแสไฟ
ฟา สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทยจึงมีการเตรียมพรอมในการเผยแพรความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเชื้อ
เพลิงนิวเคลียรเพื่อใหผูสนใจไดทราบถึงที่มาและวิธีการผลิต ตลอดจนการจัดการเกี่ยวกับเชื้อเพลิง
นิวเคลียรที่ใชแลว เปนเรื่องที่อานงายไดสาระและความรู เขียนโดยอาจารยปรีชา การสุทธิ์ และอาจารย
วิทิต เกษคุปต ซึ่งทานเคยเปนผูตรวจเชื้อเพลิงนิวเคลียรประจําทบวงการพลังงานปรมาณูระหวาง
ประเทศ (IAEA) (ปจจุบันพ.ศ. 2548 มีการใชโรงไฟฟานิวเคลียร 425 โรงใน 24 ประเทศ) ความรูและ
ประสบการณตรงทีท่ า นไดถา ยทอดออกมาเปนเรือ่ งราวทีน่ า อาน นาติดตามอยางยิ่ง เหมาะสําหรับผูอ า น
ทั่วไปแมวาจะไมมีความรูพื้นฐานทางนิวเคลียรมากอนก็ตาม
สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย ขอขอบคุณตออาจารยปรีชา การสุทธิ์ และอาจารยวิทิต เกษ
คุปต สําหรับงานเขียนอันมีคณ
ุ คาตอประชาชนเลมนี้
สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย
ตุลาคม พ.ศ. 2548
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มารูจัก เชื้อเพลิงนิวเคลียรกันเถอะ
วิทิต เกษคุปต
ปรีชา การสุทธิ์
เมื่อกลาวถึงคําวา “ เชื้อเพลิง (fuel) ” ผูเขียนเชื่อวาทุกคนคงรูจกั และมีความเขาใจวาเชื้อเพลิง
เมื่อเผาไหมจะใหความรอนออกมา โดยความรอนนี้สามารถนําไปใชประโยชนตางๆได เชื้อเพลิง
ดังกลาว เปนเชื้อเพลิงธรรมดา การใหความรอนซึ่งเปนพลังงานรูปหนึ่งออกมานัน้ เปนผลจากการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี
แตเมื่อกลาวถึงคําวา เชื้อเพลิงนิวเคลียร (nuclear fuel) ผูอานบางทานอาจสั่นหัวบอกไมรูจัก
บางทานอาจขมวดคิ้วแลวบอกวารูจกั แตคาํ วา เชื้อเพลิงปรมาณู บางทานอาจบอกวาเคยผานหูผานตา
จากการฟง อาน ขาว เรื่องโครงการนิวเคลียรของเกาหลีเหนือและอิหราน บางทานอาจบอกวารูจักคํา
นี้แตไมแนใจวาคืออะไร ชวยเลาใหฟงหนอยซิ
นี่เองเปนที่มาของเรื่อง “ มารูจัก เชื้อเพลิงนิวเคลียร กันเถอะ ” ซึ่งผูเขียนจะขอเลาไปเรื่อยๆ
แบบกวางๆ ไมเปนวิชาการมากนัก
กอนเขาเรื่อง ผูเขียนขอเลาอะไรเล็กนอยเพือ่ ใหไดรจู ักคําศัพท บางคําที่ตองเอยถึงในเรื่องนี้
สมมุติวา ทานผูอาน มีกอนทองคําบริสุทธรอยเปอรเซ็นตอยูกอนหนึง่ หรือเปนกอนของ
ธาตุบริสุทธอะไรก็ได แลวใหลองคิดดูซวิ า ถาแบงกอนดังกลาวนี้ใหเล็กลงไปเรื่อยๆ มันจะไปสิน้ สุด
ตรงไหน
จากแนวความคิดของนักปรัชญา ประกอบกับผลการคนควาวิจัยของนักวิทยาศาสตรสมัยแรกๆ
สรุปไดวาเมื่อแบงไป แบงไป เรื่อยๆจะไปสิ้นสุดทีส่ วนเล็กที่สุดที่ยังคงมีคุณสมบัติทางเคมีของธาตุ
นั้นๆอยู และเรียกสวนที่เล็กที่สุดนี้วาอะตอม (atom) ดังนั้นจะมีทองคําอะตอม ไฮโดรเจนอะตอม
ออกซิเจนอะตอม ยูเรเนียมอะตอม ฯลฯ
อะตอมเปนคําทับศัพทจากภาษาอังกฤษ สมัยกอนมีการแปลเปนไทยวา ปรมาณู แตปจ จุบัน
ไมคอยนิยมใชกัน
จากนี้ไป ขอใหผูอานทําใจใหสงบ แลวนึกใหเห็นภาพตามการอานไปเรื่อยๆ เหมือนนวนิยาย
ที่มีตัวละครชือ่ ตางๆ

1

เมื่อพบวาอะตอมมีอยูจริง นักวิทยาศาสตรกค็ นควาตอไปวาอะตอมนั้นเปนอยางไร ซึ่งก็
พบวาอะตอมเปนสิ่งที่เล็กที่สุดในแงคณ
ุ สมบัติทางเคมี
แตไมเปนสิ่งที่เล็กที่สุดในแงคุณสมบัตทิ าง
ฟสิกส ทั้งนี้โดยพบวาอะตอมมีองคประกอบอยู 2 สวน คือ สวนที่หนึ่งเปนแกนกลาง ที่เรียกวา
นิวเคลียส ( nucleus ) สวนที่สองเปนกลุมอนุภาคอิเล็กตรอน (electron) โคจรรอบนิวเคลียสเปนชั้นๆ
เหมือนดาวนพเคราะหโคจรรอบดวงอาทิตยอนุภาคอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟาลบ หนึ่งหนวย
สําหรับแกนกลางหรือนิวเคลียส นักวิทยาศาสตรยังพบอีกวา ประกอบดวยกลุมอนุภาคทีส่ ําคัญ
อยู 2 ชนิด รวมอยูดว ยกัน คือ โปรตอน (proton) ซึ่งแตละอนุภาคมีประจุไฟฟาบวกหนึ่งหนวยและ
นิวตรอน (neutron) ซึ่งเปนอนุภาคที่ไมมีประจุไฟฟา การที่อนุภาคทั้งสองกลุมนี้อยูรวมกันไดใน
นิวเคลียสก็ดวยมีแรงนิวเคลียส (nuclear) ยึดเหนีย่ วกันไว
ตามความจริงในนิวเคลียส ยังมีอนุภาคยอยๆ อีกหลายอนุภาค เชน นิวทริโน แอนไทนิว
ทริโน มีซอน แตในทีน่ ี้จะไมกลาวถึงเพราะไมมีบทบาทในเรื่องที่เราจะพูดกัน
ในสภาพปกติ แตละอะตอมจะมีจํานวนโปรตอนเทากับจํานวนอิเล็กตรอน นั้นคือเปนกลาง
ในแงของประจุไฟฟา
นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตรยังพบอีกวาธาตุแตละธาตุไมไดมีอะตอมหรือนิวเคลียสชนิดเดียว
แตจะมีหลายชนิดโดยแตละชนิดในนิวเคลียสจะมีจํานวนโปรตอนเทากัน แตจํานวนนิวตรอนไมเทากัน
ตัวอยางเชน ธาตุไฮโดรเจน มีอะตอมหรือนิวเคลียส 3 ชนิด ชนิดแรก เปนอะตอมที่นวิ เคลียสมีโปรตอน
หนึ่งอนุภาคเทานั้น ไมมนี วิ ตรอน ชนิดที่สอง เปนอะตอมที่นวิ เคลียสมีโปรตอนหนึ่งอนุภาคกับ
นิวตรอนหนึ่งอนุภาค ชนิดที่สาม เปนอะตอมที่นวิ เคลียสมีโปรตอนหนึ่งอนุภาคกับนิวตรอนสอง
อนุภาค
ในทางวิทยาศาสตร ไมเรียกวาชนิด แตเรียกวาไอโซโทป ดังนัน้ จึงตองพูดวา ไฮโดรเจน มี 3
ไอโซโทป ออกซิเจน มี 13 ไอโซโทป ยูเรเนียมมี 16 ไอโซโทป พลูโทเนียม มี 15 ไอโซโทป เปนตน
ไอโซโทปของแตละธาตุ บางไอโซโทปมีอยูแลวในธรรมชาติ บางไอโซโทป ซึ่งเปนสวนใหญ
จะเปนไอโซโทปที่มนุษยทําใหเกิดขึ้น อาจจะโดยจงใจ หรือ โดยบังเอิญก็ตาม
คุณสมบัติทางเคมีของแตละไอโซโทปของธาตุเดียวกันจะเหมือนกัน เพราะปฏิกิรยิ าเคมีจะเกิด
กับอิเล็กตรอน ที่โคจรอยูรอบนิวเคลียส ซึ่งทุกไอโซโทปของธาตุนั้นๆ จะมีจํานวนอิเล็กตรอนเทากัน
แตถาเปนคุณสมบัติทางฟสิกสและทางนิวเคลียรจะตางกัน
เพราะมีจํานวนนิวตรอนที่ตางกันเขามา
เกี่ยวของดวยนั่นเอง
เนื่องจากธาตุแตละธาตุมีหลายไอโซโทปดังกลาวแลวดังนัน้ การจะพูดถึงไอโซโทปใด จะตอง
มีหลักเกณฑบง บอกใหเขาใจตรงกัน ซึ่งทีใ่ ชกันคือ การเขียนแบบขางลางนี้
Z

