บทที่ 10
พลังงานนิวเคลียร
พลังงานนิวเคลียรเปนพลังงานสะอาดอีกชนิดหนึ่งที่ทั่วโลกใหความสนใจนํามาใชเพื่อ
ประโยชนในกิจกรรมตางๆมากมาย เชน การผลิตไฟฟา การเกษตร การถนอมรักษาอาหาร
การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย เปนตน โดยปกติมนุษยทุกคนเกีย่ วของกับพลังงานนิวเคลียรตลอด
เวลาทั้งทางตรงและทางออม เชน แสงอาทิตยที่สาดสองมายังโลกก็เปนผลจากปฏิกริ ิยานิวเคลียรที่
เกิดขึ้นในดวงอาทิตยหรือในสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวเราก็มีรังสีตางๆอยูมากมาย เชน ในวัสดุจําพวก
หิน และแรธาตุตางๆเหลานีจ้ ะมีรังสีที่ไมสามารถมองเห็นหรือสัมผัสไดปะปนอยู ซึ่งบางชนิดอาจมี
ปริมาณนอยมากจนไมสงผลใดๆตอรางกายของเรา แตบางชนิดก็มีปริมาณรังสีมากพอที่จะเปน
อันตรายได พลังงานนิวเคลียรสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนไดมากมาย แตในขณะเดียวกันก็มกั
ถูกตอตานเพราะเกรงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ปญหาตางๆเหลานี้หากมีการเรียนรูใหเขาใจ และปฏิบัติ
ตามขอกําหนดที่มีอยูกจ็ ะสามารถปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น และใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียร
ไดอยางมหาศาล

10.1 อะตอมและโครงสรางของอะตอม
อะตอม (atom) เปนหนวยที่เล็กที่สุดของธาตุทุกชนิดที่มีอยู อะตอมจะประกอบดวย
แกนกลางที่มีความหนาแนนและมีประจุไฟฟาเปนบวก เรียกวา นิวเคลียส (nucleus) และบริเวณ
รอบนอกของนิวเคลียสจะมีอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุเปนลบเคลื่อนที่อยูรอบๆ ตลอดเวลา เสนผาน
ศูนยกลางของอะตอมจะมีขนาดประมาณ 10-10 เมตร หรือเรียกวา 1 อังสตรอม (10A) จํานวน
อิเล็กตรอนในแตละอะตอมของแตละธาตุจะเทากับเลขเชิงอะตอม (atomic number, Z) และมีการ
จัดเรียงตัวเปนวงชั้นพลังงาน (shell) โดยชั้นวงในสุดเรียกวาชั้น K และชั้นถัดออกมาเรียกวา L, M,
N, O และ P ตามลําดับ จํานวนอิเล็กตรอนในแตละชั้นพลังงานจะมีไมเกิน 2n2 เมื่อ n คือ
เลขควอนตัม (quantum number) ซึ่งมีคาเทากับ 1 สําหรับวง K และมีคาเปน 2 , 3 , 4 และ 5 สําหรับ
วงถัดออกไปตามลําดับ ลักษณะโครงสรางของอะตอมดังแสดงในภาพที่ 10.1

246
สวนนิวเคลียสมีเสนผานศูนยกลางประมาณ 10-15 เมตร ประกอบดวยอนุภาคโปรตอนซึ่ง
เปนอนุภาคทีม่ ีประจุบวกและอนุภาคนิวตรอนเปนอนุภาคที่ไมมีประจุ อนุภาคทั้ง 2 จะมีมวลใกล
เคียงกันและถูกยึดใหอยูรวมกันเปนนิวเคลียสดวยแรงนิวเคลียร ซึ่งหากมีการทําใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงตอพลังงานยึดเหนีย่ วระหวางอนุภาคทั้ง 2 แลว จะทําใหเกิดพลังงานสวนเกินออกมาที่เรียกวา
พลังงานนิวเคลียร ซึ่งจะมีคา พลังงานอยูในระดับสูงมากคืออยูในชวงของระดับลานหรือ เมกะอิเล็ก
ตรอนโวลต (MeV) ในขณะที่ถาเปรียบเทียบกับพลังงานแสงซึ่งมีคาพลังงานในระดับ 1eV (สุรพงษ
พิมพจันทร. 2539 : 1-2)