XA

(สมัยกอน)

หรือ

A
Z

X

2

(สมัยใหม)

เมื่อ X = สัญลักษณของธาตุ
A = เลขเชิงมวล (mass number) มีคาเทากับจํานวนโปรตอนบวกกับจํานวนนิวตรอน ใน
นิวเคลียสของไอโซโทปนั้น
Z = เลขเชิงอะตอม (atomic number) มีคาเทากับจํานวนโปรตอน ในนิวเคลียสของ
ไอโซโทปนั้น
ถาเอาคา Z ลบออกจากคา A เราจะไดคาจํานวนนิวตรอนในนิวเคลียสนั้น
ตัวอยาง ถาตองการกลาวถึง ยูเรเนียมไอโซโทปที่ในนิวเคลียสมีนิวตรอน 143 อนุภาค จะเขียน
บอกวาอยางไร
สิ่งแรก ตองทราบวา ยูเรเนียม มีสัญลักษณของธาตุวาอะไร ซึ่งก็คือ U
สิ่งตอไป ตองหาวาธาตุยเู รเนียมมีโปรตอนอยูในนิวเคลียสจํานวนเทาไร หรือมีคาเลขเชิง
อะตอมเทาไร ซึ่งก็พบวาเทากับ 92
จากนี้เราก็สามารถหาคาเลขเชิงมวลไดวาเทากับ 92 + 143 = 235
ดังนั้น จึงเขียนสัญลักษณยเู รเนียมไอโซโทปดังกลาวไดดังนี้
92

U 235

หรือ

235
92

U

มีบางคน รวมทั้งผูเขียนดวยที่ไมอยากเขียนตัวเลขหอยขางบน หอยขางลาง เลยเขียนแบบงายๆ
วา U –235 แลวอานวา ยูเรเนียม 235 โดยตัดคา 92 ออกไป เพราะอยางไรยูเรเนียมไอโซโทปทุกตัวตางก็
มีจํานวนโปรตอนในนิวเคลียสเทากับ 92 เหมือนกันอยูแลว ดังนั้น จึงละไวในฐานเขาใจได
มีคําศัพทท่นี าทราบอีกคําหนึ่ง คือ นิวไคลด (nuclide) เปนคําที่ใชเรียกอะตอม หรือนิวเคลียส
ใดๆ ที่ตองมีการบงบอกถึงจํานวนโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียส เปนคําใชแบบกวางๆ เชน
Na-23, Na-24, Na-25, K-40 เปนนิวไคลดที่แตกตางกัน สวน Na-23 Na-24 Na-25 เปนไอโซโทป
ของโซเดียม
ถา “ไอโซโทป” กับ “ นิวไคลด ” จะพบวามีการใชสลับแทนกันไปแทนกันมาเสมอ ซึ่งก็
ยอมรับกัน
มาถึงตอนนี้ เรารูจักคํา อะตอม นิวเคลียส โปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน เลขเชิงอะตอม
เลขเชิงมวล ไอโซโทป นิวไคลด แลว ตอไปมาเขาเรื่องกัน
จากการคนควาวิจัยของนักวิทยาศาสตรตอมา ทําใหพบวา ไอโซโทป หรือนิวไคลด บางตัว มี
พลังงานในรูปของรังสีแผออกมาดวย ซึ่งเมื่อตรวจรังสีดังกลาวก็พบวามีที่สําคัญ และมีการกลาวถึง
เสมอ อยู 3 ชนิด คือ
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1.
เปนกระแสของอนุภาคชนิดหนึ่ง ซึ่งแตละอนุภาคประกอบดวยโปรตอน 2 อนุภาคกับ
นิวตรอน 2 อนุภาค
มีจุไฟฟาบวกสองหนวย รังสีนี้มีชื่อเรียกวา รังสีอัลฟา (alpha ray ; alpha
radiation) สวนอนุภาคเรียกวา อนุภาคอัลฟา จะสังเกตุเห็นวาอนุภาคอัลฟานี้มลั ักษณะเชนเดียวกับ
นิวเคลียสของนิวไคลด ฮีเลียม - 4 สําหรับนิวไคลด นีแ้ ผรังสีอัลฟาออกไปแลว ตัวเองจะกลายไปเปน
นิวไคลดของธาตุใหมทันที ทั้งนี้เพราะโปรตอนหายไป 2 อนุภาค และ นิวตรอนหายไป 2 อนุภาค
นั่นเอง เชน เรเดียม-226 เมื่อแผรังสีอัลฟาออกไปแลวตัวเองจะกลายเปนเรดอน-222 ดังสมการ
226
88

→

Ra

(เรเดียม-226)

222
86

+

Rn

(เรดอน-222)

4
2

He

(อัลฟา)

2. เปนกระแสของอนุภาคอิเล็กตรอน อนุภาคอิเล็กตรอน มีประจุไฟฟาลบหนึ่งหนวย รังสีนี้มี
ชื่อวา รังสีบีตา (beta rays ; beta radiation) สวนอนุภาคอิเล็กตรอนที่แผออกมามีชื่อเรียกวา อนุภาค
บีตา (beta Particle) คงสงสัยวาในนิวเคลียสมีแตโปรตอนกับนิวตรอนทําไมมีอิเล็กตรอนแผออกมาได
คําอธิบายคือ ในนิวเคลียสนัน้ เกิดความไมเสถียรระดับหนึ่ง ทําใหนิวตรอน สลายตัวเปนโปรตอนกับ
อิเล็กตรอนและนิวทริโน (neutrino) ดังสมการ
นิวตรอน → โปรตอน + อิเล็กตรอน + นิวทริโน
โปรตอนที่เกิดขึ้นนี้จะคงอยูในนิวเคลียส สวนอิเล็กตรอนและนิวทริโน จะถูกผลักออกจาก
นิวเคลียส สําหรับนิวทริโนเปนอนุภาคยอย ที่ไมมีมวลและไมมีประจุ เปนสิ่งที่นักวิทยาศาสตรใช
อธิบายการคงอยูของพลังงานในการสลายตัวแบบแผรังสีบีตา ปรากฏการณนดี้ ูแปลกๆ สําหรับพวกเรา
แตในชัน้ นี้ขอใหเชื่อนักวิทยาศาสตรบอกไวเพราะเขาพิสูจนแลว
สําหรับนิวไคลดที่แผรังสีบีตาออกไปแลว ตัวเองจะกลายไปเปนนิวไคลดของธาตุใหมทันที
ทั้งนี้เพราะมีโปรตอนที่เกิดจากการสลายตัวของนิวตรอนเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอนุภาคนั้นเอง
เชน
ฟอสฟอรัส – 32 เมื่อแผรังสีบีตาออกไปแลว ตัวเองจะกลายเปนซัลเฟอร–32 ดังสมการ
32
15

P

(ฟอสฟอรัส-32)

→

32
16

S

(ซัลเฟอร-32)

+

−1

e0

(บีตา)

+

ν
(นิวทริโน)