นิวเคลียส (โปรตอน+นิวตรอน)
อิเล็กตรอน
ภาพที่ 10.1 แสดงลักษณะโครงสรางของอะตอม

10.2 นิวเคลียสและชนิดของนิวเคลียส
ดังที่กลาวมาแลววา อนุภาคที่อยูในนิวเคลียสประกอบดวยโปรตอนและนิวตรอน ซึ่ง
อนุภาคเหลานีถ้ ูกเรียกวานิวคลีออน (nucleon) ซึ่งอาจหมายถึงโปรตอนหรือนิวตรอนก็ได แตถา
เปนการกลาว ถึงชนิดตางๆ ของนิวเคลียส จะใชคําวานิวไคลด (nuclide) ซึ่งเปนคําทั่วไปที่ใชเรียก
แทนนิวเคลียสของอะตอมของธาตุใดๆ โดยเขียนสัญลักษณของนิวไคลด เปน
A

XN

หรือ ZA X หรือ Z X A แทนนิวเคลียสของธาตุ X

เมื่อ Z คือเลขเชิงอะตอม (atomic number) หมายถึงจํานวนโปรตอนในนิวเคลียส
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A คือเลขมวล (mass number) หมายถึงผลรวมของจํานวนโปรตอนกับจํานวน
นิวตรอน
N คือเลขนิวตรอน (neutron number) หมายถึง จํานวนนิวตรอนในนิวเคลียส
ซึ่งจะไดความสัมพันธระหวาง A, Z และ X ดังนี้
A=Z+N