3.
เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา ที่มคี วามถี่สูงมาก รังสีนี้มีชื่อเรียกวา รังสีแกมมา (gamma
ray ;gamma radiation) รังสีแกมมานี้มีคณ
ุ สมบัติความเปนอนุภาคดวยเชนกัน ปกติการแผรังสีแกมมาจะ
รวมมาดวยกับการแผรังสีอัลฟา หรือ บีตา
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ไอโซโทปหรือนิวไคลดทแี่ ผรังสีดังกลาวขางบน เราเรียกวา ไอโซโทปรังสี (radioisotope)หรือ
นิวไคลดรังสี (radionuclide) ทํานองเดียวกับวัสดุใดแผรังสี เราก็เรียกวาวัสดุกัมมันตรังสี (radioactive
material)
ปกติเมื่อพูดถึงไอโซโทปรังสี นิวไคลด รังสี หรือ วัสดุกมั มันตรังสี ขอใหนกึ ถึงภาพที่มีอะตอม
หรือนิวเคลียสที่ไมเสถียรจํานวนมากมายมหาศาลนับไมถวนรวมอยูด วยกัน สําหรับการแผรังสีก็ไมได
เกิดขึ้นพรอมกันทีเดียวหมดทุกนิวเคลียส แตจะเกิดขึน้ แบบสะเปะสะปะ ไมมีใครเห็นหรือวิธีใดบอกได
วา นิวเคลียสไหนจะแผรังสีอยางไรก็ตาม เมื่อนิวเคลียสโนนแผรังสี นิวเคลียสนี้แผรงั สีนิวเคลียสนัน้ แผ
รังสี เมื่อรวมกันก็กลายเปนวามีรังสีแผออกมาอยูตลอดเวลา สําหรับนิวเคลียสที่แผรงั สีออกไปแลว จะ
กลายเปนนิวเคลียสของธาตุใหมขึ้นมา นัน่ หมายความวา จํานวนนิวเคลียสหรืออะตอมตัวเดิมจะลดลง
และจะมีจํานวนนิวเคลียสหรืออะตอมใหมเพิ่มขึ้น ในทางวิชานิวเคลียร เราเรียกนิวเคลียส หรืออะตอม
หรือนิวไคลดหรือไอโซโทป ตัวเดิมทีแ่ ผรังสีนี้วา แม (parent) สวนตัวใหมที่เกิดขึ้น เรียกวา ลูก
(daughter)
การที่นิวเคลียสหนึ่ง แมรังสีแลวตัวเองกลายเปนอีกนิวเคลียสหนึ่ง ซึง่ เปนธาตุตางชนิดกันนั้น
เราเรียกวา เกิดการสลาย ในตําราภาษาอังกฤษบางเลมใชคําวา decay บางเลมใช disintegration บางเลม
ใชคําวา transformation
การสลาย ทําใหจํานวนนิวไคลดแม ลดลงเรื่อยๆการลดลงนี้เปนการลดดวยอัตราคงที่ ซึ่ง
แตละนิวไดลครังสีจะลดลงไมเหมือนกันหนวยที่ใชบอกเรื่องนี้ คือ คาครึ่งชีวิต ( half life ) ซึ่งบอกถึง
ระยะเวลาที่จํานวนนิวไดลครังสีลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของจํานวนนิวไคลค รังสีเริ่มตน ตัวอยางเชน
โคบอลต – 60 มีคาครึ่งชีวิต เทากับ 5.27 ป หมายความวา สมมติครั้งแรกมีโคบอลต – 60 อยู 100
นิวเคลียส เมือ่ เวลาผานไป 5.27 ป จะเหลือโคบอลต – 60 อยู 50 นิวเคลียส และถาผานไปอีก 5.27 ป
จะเหลือโคบอลต – 60 อยู 25 นิวเคลียส การลดลงจะเปนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเมื่อเวลาผานไปนานๆ ก็
จะเหลือโคบอลต – 60 ปริมาณนอยมาก
คาครึ่งชีวิตของนิวโคลด รังสีมีตั้งแตนอยกวาวินาทีจนถึงหลายลานป เชน คารบอน – 16 มี
คาครึ่งชีวิต 0.75 วินาที คารบอน – 14 มีคาครึ่งชีวิต 5730 ป ยูเรเนียม – 235 มีคาครึ่งชีวิต 704 ลานป
ขออนุญาตนอกเรือ่ งชั่วครูเกี่ยวกับคาครึ่งชีวติ นี้ เพราะมีประโยชนตอการเลือกใชนิวเคลียส
รังสีในการศึกษา คนควาวิจัยและใชจริงๆในงานตางๆไมวาจะในทางการแพทย ในทางอุตสาหกรรม
ในทางเกษตรหรืออื่นๆ นั่นคือเลือกใชพวกที่มีคาครึ่งชีวิตไมยาวนัก พอใชแลวหรือใชไปเรื่อยๆไม
นานก็จะเหลือรังสีนอยมากจนถือวาไมมีอนั ตราย นอกจากนี้ในการขจัดกากกัมมันตรังสีถารูวากากนั้น
เปนพวกมีคาครึ่งชีวิตเทาไร เราก็เพียงกักเก็บกากนั้นไวเฉยๆ รอจนปริมาณรังสีลดนอยลงจนถึงระดับ
ที่ไมกอใหเกิดอันตราย ก็จดั การขจัดกากดังกลาวเหมือนกากหรือขยะธรรมดา
สําหรับกากกัมมันตรังสีที่มีคาครึ่งชีวิตยาวมากก็ตองมีวิธกี ารในการจัดการกับกากนัน้ เปน
การพิเศษ
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ผูอานอาจมีคําถามวาทําไมผูเขียนเดีย๋ วใชคําอะตอม เดีย๋ วใชคํานิวเคลียส
เดี๋ยวใชคํา
ไอโซโทป อานแลวงง ซึ่งขอตอบวาเพือ่ ใหผูอานคุนกับคําเหลานี้ เพราะตามความจริง เปนการ
กลาวถึงสิ่งเดียวกันแตผูอานตองสรางมโนภาพใหเปนรูปรางขึ้นมาเอง เชนดังพูดถึงอะตอมก็ใหมองวา
มีนิวเคลียสอยูต รงกลางมีอิเล็กตรอนโคจรอยูรอบเปนชั้นๆ ถาพูดถึงนิวเคลียสก็ดเู ฉพาะนิวเคลียสที่อยู
ตรงกลาง สวนอิเล็กตรอนไมคิดถึง ทั้งๆที่อิเล็กตรอนก็ยังโคจรอยูรอบนิวเคลียสนัน้ ๆอยู สําหรับนิว
ไคลดและไอโซโทป ก็เปนอยางที่อธิบายมาแลว
การสลายของนิวเคลียสที่ไมเสถียรโดยการแผรังสีอัลฟา รังสีบีตา รังสีแกมมา ดังกลาว
แลวถือวาเปนการเกิดปฏิกิรยิ านิวเคลียรแบบหนึ่ง และการเกิดปรากฎการณเชนนีท้ ําใหนกั วิทยาศาสตร
เชื่อวาภายในนิวเคลียสจะตองมีพลังงานอยูเปนจํานวนมากซึ่งทําใหมีการศึกษาคนควาเพื่อนําพลัง
ดังกลาวออกมาใช
ผลจากการศึกษาคนควา นักวิทยาศาสตรก็ประสบผลสําเร็จโดยพบวามีปฏิกิริยานิวเคลียร
อยู 2 แบบ ที่สามารถทําใหเกิดพลังงานจํานวนมหาศาลออกมาในชวงเวลาอันสั้นได นั่นคือปฏิกิริยา
แบงแยกนิวเคลียส หรือฟชชัน ( fission ) และปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียส หรือฟวชัน ( fusion )
ปฏิกิริยาฟชชัน และปฏิกิรยิ าฟวชัน เปนอยางไร
ปฏิกิริยาฟชชัน
เปนปฏิกิริยาที่นิวเคลียสของธาตุที่หนักถูกทําใหแยกออกจากกัน
แลวมีพลังจํานวน
มหาศาลออกมาดวย ปจจุบนั ธาตุที่วานี้มีเพียงธาตุยูเรเนียม และพลูโทเนียมเทานั้น อยางไรก็ตามใชวา
ไอโซโทปของธาตุยูเรเนียมหรือพลูโทเนียมจะเกิดปฏิกิรยิ าฟชชันไดทกุ ตัว จะมีเพียงไอโซโทปบางตัว
เทานั้นที่เกิดปฏิกิริยาฟชชันและนําพลังงานที่ออกมาไปใชประโยชน นั้นคือยูเรเนียม –235 ซึ่งมีอยูใน
ธรรมชาติ และยูเรเนียม –233 กับพลูโทเนียม –239 ซึ่งไมมีอยูในธรรมชาติ เราตองผลิตขึ้นมาใชเอง
สําหรับกระสุนที่ใชยิงเพื่อใหนิวเคลียสของทั้งสามไอโซโทปดังกลาวแยกออกจากกันคือ
อนุภาคนิวตรอนที่มีความเร็วพอเหมาะ
ปฏิกิริยาฟชชันนี้ถูกนําไปใชในเครื่องปฏิกรณนวิ เคลียร ( บางคนเรียกเครื่องปฏิกรณ
ปรมาณู ) และทําระเบิดปรมาณู
สําหรับสมการปฏิกิริยาฟชชันสามารถเขียนแบบเขาใจงายๆ คือ
n + U-235 → X + Y + 2n + พลังงาน
( Pu-239)
(U-233)
เมื่อ n
= อนุภาคนิวตรอนตามสมการขางบนเขียน 2n แตความจริงอาจเปน
1n , 3n ,4n ก็ได สําหรับคาเฉลี่ยคือ 2 . 5n
X, Y = ผลผลิตการแบงแยกนิวเคลียส
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จากสมการจะเห็นวาเริ่มตนมีอนุภาคนิวตรอนเพียงหนึ่งอนุภาค แตเกิดปฏิกิริยาฟชชันแลวจะ
ไดนวิ ตรอนสองอนุภาคที่เกิดขึ้นก็จะทําใหเกิดปฏิกิริยาฟชชันตอไป เกิดนิวตรอนเปนสี่อนุภาค แลว
นิวตรอนสี่อนุภาคนี้กไ็ ปทําใหเกิดปฏิกิริยาฟชชันตอไปอีก
ซึ่งปรากฏการณนี้จะมีตอไปเรือ่ ยๆ
พลังงานที่เกิดขึ้นก็จะทวีคณ
ู ขึ้นเรื่อยๆ แบบนี้ เราเรียกวาเกิดปฏิกิริยาลูกโซ ( chain reaction )
ในเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร ( เครื่องปฏิกรณปรมาณู ) เราทําการควบคุมปฏิกิริยาลูกโซไมใหเกิด
เกินขีดจํากัดทีต่ ั้งไว แตในระเบิดปรมาณูเราไมควบคุม ดังนั้นจึงตางกัน เอามาเปรียบเทียบหรืออางอิง
ถึงกันในเรื่องการกอใหเกิดอันตรายไมไดโดยสิ้นเชิง