Z=A–N

N=A-Z

ในการจําแนกชนิดหรือประเภทของนิวไคลด สามารถจําแนกไดดว ยกัน 2 วิธี (นวลฉวี
รุงธนเกียรติ. 2545 : 48-56) คือ
10.2.1 การจําแนกนิวไคลดตามเสถียรภาพทางนิวเคลียร
การจําแนกนิวไคลดตามเสถียรภาพทางนิวเคลียร (nuclear stability) สามารถ
จําแนกนิวไคลดออกเปน 2 ประเภท คือ
10.2.1.1 นิวไคลดเสถียร (stable nuclide) หมายถึง นิวไคลดที่มีเสถียรภาพทาง
นิวเคลียร นิวคลีออนจะสงแรงกระทําซึ่งกันและกันพอดีทําใหเกิดความสมดุล ไมมีการเปลี่ยนหรือ
สลายตัว
10.2.1.2 นิวไคลดกัมมันตรังสี (radioactive nuclide หรือ radionuclide) หมายถึง
นิวไคลดที่มีจาํ นวนโปรตอนและนิวตรอนไมเหมาะสม แรงกระทําระหวางนิวคลีออนอยูในสภาวะ
ไมสมดุลจึงทําใหนวิ ไคลดนนั้ พยายามปรับตัวใหเขาสูสภาวะสมดุล ดวยการปลอยพลังงานสวนเกิน
ออกมาในรูปของรังสี
10.2.2 การจําแนกนิวไคลดโดยอาศัยเลขมวล เลขเชิงอะตอม เลขนิวตรอนและพลังงาน
การจําแนกนิวไคลดโดยพิจารณาจากเลขมวล เลขเชิงอะตอม เลขนิวตรอนและ
ระดับพลังงานของนิวไคลดของธาตุแตละชนิด สามารถจําแนกเปน
10.2.2.1 ไอโซโทป (isotope) หมายถึง นิวไคลดที่มีเลขเชิงอะตอมเทากัน แตมี
เลขมวลตางกัน เชน ไอโซโทปของนิวไคลดที่มีเลขเชิงอะตอมเทากับ 1 ไดแก 1H1, 1H2, 1H3
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10.2.2.2 ไอโซบาร (Isobar) หมายถึง นิวไคลดทมี่ ีเลขมวลเทากัน แตมีเลขเชิง
อะตอมตางกัน เชน ไอโซบารของนิวไคลดที่มีเลขมวลเทากับ 3 ไดแก 1H3, 2He3
10.2.2.3 ไอโซโทน (Isotone) หมายถึง นิวไคลดทมี่ ีจํานวนนิวตรอน (n) เทากัน
แตมีเลขเชิงอะตอมและเลขมวลตางกัน เชน ไอโซโทนของนิวไคลดที่มีเลขนิวตรอนเทากับ 2 ไดแก
3
4
1H , 2He
10.2.2.4 ไอโซเมอร (Isomer) หมายถึง นิวไคลดที่มีเลขมวลและเลขเชิงอะตอม
เทากัน แตมีระดับพลังงานไมเทากัน เชน Tc99 และ Tc99m
10.2.2.5 ไอโซไดอะเฟยร (Isodiaphere) หมายถึง นิวไคลดที่มีจาํ นวนของผลตาง
ระหวางเลขนิวตรอนกับเลขเชิงอะตอมเทากัน เชน Si30, P32, S34
10.2.3 คุณสมบัติบางประการของนิวเคลียส
คุณสมบัติบางประการของนิวเคลียสเมื่ออยูในสถานะพื้นฐาน (ground state) ที่
สําคัญมีดังนี้
10.2.3.1 มวลและพลังงาน เนื่องจากอะตอมมีขนาดเล็กมากดังนัน้ น้ําหนักของ
อะตอมของธาตุตางๆ จะใชในหนวยทีเ่ รียกวา หนวยมวลอะตอม (atomic mass unit, amu) หรืออาจ
ใชสั้นๆ เปน u โดยที่ 1u เทากับ 1.6605655 × 10 −27 กิโลกรัม น้ําหนักทั้งหมดของอะตอมสวนใหญ
จะเปนน้ําหนักของนิวเคลียส เนื่องจากอิเล็กตรอนที่อยูร อบนอกนิวเคลียสมีมวลเพียง 1/1831 เทา
ของมวลโปรตอนเทานั้น จากทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอนสไตน เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ดวยความเร็วแสง
สามารถเปลี่ยนมวล (m) ใหเปนพลังงาน (E) ได จากสูตร
(10.1)

E = mc 2

เมื่อ c คือ ความเร็วของแสง = 2.9979 ×108 m/s
ดังนั้นมวล 1u เมื่อเคลื่อนที่ดว ยความเร็วแสงจะเปลี่ยนเปนพลังงานไดเปน
E = (1.6605655 × 10 −27 )(2.9979 ×108 ) 2

= 1.492412 ×10 −10

J

J
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หรือ

=

1.492412 × 10 −10
1.602189 × 10 −19 × 10 6

MeV

Mev
นั่นคือมวล 1u สามารถเปลี่ยนเปนพลังงานได 931.48 MeV เมื่อ 1 eV
เปนพลังงานทีท่ ําใหอิเล็กตรอน 1 ตัว สามารถเคลื่อนที่ผานความตางศักยขนาด 1 โวลตได
10.2.3.2 แรงนิวเคลียร (nuclear force) เปนที่นาสนใจวาในนิวเคลียสซึ่ง
ประกอบดวยนิวตรอนซึ่งไมมีประจุและโปรตอนซึ่งมีประจุบวกรวมอยูดวยกันไดอยางไร นาจะเกิด
แรงผลักทางไฟฟาระหวางประจุบวกของโปรตอนแตละตัวทําใหไมนาจะอยูรวมกันได ซึ่งการที่
นิวคลีออนสามารถอยูรวมกันได แสดงวาตองมีแรงอีกชนิดหนึ่งทีม่ ีอํานาจมากกวาแรงผลักของ
โปรตอนได โดยแรงนี้เรียกวา แรงนิวเคลียร ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
(1) แรงนิวเคลียรเปนแรงดึงดูดทําใหนวิ คลีออนอยูรวมกันได
(2) เปนแรงที่เกิดขึ้นในระยะใกลๆ เทานั้น
(3) เปนแรงทีไ่ มเกี่ยวกับชนิดของประจุ
(4) เปนแรงทีม่ ีคามากกวาแรงคูลอมบหรือแรงระหวางประจุ
10.2.3.3 พลังงานยึดเหนี่ยว (binding energy, B.E.) เปนพลังงานที่ทําหนาที่ยดึ
เหนีย่ วนิวคลีออนในนิวไคลดไวดวยกัน ซึง่ สามารถหาไดจากสูตร
= 931.48