รูปที่ 1 ยูเรเนียมฟชชัน
ปฏิกิริยาฟวชัน
เปนปฏิกิริยาทีน่ ิวเคลียสของธาตุที่เบาสองนิวเคลียสมารวมกัน แลวกลายเปนนิวเคลียสที่
หนักกวาพรอมกับมีพลังมหาศาลออกมาดวย การเกิดปฏิกิริยานี้นวิ เคลียสเบานั้นจะมีความเร็วสูงมาก
หรืออยูในสภาพที่มีความรอนสูงมากหลายรอยลานองศาจึงจะรวมกันได
ปจจุบันธาตุที่เบาที่
เกิดปฏิกิริยาฟวชันคือไฮโดรเจน ธาตุไฮโดรเจนมี 3 ไอโซโทปคือ ไฮโดรเจน-1 กับไฮโดรเจน-2 ที่มี
ชื่อเฉพาะเรียกวา ดิวเทอเรียม ( deuterium ) ซึ่งมีอยูแลวในธรรมชาติ และไฮโดรเจน-3 ที่ไมมีอยูใน
ธรรมชาติ มนุษยตองผลิตขึ้นมาโดยตรงหรือเกิดขึ้นโดยผลที่มนุษยทําขึ้นมา ไฮโดรเจน-3 นี้มีชื่อ
เฉพาะเรียกวา ตริเตียม ( tritium )
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เทาที่พบแลวมีปฏิกริ ิยาฟวชันหลายแบบที่เกิดจากไอโซโทปทั้ง 3 ชนิดของไฮโดรเจน แต
อยางไรก็ตามมีอยู 4 แบบที่คาดวาจะเกิดขึ้นไดเร็ว และพอเพียงในอุณหภูมิและความเร็วที่สามารถทํา
ขึ้นได โดยสมการเขียนไดดังนี้
2
H + 2H → 3He + 1n + พลังงาน
2
H + 2H → 3He + 1H + พลังงาน
3
H + 2H → 4He + 1n + พลังงาน
3
H + 3H → 4He + 21n + พลังงาน
เมื่อ

2

H = ดิวเทอเรียม
H = ตริเตียม
3
He = ฮีเลียม-3
4
He = ฮีเลียม-4
3

ปฏิกิริยาที่เกิดขึน้ ในดวงอาทิตยคอื ปฏิกิริยาฟวชัน
ปฏิกิริยาฟวชันใชในทําการระเบิดไฮโดรเจน
ขณะนี้มีการคนควาวิจัยเรื่องปฏิกริ ิยาฟวชันกันอยูในประเทศใหญๆ โดยหวังวาถาสามารถทํา
ใหเกิดขึ้นไดและรักษาใหดํารงอยูตลอดไป และสามารถควบคุมได เราก็จะมีพลังงานนิวเคลียรใชอยาง
มากมายมหาศาลและเปนพลังงานที่สะอาดดวย เทาที่ผูเขียนทราบมีการทําใหเกิดขึ้นไดแลว แตปรากฏ
เกิดขึ้นไดในชวงเวลาสั้นมากยังไมสามารถนํามาใชในเชิงพาณิชยได คงตองใชเวลาอีกนาน
จากที่กลาวมาแลวจึงพอสรุปไดวา เชื้อเพลิงนิวเคลียรของปฏิกิริยาฟชชัน คือ ยูเรเนียม-235
พลูโทเนียม-239 สวนเชื่อเพลิงนิวเคลียรของปฏิกิริยาฟวชันคือ ไฮโดรเจน-2 (ดิวเทอเรียม) และ
ไฮโดรเจน-3 (ตริเตียม)
ตอไปเรามาดูรายละเอียดของแตเชื้อเพลิง
ยูเรเนียม-235
ธาตุยูเรเนียมมีหลายไอโซโทป แตไอโซโทปที่มีอยูแลวในธรรมชาติมี 3 ชนิด คือ
ยูเรเนียม-234 มีประมาณ 0.01% (0.0057%) ยูเรเนียม-235 มีประมาณ 0.7% (0.7204%) และยูเรเนียม238 มีประมาณ 99.3% (99.2739%) ปกติจะมีการพูดถึงยูเรเนียม-235 กับยูเรเนียม-238 เทานั้น สวน
ยูเรเนียม-234 จะไมคอยพูดถึงกันเพราะมีปริมาณนอยมากนั่นเอง
ในการพูดถึงเชื้อเพลิงยูเรเนียม ปกติเขาจะใชเปอรเซ็นตของยูเรเนียม-235 ที่มีอยูในยูเรเนียม
เปนหลักในการแบงกลุมของยูเรเนียม ปจจุบันมีการแบงเปนกลุมใหญอยู 3 กลุมคือ
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1. ยูเรเนียมที่มียูเรเนียม-235 อยู 0.7% เรียกวา แนชเชอรัล ยูเรเนียม (natural uranium)
หรือยูเรเนียมธรรมชาติ
2. ยูเรเนียมที่มียูเรเนียม-235 มากกวา 0.7% เรียกวา เอ็นริช ยูเรเนียม (enriched uranium)
หรือ ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ ซึ่งก็แบงเปนกลุมยอยอีก 2 กลุม คือ ถามียูเรเนียม-235
นอยกวา 20% เรียกวา โลว เอ็นริช ยูเรเนียม (low enriched uranium) แตถามียูเรเนียม235 เทากับหรือเกิน 20% เรียกวา ไฮ เอ็นริช ยูเรเนียม (high enriched uranium)
3. ยูเรเนียมที่มียูเรเนียม-235 นอยกวา 0.7% เรียกวา ดีพลีทเท็ด ยูเรเนียม (depleted
uranium) หรือ ยูเรเนียมดอยสมรรถนะ
จากขางบนขอที่ 2 คือ ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ ถือวาสําคัญเพราะจะใชเปนเชื้อเพลิงใน
เครื่องปฏิกรณนิวเคลียรทั้งเพื่อการวิจยั และในโรงไฟฟานิวเคลียรเปนสวนใหญ
ตลอดจนใชเปน
เชื้อเพลิงในระเบิดนิวเคลียร ( ระเบิดปรมาณู ) ดวย สําหรับขอที่ 1 คือ ยูเรเนียมธรรมชาติ ก็มีการใช
เปนเชื้อเพลิงในโรงไฟฟานิวเคลียรแบบแคนดู (CANDU = Canadian Deuterium Uranium)
เหมือนกัน สวนขอที่ 3 ยูเรเนียมดอยสมรรถนะ ใชเปนเชื้อเพลิงไมได เขาจึงใชในงานที่ตองการวัตถุ
ที่หนัก ความหนาแนนสูง แตมีปริมาณหรือขนาดเล็ก เชน ใชเปนภาชนะบรรจุวัสดุกัมมันตรังสี ใช
สําหรับถวงใหเกิดการสมดุลในเครื่องบิน หรืออาจใชเปนตนกําเนิดผลิตพลูโทเนียม-239
เชื้อเพลิงที่ใชในเครื่องปฏิกรณนวิ เคลียรเพือ่ การวิจยั ที่ตั้งอยูที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติหลัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่บางเขน เปนยูเรเเนียมทีม่ ีคาเอ็นริชเม็นต (enrichment) เทากับ 20%
สําหรับเชื้อเพลิงที่ใชในการระเบิดนิวเคลียรจะตองเปนยูเรเนียมที่มีคาเอ็นริชเม็นตมากกวา 95%
ดังนั้นประเทศใดที่ตองการทําเชื้อเพลิงยูเรเนียมเพื่อนําไปใชประโยชนในเครื่องปฏิกรณ
นิวเคลียรหรือทําระเบิดนิวเคลียรดวยตนเองตองมีโรงงานที่ทํายูเรเนียมธรรมชาติใหเปนเอ็นริชยูเรเนียม
ใหได โรงงานนี้มีชื่อเรียกวา ยูเรเนียม เอ็นริชเมนต พลานต (Uranium Enrichment Plant) หรือเรียก
ยอๆ วา เอ็นริชเมนต พลานต
หลักการทํานัน้ มีหลักงายๆ คือ ทําอยางไรก็ไดใหขจัดอะตอมของยูเรเนียม-238ออกไป
ใหไดมากๆ เพื่อวาสัดสวนของยูเรเนียม-235 เมื่อเทียบกับยูเรเนียม-238 ที่เหลืออยูจ ะไดสูงขึ้น นั่นคือ
เปอรเซนตของยูเรเนียม-235จะเพิ่มขึน้ เรื่อยๆ เมื่อยูเรเนียม-238 ถูกขจัดออกมากขึ้นๆ
สําหรับกระบวนการที่ใชที่รูจักกัน คือ
1. แกสเชียส ดิฟฟวชัน (Gaseous Diffusion) กระบวนการคือทํายูเรเนียมใหอยูใ นสภาพ เปน
แกสในรูปของยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด (UF6) แลวสงผานเขา diffusion chamber ซึ่งทําตัวเหมือน
เปนแผนเยื่อ (membrane) โดยการนี้อะตอมของยูเรเนียม-238ที่มีขนาดใหญและวิ่งชากวาอะตอมของ
ยูเรเนียม-235 จะถูกสกัดออกไปบางสวน เมื่อวิ่งผานแชมเบอรแตละครั้ง ดังนั้นถาใหวิ่งผานแชมเบอร
ตอไปเรื่อยๆ สัดสวนของยูเรเนียม-235ตอยูเรเนียม-238 จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนไดเอ็นริชเมนตตามที่
ตองการ
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เพื่อใหเขาใจงาย ขอใหดูตัวอยางขางลาง สมมติเริ่มแรกมียูเรเนียม-235 จํานวน 28 อะตอมกับ
ยูเรเนียม-238 จํานวน3972 อะตอม โดยใหผานแชมเบอร 3 ตัว
U-238 = 3972 → U-238 = 400 → U-238 = 20 → U-238 = 1
U-235 = 28 → U-235 = 27 → U-235 = 27 → U-235 = 26
ยูเรเนียมมี
ยูเรเนียมมี
ยูเรเนียมมี
ยูเรเนียมมี
ยูเรเนียม-235 0.7%
เอ็นริชเมนต 6.3% เอ็นริชเมนต 57.4% เอ็นริชเมนต 96.3%
(ยูเรเนียมธรรมชาติ)
จากตัวอยางขางบนจะพบวาเริ่มแรกเปนยูเรเนียมธรรมชาติ แตพอถึงขั้นสุดทายจะไดยูเรเนียมที่มี
ยูเรเนียม-235 เทากับ 96.3% สวนยูเรเนียม-238 จํานวน 3972- 1= 3971อะตอมกับยูเรเนียม-235
จํานวน 28 - 26 = 2 อะตอมที่ถูกสกัดไวจะกลายเปนยูเรเนียมทีม่ ียูเรเนียม-235 อยู 0.5% ซึ่งจะ
กลายเปน ยูเรเนียมดอยสมรรถนะ
2. กระบวนการแกสเซ็นตริฟวจ (Gas Centrifuge process) ทําโดยการปน แกสยูเรเนียมเฮกซะ
ฟลูออไรดในทอทรงกระบอกดวยความเร็วสูง ซึ่งก็จะทําใหอะตอมของยูเรเนียม-235 ถูก
เหวีย่ งกระเด็นออกจากยูเรเนียม-238 เอาสวนที่มียเู รเนียม-235 เพิ่มขึน้ ไปเหวี่ยงตอไปเรื่อยๆ
ในที่สุดก็จะไดเอ็นริชยูเรเนียมตามที่ตองการ
3. การแบงแยกโดยใชสนามแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Separation) หลักการคือ การทํา
ใหยเู รเนียมกลายเปนแกสที่แตกตัว (ionized gas) แลวนําไปผานสนามแมเหล็กไฟฟากําลัง
สูง โดยการนี้ยูเรเนียม-235 และยูเรเนียม238 จะถูกเบี่ยงเบนเปนทางโคงดวยมุมตางกัน
จากนั้นก็รวบรวมสวนที่ตกลงตรงสวนที่ยเู รเนียม-235ตกลงมา นํากลับไปทําซ้ําอีกเรื่อยๆจะ
ไดเอ็นริชยูเรเนียมตามที่ตองการ เครื่องมือแบบนี้มีชื่อเรียกวา แคลูทรอน (callutrons)
4. เทอรมัล ดิวฟวชัน (Thermal diffusion) หลักการของกระบวนการนี้ถือหลักที่วา อะตอม
หรือโมเลกุลที่เบาจะสะสมในเขตที่มีอุณภูมิสูงกวา ดังนัน้ ถาเรามี diffusion columns ที่ขาง
ในมีทอ 2 ทอที่มีจุดศูนยกลางรวมกัน โดยทอในทําใหรอน สวนทอนอกทําใหเย็น จากนั้น
ใหยเู รเนียมวิ่งผานที่วางระหวางสองทอนัน้ ยูเรเนียม-235ก็จะมาเกาะติดสะสมไดแตละสวน
ไปผาน diffusion columns ตอไปอีก ทําอยางไปเรือ่ ยๆ ก็จะไดเอ็นริชยูเรเนียมตามที่
ตองการ
ทั้งสี่วิธีที่กลาวถึงนี้วธิ ีที่สองคือ แกสเซ็นตริฟวจ เปนวิธีที่นยิ มใชกันในปจจุบันในประเทศที่มี
การผลิต ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ
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พลูโทเนียม –239
ธาตุพลูโทเนียม เปนธาตุที่ไมมีในธรรมชาติ เราตองผลิตขึ้นเอง ธาตุพลูโทเนียมมีหลาย
ไอโซโทปแตไอโซโทปที่สามารถกอใหเกิดปฏิกิริยาฟชชันไดคือ พลูโทเนียม-239
เราผลิตพลูโทเนียม-239 ไดโดยการใหอนุภาคนิวตรอนวิ่งไปชนแลวทําปฏิกิริยากับนิวเคลียส
ของยูเรเนียม-238 ดังสมการดังนี้
238
92

U + 01 n → 239
92 U + γ

239
92

0
U ⎯สลายตั
⎯
⎯ว → 239
93 Np + −1 e

239
93

0
Np ⎯สลายตั
⎯
⎯ว → 239
94 Pu + −1 e

เมื่อทราบวาพลูโทเนียม-239 เกิดจากยูเรเนียม-238 และทราบวาเชื้อเพลิงที่ใชในเครื่อง
ปฏิกรณนิวเคลียรไมวาชนิดใด จะเพื่อการคนควาวิจยั หรือเพื่อผลิตกระแสไฟฟา ตางใชยูเรเนียมเปน
เชื้อเพลิง นัน่ คือมีทั้งยูเรเนียม-235 และยูเรเนียม-238 ดวยเหตุผลนี้เมื่อเดินเครื่องปฏิกรณนวิ เคลียร
ยูเรเนียม-235 จะเกิดปฏิกิริยาฟชชันจํานวนยูเรเนียม-235 จะลดลงเรื่อยๆสวนยูเรเนียม-238 จะกลายเปน
พลูโทเนียม-239 เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็สามารถสกัดออกมาใชได
พลูโทเนียม-239 เปนเชื้อเพลิงที่ใชในระเบิดปรมาณู เชน เดียวกับยูเรเนียม-235
มีการพยายามที่จะใชพลูโทเนียม-239 เปนเชื้อเพลิงในเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรเพื่อการผลิต
ไฟฟา ขณะนีอ้ ยูในขั้นทดลองใชเทานั้น เชื้อเพลิงที่วานีม้ ีชื่อวา มอก ฟูเอล (Mox fuel) เปนเชื้อเพลิงที่มี
ยูเรเนียมผสมรวมกับพลูโทเนียม
ยูเรเนียม-233
ยูเรเนียม-233 ไมมีในธรรมชาติ เราตองผลิตขึ้นมาเอง สมการการเกิดยูเรเนียม-233 คือ
232
90