[

B.E. = Zm p + ( A − Z )mn − m

] 931.5 MeV

(10.2)

เมื่อ m p คือ มวลของโปรตอน = 1.007276 u
mn คือ มวลของนิวตรอน = 1.008665 u
m คือ มวลที่แทจริงของนิวไคลด ในหนวย u
หรือในกรณีทที่ ราบคาของมวลอะตอมสามารถหาคาพลังงานยึดเหนีย่ วได

[

B.E. = Z (m p + me ) + ( A − Z )mn − M

เมื่อ M คือ มวลอะตอม
me คือ มวลอิเล็กตรอน = 0.000548 u
โดย M = m + Zme

] 931.5 MeV (10.3)
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10.3 กัมมันตภาพรังสี
กัมมันตภาพรังสี (radioactivity) คือ อัตราการสลายตัวของไอโซโทปของธาตุที่ไมเสถียร
หรือเรียกวาไอโซโทปกัมมันตรังสี (radioisotope) ซึ่งเกิดจากการทีน่ ิวเคลียสของไอโซโทปเหลานี้
มีจํานวนนิวตรอนและโปรตอนในนิวเคลียสไมเหมาะสมหรือไมเสถียร จึงตองมีการสลายตัวโดย
การปลดปลอยพลังงานสวนเกินออกมาในรูปของการแผรังสี (radiation) เพื่อปรับตัวเองไปสูสภาวะ
ที่เสถียรกวา เชน อนุภาคแอลฟา อนุภาคบีตา อนุภาคโปรตอน อนุภาคนิวตรอน รังสีแกมมา หรือ
รังสีเอกซรูปใดรูปหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งรูปพรอมๆกัน ซึ่งไอโซโทปกัมมันตรังสีนี้มีแหลงที่มาอยู
2 แหลงหลักๆ คือ
10.3.1 ไอโซโทปกัมมันตรังสีในธรรมชาติ
ไอโซโทปกัมมันตรังสีที่มีอยูในธรรมชาตินอกจากจะมีรงั สีคอสมิกแลว ยังมีรังสี
ที่เกิดจากไอโซโทปกัมมันตรังสีที่มีมาตั้งแตโลกเกิด เชน คารบอน-14 โพแทสเซียม-40 ซีเรียม-142
แกโดลิเนียม-152 แฮฟเนียม-174 ทอเรียม-232 ยูเรเนียม-235 และยูเรเนียม-238 เปนตน การสลายตัว
ของไอโซโทปกัมมันตรังสีในธรรมชาติ ที่มีการสลายตัวอยางตอเนื่องและไปสิน้ สุดที่ไอโซโทปที่
เสถียรมีอยูดวยกัน 4 อนุกรมคือ
10.3.1.1 อนุกรมทอเรียม (4n series) เริ่มตนจากทอเรียม-232 และไปสิน้ สุดที่
ตะกัว่ -208
10.3.1.2 อนุกรมยูเรเนียม (4n + 2 series) เริ่มตนจากยูเรเนียม-238 และไปสิ้นสุดที่
ตะกัว่ -206
10.3.1.3 อนุกรมแอกทิเนียม (4n + 3 series) เริ่มตนจากยูเรเนียม-235 และไป
สิ้นสุดที่ตะกัว่ -207
10.3.1.4 อนุกรมเนปทูเนียม (4n + 1 series) เริ่มตนจากเนปทูเนียม-237 และไป
สิ้นสุดที่บิสมัท-209
สําหรับไอโซโทปในอนุกรมเนปทูเนียม
เนื่องจากมีคาครึ่งอายุสั้นมากและได
สลายตัวไปหมดแลวจึงไมพบในปจจุบัน (สุรพงษ พิมพจันทร. 2539 : 1-6)
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10.3.2 ไอโซโทปกัมมันตรังสีที่มนุษยผลิตขึ้น
เปนไอโซโทปกัมมันตรังสีที่มนุษยผลิตขึน้ จากปฏิกิรยิ านิวเคลียรประเภทตางๆ
เพื่อนําไอโซโทปเหลานี้ไปใชเปนประโยชนในกิจกรรมตางๆ เชน การใชเครื่องปฏิกรณนวิ เคลียร
เพื่อผลิตโคบอลต-60 เทคนีเชียม-99m อินเดียม-131 ทองคํา-138 เปนตน การใชเครื่องเรงอนุภาค
ไซโคลทรอนผลิตคารบอน-11 ไนโตรเจน-13 ฟลูออรีน-18 แกลเลียม-67 และไอโอดีน-123 เปนตน
และการใชเครื่องเรงชนิดไอออนหนัก ในการผลิตธาตุที่หนักกวายูเรเนียม เปนตน