Th + 01 n → 23390 Th + γ

233
90

0
Th ⎯สลายตั
⎯
⎯ว → 233
91 Pa + −1 e

233
91

0
Pa ⎯สลายตั
⎯
⎯ว → 233
92 U + −1 e
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จากสมการขางบนจะเห็นวา ยูเรเนียม-233 เกิดจากทอเรียม-232 (Thorium-232) ซึ่งมีอยูใน
ธรรมชาติดังนั้นการผลิต คือ เอาทอเรียม-232 ใสเขาไปในแกนเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร หลังจากนั้น
นํามาสกัดเอายูเรเนียม-233ออกมา เหมือนกับการสกัดเอาพลูโทเนียม-239 ออกมาดังที่กลาวมาแลว
ทอเรียม-232 พบมากในแรโมนาไซต
แรโมนาไซตจะพบปนอยูในทรายโมนาไซต (monazite sand) หรือพบในหางแรดีบกุ
ประเทศไทยในอนาคตขางหนา ถาเราไมขายทรายโมนาไซตหรือหางแรดีบุกใหตางประเทศจน
หมดประเทศเราจะมีแหลงตนกําเนิดของเชื้อเพลิงยูเรเนียม-233 กับเขาบาง
ปจจุบันการศึกษาคนควาวิจยั เรื่องของยูเรเนียม-233 เพื่อนํามาใชเปนเชือ้ เพลิงในเครื่องปฏิกรณ
นิวเคลียรยังมีไมมาก ดังนัน้ จึงไมมีการกลาวถึงยูเรเนียม-233 กันมากนัก
ไฮโดรเจน-2 หรือดิวเทอเรียม
ไอโซโทปของธาตุไฮโดรเจนที่มีอยูในธรรมชาติ คือ ไฮโดรเจน-1 (H-1) มี 99.985 % และ
ไฮโดรเจน-2 (H-2) มี 0.015% ไดมีการใชหรือศึกษากระบวนการแยกไอโซโทปหลายแบบเพื่อทําให
เปอรเซนตของไฮโดรเจน-2 เพิ่มสูงขึ้นจาก 0.015% เปน 99.7 % หรือมากกวา แตปรากฏวายังไมมี
กระบวนการอะไรที่ดีกวากระบวนการอื่นๆ แบบใหเห็นเดนชัด อยางไรก็ตามมีวิธีหนึ่งที่ใชในโครงการ
แมนแฮตตัน (Manhattan Project) ซึ่งเปนโครงการศึกษาคนควาสรางระเบิดปรมาณูของอเมริกา คือใช
catalytic steam-hydrogen exchange กับ water distillation เพื่อใหไดไฮโดรเจน-2 ที่มีเปอรเซนตเพิ่ม
สูงขึ้นระดับหนึ่งกอนที่จะเขาสูกระบวนการ electrolysis ในขั้นสุดทายนอกจากนี้ภายหลังสงครามโลก
ครั้งที่สอง ไดมีการใชระบบ dual temperature chemical exchange แลวตอดวย water distillation และ
จบลงดวย electrolysis
น้ําธรรมดาที่เรารูจักกันเขียนเปนสูตรเคมีวา H2O โดย H คือไฮโดรเจน-1 แตถาเปนน้ําที่เปน
โมเลกุลของไฮโดรเจน-2 หรือ ดิวเทอเรียม จะเขียนเปนสูตรเคมีวา D2O นี้เรียกวา “น้ํามวลหนัก”
(heavy water) มีเครื่องปฏิกรณนวิ เคลียรบางแบบใชน้ํามวลหนักเปนตัวหนวงความเร็ว (moderator)
นิวตรอน
ตามที่กลาวมาแลววา เชื้อเพลิงของปฏิกิริยาฟวชัน คือ ดิวเทอเรียม ดั้งนั้นจะเห็นวาถาเรา
สามารถผลิตและควบคุมปฏิกิริยาฟวชันได เราจะมีเชื้อเพลิงนิวเคลียรจํานวนมากมหาศาลทีเดียว
เพราะที่ใดมีไฮโดรเจนที่นนั้ จะมีดวิ เทอเรียมดวย

ไฮโดรเจน-3 หรือตริเตียม
ไฮโดรเจน-3 หรือตริเตียม (T) เปนไอโซโทปของธาตุไฮโดรเจนที่ไมมีในธรรมชาติ เราตอง
ผลิตขึ้นมาเอง สมการการเกิดตริเตียมคือ
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6
3

Li + 01 n → 31 H + 42 He

วิธีการโดยการนําลิเทียมเขาไปอาบนิวตรอนในเครื่องปฏิกรณนวิ เคลียรจากนั้นนําไปแยกเอา
ตริเตียมออกมา ตริเตียมนอกจากใชเปนเชือ้ เพลิงของปฏิกิริยาฟวชันแลว ยังใชประโยชนในการผสม
กับสารเรืองแสงเพื่อใหเกิดแสงเรืองแสงตลอดเวลาโดยไมตองพึ่งแสงสวางไปกระตุน ทั้งนี้เพราะตริ
เตียมแผรังสีบตี าอยูตลอดเวลาแลวรังสีบีตานี้จะเปนตัวกระตุนสารเรืองแสงใหแผแสงเรืองออกมา
นอกจากนี้กใ็ ชเปนตัวศึกษาการเคลื่อนที่ของน้ําในระบบสิ่งมีชีวิตตางๆ
เมื่ออานมาถึงตอนนี้ ผูอานคงรูจักเชื้อเพลิงนิวเคลียรทุกอยางแลว
เมื่อรูวาอะไรเปนเชื้อเพลิงนิวเคลียรแลว ตอไปเรามาลองคิดดูวา เราจะไดมาอยางไร
สําหรับเรื่องที่จะขอเลาตอไปนี้ ผูเขียนจะไมขอพูดถึงเชื้อเพลิงนิวเคลียรของปฏิกิริยาฟวชัน
เพราะปฏิกิริยาฟวชันนั้นยังอยูในระดับการคนควาวิจยั เพื่อหาทางควบคุมปฏิกิริยาใหสามารถคงอยูได
เปนเวลานานๆเพื่อใชในทางสันติได แตจะเลาถึงเฉพาะเชื้อเพลิงนิวเคลียรที่กอใหเกิดปฏิกิริยาฟชชัน
ที่มีการใชกันอยางกวางขวางในเครื่องปฏิกรณนวิ เคลียรทั่วโลก นั้นคือยูเรเนียม-235
ดังไดกลาวมาตอนแรกๆแลววา ยูเรเนียม-235เปนไอโซโทปหนึ่งของธาตุยูเรเนียม ทีม่ ีอยูใน
ธรรมชาติ
เมื่อมีอยูในธรรมชาติ ก็หมายความวาจะตองมีแรยูเรเนียมในธรรมชาติ เปนจุดเริ่มตน
แรยเู รเนียมในธรรมชาติ ที่มีการพบแลวอยูในรูปของ หินทราย ( Sandstone ) หรือ หินแข็ง
( Hard rock ) ซึ่งเปนแรยูเรเนียมที่มีคุณภาพระดับต่ํา ขนาดรอยละ 0.1 ของยูเรเนียม กับระดับขนาด
รอยละ 20 ของยูเรเนียม และมีคุณสมบัตทิ ี่เหมาะสมที่จะสกัดเปนเชื้อเพลิงตอไป
เชื้อเพลิงนิวเคลียรชนิด U-235 ที่จะนําไปใชเปนตนกําเนิดพลังงานในเครื่องปฎิกรณนวิ เคลียรของ
โรงไฟฟานิวเคลียรหรือเพื่อการศึกษาวิจยั จําเปนตองผานขบวนการหลายขั้นตอน โดยเริ่มจากแร
ยูเรเนียมจากธรรมชาติ ผานขั้นตอนที่เรียกวา mining & milling conversion enrichment การ
ปรับแตงเปนแทงเชื้อเพลิง หลังจากใชงานในเครื่องปฎิกรณนวิ เคลียร ในชวงระยะเวลาหนึ่งแลว
เชื้อเพลิงนิวเคลียรนั้นจะเรียกวาเปนเชื้อเพลิงใชแลว ซึ่งจะตองผานขบวนการขั้นตอไป การนําไปเก็บ
เปนการชั่วคราว การแปรสภาพเชื้อเพลิงใชแลว เพื่อนํากลับมาใชเปนเชื้อเพลิงนิวเคลียรใหม รวมถึง
การจัดการเกี่ยวกับกากกัมมันตรังสี รวมถึงการเลิกดําเนินการดวย การปฎิบัติการทุกขั้นตอนที่
เกี่ยวของกับเชือ้ เพลิงนิวเคลียร นี้ เรียกวา เปน วัฎจักรเชือ้ เพลิงนิวเคลียร ( Nuclear Fuel Cycle )
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รูปที่ 2 วัฎจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร
ขั้นที่ 1

Mining & Milling
ผลจากการสํารวจแหลงแรยเู รเนียมที่มีความเขมขนมากพอที่จะนํามาใชเปนเชื้อเพลิงไดใน
ปจจุบันนี้ ไดแก ออสเตเรีย มีอยูมากที่สุด 27 % ( ปริมาณของยูเรเนียมที่มีอยูในโลก ทั้งหมด ประมาณ
3.3 ลานตันในรูปของ U3O8 ) Kazakhstan 17% Canada 15% South Africa 11 % Namibia 8%
Brasil 7% Russia 5% USA 4% และ Uzbekistan 4% แรยูเรเนียมจะผานขบวนการชะละลาย
(leaching) ดวยสารละลายกรด และทําใหบริสุทธิ์ ผลผลิตสุดทายไดตะกอนอยูในรูปของ ยูเรเนียมออค
ไซด ( U3O8) เปนผงสีเหลือง เรียกกันวา Yellow cake โรงไฟฟานิวเคลียรขนาด 1000 MWe ตองการ
Yellow cake ประมาณ 200 ตัน ตอป
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รูปที่ 3 แร ยูเรเนียม

รูปที่ 4 Yellow cake

รูปที่ 5 แหลงแรยูเรเนียมเชิงพาณิชย
ขั้นที่ 2 การเปลี่ยนสภาพ ของ ยูเรเนียม จาก U3O8 เปน UF6
โดยทั่วไปเครื่องปฎิกรณนวิ เคลียรตองการยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะ ยูเรเนียมที่อยูใ นรูป
เปน ยูเรเนียมเฮกซาฟลูออไรด ( UF6 ) มีความบริสุทธิ์ทางเคมีสูง อยูในสถานะที่เปนแกส และ
เหมาะสมกับขบวนการเสริมสมรรถนะตอไป
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รูปที่ 6 ขบวนการผลิตผงยูเรเนียม
ขั้นที่ 3 การเสริมสมรรถนะ
เครื่องปฎิกรณนิวเคลียรเพื่อการผลิตกระแสไฟฟาที่เดินเครื่องอยูในปจจุบันนี้ ใชเชื้อเพลิง
ยูเรเนียม – 235 ที่เสริมสมรรถนะ 1 - 4 % ในขบวนการเสริมสมรรถนะ ยูเรเนียม – 238 จะถูกดึง
ออกไปถึง 85 % ผลผลิตที่ไดจากขบวนการนี้จะเปน 2 ทาง คือ ทางที่หนึ่งได ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ
ตามตองการ อีกทางหนึ่งจะได ยูเรเนียมทีม่ ี U-235 นอยกวาที่มีในธรรมชาติ เรียกกันวา ยูเรเนียมดอย
สมรรถนะ ( Depleted Uranium) ซึ่งจะไมใชประโยชนการเปนเชื้อเพลิง ในการผลิตพลังงาน แต
เนื่องจาก ยูเรเนียมดอยสมรรถนะนี้ มีความหนาแนนสูง มากกวา ตะกัว่ ถึง 1.7 เทา จึงนําไปใชประโยชน
เปนอุปกรณกาํ บังรังสีไดดี
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การเสริมสมรรถนะของยูเรเนียมทําไดหลายวิธี ไดแก การแพรของแก็ส ( gas diffusion) การหมุน
เหวีย่ งของแกส ( gas centrifuge ) laser technique เปนตน ในปจจุบนั เทคนิคการหมุนเหวี่ยงแกสเปน
ที่นิยมใชในการเสริมสมรรถนะ เปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูง และสรางเปนโรงงานใชสถานที่ไม
ใหญโตมาก ซึง่ ใชหลักการแยกไอโซโทป ยูเรเนียม – 238 และ ยูเรเนียม – 235 ในรูปแกสเฮกซา
ฟลูออไรดออกจากกันดวยการหมุนที่ความเร็วสูงมากในเครื่องหมุนเหวีย่ งรูปทรงกระบอก ยูเรเนียม238 ที่หนักกวาจะถูกเหวี่ยงใหเคลื่อนที่อยูร อบนอกชิดกับผนังของเครื่องหมุนเหวีย่ ง ยูเรเนียม – 235
ซึ่งเบากวาจะถูกเหวี่ยงไปลอยขึ้นบริเวณตอนกลางของเครื่องหมุนเหวีย่ ง และเขาสูเครื่องหมุนเหวี่ยง
ถัดๆไป ซึ่งตอเรียงกันเปนอนุกรม จนกวาจะไดยูเรเนียม – 235ที่มีสมรรถนะตามตองการ

รูปที่ 7 การเสริมสมรรถนะของ ยูเรเนียม
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รูปที่ 8 โรงงานเสริมสมรรถนะของยูเรเนียม แบบการหมุนเหวี่ยงของแก็ส
การประกอบแทงเชื้อเพลิง ( fuel fabrication )
เปนขบวนการประกอบชุดเชือ้ เพลิงนิวเคลียร( fuel assembly ) โดยการนํายูเรเนียมเฮกซา
ฟลูออไรดที่ไดเสริมสมรรถนะแลวมาเปลีย่ นสภาพ เปน ยูเรเนียมออคไซด ( UO2 ) ทําใหเปนผงและอัด
เปนเม็ดทรงกระบอกที่มีเสนผาศูนยกลางประมาณ 1 เซนติเมตร และสูงประมาณ 2 เซนติเมตร เรียกวา
เม็ดเชื้อเพลิง ( fuel pellet ) นําไปเผาในบรรยากาศ ของไฮโดรเจน เพือ่ ใหมีความหนาแนนสูงและอยูใน
สภาพที่เปนเซรามิคส เม็ดเชื้อเพลิงที่ไดแตงผิวใหเรียบคัดเลือกแลวบรรจุลงในทอโลหะผสม
เซอรโคเนียม เชื่อมปดปลายหัวทายทอโลหะผสมเซอรโคเนียม ทอนีย้ าวประมาณ 3 เมตร เรียกวา แทง
เชื้อเพลิง นําแทงเชื้อเพลิงนี้มาประกอบเขาดวยกัน เรียกวา ชุดเชื้อเพลิงนิวเคลียร ชุดเชื้อเพลิงของ
โรงไฟฟานิวเคลียรแบบน้ําอัดความดัน ( Pressurized water reactor ; PWR ) ประกอบดวยแทง
เชื้อเพลิงมัดรวมกันขนาดตางๆ ขึ้นอยูกับการออกแบบ เปนชนิด 17 x17 16 x16 หรือ 15 x 15 แทง
เชื้อเพลิง แตถาเปนโรงไฟฟานิวเคลียรแบบน้ําเดือด ( Boiling Water Reactor; BWR ) ชุดเชื้อเพลิงนี้
จะมีขนาดเล็กกวา ประกอบดวยแทงเชื้อเพลิง ขนาด 6 x 6 หรือ 8 x 8 แทง
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รูปที่ 9 ขั้นตอนการประกอบมัดเชื้อเพลิง

รูปที่ 10 มัดเชื้อเพลิง PWR

รูปที่ 11 มัดเชื้อเพลิง BWR
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ตามปกติโรงไฟฟานิวเคลียรจะเดินเครื่องปฎิกรณนวิ เคลียร เปนเวลานาน 12 - 18 เดือน
ติดตอกัน และดับเครื่องปฎิกรณฯ เพื่อเปลีย่ นเชื้อเพลิงนิวเคลียรใหมประมาณ หนึ่งในสาม ดังนั้น
ชุดเชื้อเพลิงนิวเคลียรแตละมัดจะอยูในเครื่องปฎิกรณนวิ เคลียรประมาณ 3 ป หลังจากนั้นชุดเชือ้ เพลิง
นิวเคลียรจะถูกนําออกจากเครื่องปฎิกรณนิวเคลียรและเก็บไวในบอน้าํ ที่ใชเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร (
nuclear spent fuel )ใชแลวเพื่อรอการจัดการเกี่ยวกับเชื้อเพลิงใชแลวตอไป
การจัดการเกี่ยวกับเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว
เชื้อเพลิงนิวเคลียรที่ประกอบขึ้นมาใหม ( fresh fuel ) ที่ใชในโรงไฟฟานิวเคลียร
ประกอบดวย ยูเรเนียม- 235 1 – 4 % หรือที่ใชในเครื่องปฎิกรณนวิ เคลียรเพื่อการวิจยั โดยทัว่ ไปจะใช
เชื้อเพลิงนิวเคลียร มี ยูเรเนียม – 235 นอยกวา 20 % เมือ่ ถึงระยะเวลาของการใชงานแลว และยายเอา
ชุดเชื้อเพลิงนิวเคลียรออกจากเครื่องปฎิกรณนวิ เคลียร ชุดเชื้อเพลิงนิวเคลียรนี้ซึ่งเรียกวา เชื้อเพลิงใช
แลว จากผลของการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียรฟชชัน ในแทงเชื้อเพลิง จะมีพลูโทเนียมเกิดขึ้นมา ประมาณ
1 % ยูเรเนียม - 238 และ ยูเรเนียม – 235 ที่เหลืออยู ผลิตผลจากการแบงแยกนิวเคลียส ( fission
products ) และ กลุมสารทรานยูเรเนียม ทีม่ ีเลขมวลมากกวา 92 เชือ้ เพลิงใชแลวเมื่อยายออกจาก
เครื่องปฎิกรณนิวเคลียรใหมๆ จะยังคงรอนอยูและมีระดับรังสีสูงมาก ตองเก็บไวในบอน้ํา บอน้ําที่ใช
เก็บเชื้อเพลิงใชแลวเรียกวาเปนการเก็บชัว่ คราว ในการขนยายเชื้อเพลิงใชแลวสิ้นเปลืองคาใชจายมาก
จึงมีความจําเปนที่จะตองมีสถานที่เก็บไวเปนเวลานาน สําหรับเครื่องปฎิกรณนวิ เคลียรเพื่อการวิจยั จะ
ออกแบบใหมบี อน้ําที่เก็บเชือ้ เพลิงใชแลวไดนานถึง 30 - 40 ป กอนที่จะสงไปโรงงานแปรสภาพ
เชื้อเพลิง ( reprocessing plant ) หรือมีสถานที่เก็บเชื้อเพลิงใชแลวอยางถาวร
เชื้อเพลิงใชแลวที่สงไปยังโรงงานแปรสภาพ จะเสียคาใชจา ยสูง และไมคุมกับมูลคาของ
ยูเรเนียม และ พลูโทเนียมที่ไดแยกออกมา แลวนําไปผลิตเปนแทงเชื้อเพลิงเพื่อนํากลับมาใชใหม
นอกจากนั้นผลจากการแปรสภาพเชื้อเพลิงใชแลวจะไดกากกัมมันตรังสีที่มีระดับรังสีสูงมากจะถูก
สงกลับมายังผูที่เปนเจาของเชื้อเพลิงใชแลว หรือโรงงานแปรสภาพ จะคิดคาบริการเกี่ยวกับการจัดการ
กากกัมมันตรังสีสูงนี้และการเก็บรักษา
การจัดการเกี่ยวกับเชื้อเพลิงใชแลวขึ้นอยูก บั สถานภาพของแตละประเทศ ในบางประเทศ
เชื้อเพลิงใชแลวหลังจากเก็บไวเปนการชั่วคราวในโรงไฟฟานิวเคลียรชั่วระยะเวลาหนึ่งในบอน้ํา
หลังจากนัน้ จะจัดการเก็บในระยะยาวโดยไมสงไปโรงงานแปรสภาพ โดยยายแทงเชื้อเพลิงใชแลวที่อยู
ในบอน้ํามาเปนการเก็บแบบแหง ดวยการเก็บอยูในบรรยากาศของแกสฮีเลียมในภาชนะคอนกรีตขนาด
ใหญที่เหมาะสมตอการปองกันอันตรายจากการแผรังสี สถานที่เก็บระยะยาวนี้ก็จะอยูในอาณาเขต
บริเวณของโรงไฟฟานิวเคลียร ในบางประเทศไมมีโรงงานแปรสภาพเชื้อเพลิงใชแลวและไมประสงค
จะสงไปยังโรงงานแปรสภาพที่ประเทศอืน่ ๆ แตจะสงเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลวไปยังโรงงานเปลี่ยน
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สภาพจากชุดเชื้อเพลิงนิวเคลียรโดยการแยกแทง เชื้อเพลิงออกเปนแทงๆ และเก็บแทงเชื้อเพลิงที่ได
แยกออกมาแลวโดยคงสภาพไวเพื่อการแปรสภาพตอไปในอนาคต โดยจะเก็บไวในสถานที่เก็บที่มี
ระบบปองกันอันตรายจากการแผรังสีและอยูในสถานทีป่ ลอดภัยตอการที่สารกัมมันตรังสีจะ
แพรกระจายสูส ิ่งแวดลอม เชนเหมืองเกลือที่เลิกใชงานแลว
โรงงานแปรสภาพเชื้อเพลิงใชแลวที่ยังเดินเครื่องอยูในปจจุบันนี้ มีอยูทปี่ ระเทศฝรั่งเศส
สหราชอาณาจักร และ ประเทศญี่ปุนซึ่งจะรับการแปรสภาพเชื้อเพลิงใชแลวจากโรงไฟฟานิวเคลียรใน
ประเทศเทานัน้ ในสหรัฐอเมริกาไมอนุมตั ิใหมีการแปรสภาพเชื้อเพลิงใชแลวมาตั้งแตป ค.ศ. 1977
โรงไฟฟานิวเคลียรในสหรัฐอเมริกาจึงตองใชวิธีการเก็บเชื้อเพลิงใชแลวในบอน้ําในโรงไฟฟานิวเคลียร
ในบางโรงงานมีการเก็บเชือ้ เพลิงนิวเคลียรใชแลวไวในบอน้ําเปนเวลานานมากกวา 20 ป โดยไมมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โรงงานเก็บเชื้อเพลิงใชแลวซึง่ จะใชเปนสวนกลางของรัฐคาดวาจะเริ่มใชงาน
ไดประมาณป ค.ศ. 2010 ในปจจุบันนีเ้ พื่อที่จะลดพืน้ ที่สถานที่เก็บเชื้อเพลิงใชแลว โรงไฟฟานิวเคลียร
ตางๆ ในสหรัฐอเมริกาจึงใชวิธีการในการลดพื้นที่ในการเก็บเชื้อเพลิงใชแลว คือ