10.4 การสลายตัวและหนวยวัดกัมมันตภาพรังสี
นิวเคลียสของไอโซโทปกัมมันตรังสีจะมีการสลายตัวใหอนุภาคหรือพลังงานออกมา
เพื่อทําให นิวคลีออนที่อยูในนิวเคลียสกลับเขาสูภาวะเสถียร การสลายตัวหรือการแผรังสีจะเปนไป
ตามกฎการสลายตัวและมีปริมาณอื่นๆ ที่เกีย่ วของดังนี้
10.4.1 กฎการสลายตัวของธาตุรังสี
อัตราการสลายตัวของธาตุรงั สี จะเปนปฏิภาคโดยตรงกับจํานวนนิวเคลียสของ
ธาตุรังสีนั้น ซึ่งสามารถเขียนเปนสูตรไดดังนี้
dN
= − λN
dt

(10.4)

หรือ

A = λN

(10.5)

โดยที่

N = N 0 e − λt

(10.6)

เมื่อ A คือ อัตราการสลายตัวตอวินาที (disintegration per second = dps)
N0 คือ จํานวนนิวเคลียสของธาตุรังสีที่เวลาเริ่มตน (t = 0)
N คือ จํานวนนิวเคลียสของธาตุรังสีที่ที่เหลือเมื่อเวลา t ใดๆ
และ λ คือ เปนคาคงที่ของการสลายตัว (decay constant) มีหนวยเปนตอวินาที
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10.4.2 ครึ่งชีวติ ของการสลายตัว
คาครึ่งชีวิต (half-life, T1/2) หมายถึง เวลาที่ธาตุรังสีตางๆ ใชในการสลายตัวหรือ
แผรังสีจนเหลือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มตน คาครึ่งชีวิตสามารถหาคาไดจากสูตรตอไปนี้
T1 2 =

ln 2

λ

(10.7)

= 0.693λ

10.4.3 หนวยวัดกัมมันตภาพรังสี
กัมมันตภาพรังสี หมายถึงอัตราการสลายตัวตอวินาที (dps) โดยทั่วไปจะใชหนวย
วัด คือ คูรี (curie, Ci) และแบ็กเกอแรล (Becquerel, Bq) โดย 1 dps = 1 Bq และ 1 Ci = 3.7 × 1010
dps หรือ 1 Ci = 3.7 × 1010 Bq
10.4.4 การสลายตัวของธาตุรังสีแบบตางๆ
เนื่องจากธาตุรงั สีหรือไอโซโทปกัมมันตรังสีที่ไมเสถียร จะมีการสลายตัวเพื่อ
ปรับตัวใหอยูในสภาพที่เสถียรมากขึ้น โดยการปลดปลอยพลังงานสวนเกินภายในนิวเคลียสออกมา
ในรูปอนุภาคหรือคลื่นแมเหล็กไฟฟา การสลายตัวของธาตุรังสี มีดวยกันหลายรูปแบบขึ้นอยูกับ
ชนิดของอนุภาคหรือคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีการปลอยออกมา ซึ่งสามารถจําแนกไดดังนี้ (สุรพงษ
พิมพจนั ทร. 2539 : 1-11)
10.4.4.1 การสลายตัวใหแอลฟา ( α - emission) อนุภาคแอลฟา คือนิวเคลียสของ
ธาตุฮีเลียม (2He4) มีประจุ +2 เกิดจากการสลายตัวมาจากนิวเคลียสของธาตุหนักที่มีโปรตอน
มากกวาปกติ เมื่อสลายตัวแลวจะไดธาตุที่มเี ลขเชิงอะตอมลดลง 2 และเลขมวลลดลง 4 เชน
Th232

90

Ra228 + 2 α 4

88
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10.4.4.2 การสลายตัวใหบีตาลบ ( −1 β 0 -emission) รังสีบีตาลบคืออนุภาคที่มี
ลักษณะเหมือนอิเล็กตรอนซึ่งเกิดจากการสลายตัวของนิวเคลียสที่มีนวิ ตรอนมากกวาปกติ นิวตรอน
จะเปลี่ยนเปนโปรตอนพรอมทั้งใหบีตาลบออกมา เมื่อสลายตัวแลวจะไดธาตุทมี่ ีเลขเชิงอะตอม
เพิ่มขึ้น 1 และเลขมวลเทาเดิม เชน
Au198

79

Hg198 +

−1 β

80

0

10.4.4.3 การสลายตัวใหบีตาบวก ( 1 β 0 -emissiom) รังสีบีตาบวกหรือโพซิตรอน
คืออนุภาคที่มลี ักษณะเหมือนอิเล็กตรอนแตมีประจุไฟฟาเปนบวก
ซึ่งเกิดจากการสลายตัวของ
นิวเคลียสที่มีโปรตอนมากกวาปกติ เมื่อสลายตัวแลวจะไดธาตุที่มีเลขเชิงอะตอมลดลง 1 และเลข
มวลเทาเดิม โพซิตรอนที่เกิดขึ้นจะมีสถานะไมอยูตัว โดยจะมีการรวมตัวกับอิเล็กตรอนกลายเปน
รังสีแกมมา 2 ตัว มีพลังงานเทากับ 0.511 MeV เทากัน วิ่งในทิศตรงขามกัน เรียกวากระบวนการ
นี้วา การประลัย (annihilation) เชน
N13

7

C13 +

6

1β

0

10.4.4.4 การสลายตัวแบบจับขั้วอิเล็กตรอนชั้นเค (electron capture) นิวไคลดที่
มีโปรตอนมากกวาปกติแตมีพลังงานจลนไมสูง จะสลายตัวแบบจับอิเล็กตรอนในชั้นเคเขามาใน
นิวเคลียสเพื่อทําใหอยูตวั จึงทําใหเกิดการเคลื่อนยายอิเล็กตรอนระหวางวงโคจรตางๆ ซึ่งทําใหเกิด
รังสีเอกซขึ้น เมื่อสลายตัวแลวจะไดธาตุที่มเี ลขเชิงอะตอมลดลง 1 และเลขมวลเทาเดิม เชน
Cu64 + -1e0

Ni64 + X rays

29

28

10.4.4.5 การสลายตัวใหรังสีแกมมา ( γ − emission ) การสลายตัวของนิวไคลด
ที่อยูในสภาวะตื่นตัว (excited state) ในชวงไมโครวินาที และพยายามปรับลงสูสภาวะเสถียร โดย
การสลายตัวใหรังสีแกมมาซึ่งไมมีทั้งมวลและประจุ
Si28*