รูปที่ 12 บอเก็บเชื้อเพลิงใชแลว
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การเก็บแบบแหงเปนการเก็บเชื้อเพลิงใชแลวในภาชนะที่เปนโลหะหรือคอนกรีตและใชแกสเปนตัว
ระบายความรอนและมีระบบปองกันอันตรายจากการแผรังสี สถานที่เก็บอาจเปนพืน้ ที่ภายในหรือ
ภายนอกโรงไฟฟานิวเคลียร
การแยกแทงเชื้อเพลิงออกเปนชิ้นสวน เพื่อลดพื้นที่ในการเก็บรักษา มีระบบระบายความรอนและใช
ภาชนะที่มีขนาดเล็กสะดวกตอการขนยาย
การแปรสภาพเชื้อเพลิงใชแลว
โรงงานแปรสภาพเชื้อเพลิงใชแลวเชิงพาณิชยที่เดินเครื่องในปจจุบนั มี อยูที่ประเทศฝรั่งเศส 2
โรง อยูที่ Marcoule และที่ La Hague ประเทศอังกฤษ อยูที่ Sellafield และที่ประเทศญี่ปุน อยูที่
Tokai mura การแปรสภาพเชื้อเพลิงใชแลวใชวิธีการสกัดดวยตัวทําละลาย ซึ่งเปนขบวนการรากฐาน
ที่ใชกันทัว่ ไป และรูจักกันในชื่อของ PUREX Solvent Extraction ตัวทําละลายประกอบดวย TBP
ละลายอยูใน Kerosine ผลผลิตจากขบวนการนี้จะได ยูเรเนียมที่บริสุทธิ์ พลูโทเนียมที่บริสุทธิ์ และ
ผลิตผลฟชชันที่มีระดับรังสีสูง ดังแสดงในของขบวนการแปรสภาพเชื้อเพลิงใชแลว
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รูปที่ 13 ขบวนการแปรสภาพเชื้อเพลิงใชแลว
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การวัดการแผรังสีจากแทงเชื้อเพลิงใชแลว
การวัดรังสีแกมมาหรือนิวตรอนที่แผออกจากแทงเชื้อเพลิงใชแลวเพื่อใชหาปริมาณของ
ยูเรเนียมและพลูโทเนียมหรือปริมาณการเผาไหม ( Fuel burnup) ไมสามารถทําการวัดไดโดยตรง
เนื่องจากมีระดับรังสีรอบขางสูงมากมารบกวน จึงตองใชเทคนิคทางออม ตัวอยางเชนตองการหาคา
burnup ของแทงเชื้อเพลิงใชแลวจะใชวิธีการหาสัดสวนของรังสีแกมมาที่ปลอยออกมาจากผลผลิต
พลอยไดของ ไอโซโทป Cs-134 ตอ Cs- 137
การวัดหาปริมาณของรังสีแกมมาทั้งหมดดวยหัววัด Ion Chamber ที่บริเวณสวนบนของแทง
เชื้อเพลิง อันเปนผลมาจากการแผรังสีของ Co-60 Co- 58 และ Mn-54 ซึ่งเปนสารที่ใชทําโครงสราง
ของแทงเชื้อเพลิง
การวัดแกมมาพลังงานสูง 2186 keV ของ Cs-134 ดวยหัววัด Be ( γ,n ) ซึ่งเปน U-235 ฟช
ชันแชมเบอร ( Fission chamber ) หุมดวยโพลีเอทีลีน และลอมรอบดวยเบริลเลียมซึง่ เปนการวัด
อันหนึ่งของผลผลิตฟชชัน
การวัดอยางละเอียดเพื่อหาคาเผาไหมของแทงเชื้อเพลิงดวยหัววัดรังสี เยอรมาเนียม (high
resolution germanium ) โดยการวัดหาความเขมขนของผลผลิตฟชชันแตละตัวซึ่งมีความสัมพันธกับคา
การเผาไหมของเชื้อเพลิง
แทงเชื้อเพลิงใชแลวจากเครื่องปฎิกรณนวิ เคลียร ยังมีเชื้อเพลิงยูเรเนียมที่เหลืออยูและมี
พลูโทเนียมที่เกิดขึ้นมา จากปฎิกิริยาแบงแยกนิวเคลียส ซึ่งเปนเชื้อเพลิงที่อยูภายใตการควบคุมและดูแล
(Safeguards)ตามขอตกลงกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ ประเทศที่ไมมีโรงงานแปร
สภาพเชื้อเพลิงใชแลว หรือหองปฎิบัติการเกี่ยวกับการแปรสภาพเชื้อเพลิงใชแลว แทงเชื้อเพลิงใชแลว
ที่เก็บอยูในบอน้ําจะตองอยูในสภาพเดิมเหมือนกับแทงเชือ้ เพลิงใหม จะนําไปแปรสภาพไมได ทบวง
การฯ จะสงเจาหนาที่มาตรวจสภาพแทงเชือ้ เพลิงใชแลวอยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือทุกๆ 3 เดือน ขึน้ อยู
กับปริมาณของแทงเชื้อเพลิงใชแลวที่เก็บรักษาไว การเปลี่ยนแปลงที่เก็บรักษาก็จะตองแจงใหทบวง
การฯทราบเปนการลวงหนา

รูปที่ 14 การวัดรังสีเชื้อเพลิงใชแลวในบอน้ํา
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