14

Si28 + γ

14
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10.4.4.6 การสลายตัวแบบไอโซเมอร (isomeric transition) เปนการสลายตัวของ
นิวไคลดที่อยูใ นสถานะกึ่งเสถียร (metastable state) คือ มีคาครึ่งชีวิตตั้งแตวนิ าทีไปจนถึงหลายๆ ป
พยายามปรับลงสูสภาวะเสถียรโดยสลายตัวใหรังสีแกมมา
In113m

49

In113+ γ

49

10.4.4.7 การสลายตัวแบบอินเทอรนัลคอนเวอรชัน (internal conversion) เปน
การสลายตัวใหรังสีเอกซออกมา เนื่องจากนิวไคลดทสี่ ลายตัวแบบใหรังสีแกมมาที่มีพลังงานต่ําๆ
ไปชนอิเล็กตรอนหลุดออกไป ทําใหเกิดรังสีเอกซออกมาดวย เชน
Hg198

80

(0.41 MeV)

X – rays

10.4.4.8 การสลายตัวใหนวิ ตรอน (n-emission) นิวไคลดของธาตุหนักที่มีจํานวน
นิวตรอนมากกวาปกติ จะมีการสลายตัวใหรังสีนิวตรอนออกมา เชน
Cs141

55

Cs140 + 0n1

55

นอกจากนี้นวิ ไคลดของธาตุหนักบางชนิด สามารถเกิดการแตกตัวแบบฟสชันดวยตัวเอง
(spontaneous fission) เชน
Cf252

98

XA1 + Z2YA2 + (2 ถึง 3) n

Z1

10.4.4.9 การสลายตัวใหโปรตอน (p-emission) เปนการสลายตัวของนิวไคลด ที่
มีโปรตอนมากกวาปกติ เชน
Co53

27

Fe52 + 1p1

26
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10.4.4.10 การสลายตัวแบบใหรังสีหลายชนิดพรอมกัน (many modes of decay)
นิวไคลดบางชนิดสลายตัวใหรังสีมากกวา 1 ชนิด เชน
Tl208 +

81

2α

4

Bi212

83

Po212 + −1 β 0

84

10.5 ปฏิกิริยานิวเคลียร
ปฏิกิริยานิวเคลียร (nuclear reaction) เปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในนิวเคลียส เกิดขึน้ เมื่อมี
อนุภาควิ่งเขาไปชนกับอะตอมเปาแลวทําใหเกิดนิวเคลียสกระดอน (recoil nuclei) และมีอนุภาคซึง่
อาจจะเปนตัวเดิมหรือตัวใหมหลุดออกมา (ejected particle) อนุภาคที่วงิ่ เขาชนถาเปนอนุภาคที่ไมมี
ประจุจะสามารถวิ่งเขาไปชนนิวเคลียสไดโดยงาย แตถา เปนอนุภาคชนิดมีประจุถูกตอตานดวยแรง
คูลอมบในระยะ 10-15 เมตร ซึ่งเปนบริเวณในเขตเสนผานศูนยกลางของนิวเคลียส ที่เรียกวากําแพง
ศักย (potential barrier) เฉพาะอนุภาคที่มพี ลังงานสูงกวากําแพงศักยนเี้ ทานั้น จึงจะสามารถผานเขา
ไปทําอันตรกิริยาได
10.5.1 สมการของปฏิกิริยานิวเคลียร
สมมุติใหอนุภาค Z1aA1 วิ่งเขาชนนิวเคลียสของธาตุเปา Z2XA2 และเกิดปฏิกิริยา
นิวเคลียรทําใหไดผลิตผลเปนนิวเคลียส Z3YA3 และอนุภาค Z4bA4 พรอมกับพลังงาน (Q-value)
ออกมา สมการทั่วไปของปฏิกิริยานิวเคลียรสามารถเขียนไดดังนี้
aA1 + Z2XA2

Z1

YA3 + Z4bA4 + Q

Z3

หรือสามารถเขียนแบบสั้นๆ เปน X (a,b) Y เรียกวา ปฏิกิริยา (a,b)
เชน จากสมการ N14 ( α , p ) O17 สามารถเขียนสมการนิวเคลียรไดเปน

(10.8)
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N14 + 2He4

O17 + 1H1

7

8

และเรียกปฏิกริ ิยานี้วา ปฏิกริ ิยา ( α , p )
คาพลังงานจากสมการ (10.8) เปนคาพลังงานที่เกิดขึน้ ในปฏิกิริยา โดยหาคาได
จากผลตางระหวางพลังงานจลนของอนุภาคกอนและหลังปฏิกิริยา หรือหาคาไดจากสวนพรองมวล
(mass defect, Δm ) ซึ่งหมายถึงมวลที่หายไปหลังจากนิวคลีออนรวมตัวกันเปนนิวเคลียส ถาคา
พลังงานเปนบวกแสดงวาปฏิกิริยานั้นใหพลังงานออกมา เรียกวาเปนปฏิกิริยานิวเคลียรแบบคาย
ความรอน (exothermic nuclear reaction) และถาคาพลังงานเปนลบ แสดงวาตองใหพลังงานเขาไป
จึงจะเกิดปฏิกริ ิยานั้นและเรียกวาปฏิกิริยานิวเคลียรแบบดูดความรอน (endothermic nuclear
reaction) นอกจากนี้ในการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียรจะเปนไปตามหลักการ ดังนี้
10.5.1.1 ผลรวมของจํานวนนิวคลีออน กอนและหลังเกิดปฏิกิรยิ านิวเคลียรจะ
เปนไปตามหลักการคงตัวของนิวคลีออน (conservation of nucleon) หรือเขียนไดวา
A1 + A2 = A3 + A4

(10.8)

10.5.1.2 ผลรวมของจํานวนประจุ กอนและหลังเกิดปฏิกิริยานิวเคลียรจะเปนไป
ตามหลักการคงตัวของประจุ (conservation of charges) หรือเขียนไดวา
Z 1 + Z2 = Z3 + Z4
10.5.1.3 ผลรวมของพลังงานกอนและหลังปฏิกิริยานิวเคลียรจะเทากัน
เปนไปตามหลักการคงตัวของพลังงาน (conservation of energy)
ΣEint

=

ΣE fi

10.5.1.4 ผลรวมของโมเมนตัมกอนและหลังปฏิกิริยานิวเคลียรจะเทากัน
เปนไปตามหลักการคงตัวของโมเมนตัม (conservation of momentum)
ΣPint

=

ΣPfi

(10.9)
ซึ่ง

(10.10)
ซึง่

(10.11)
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10.5.2 ประเภทของปฏิกิริยานิวเคลียร
การเกิดปฏิกิรยิ านิวเคลียรจะขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการเชน ชนิดของอนุภาค
ที่วิ่งเขาไปชน ชนิดของธาตุเปา ลักษณะการชน เปนตน ดังนั้นโดยทั่วไปจึงมีการแบงประเภทของ
ปฏิกิริยานิวเคลียรออกเปน 6 ชนิด (สุรพงษ พิมพจันทร. 2539 : 1-10) คือ
10.5.2.1 ปฏิกิริยาที่ทําใหเกิดการกระเจิงแบบยืดหยุน (elastic scattering) เมื่อ
อนุภาคที่มขี นาดใกลเคียงกันเกิดการชนกัน เชน โปรตอนกับนิวตรอน ซึ่งจะไมมกี ารเหนีย่ วนําให
นิวเคลียสที่ถูกชนเกิดสภาวะตื่นตัว แตอนุภาคมีการแลกเปลี่ยนพลังงานจลนซึ่งกันและกัน เชน การ
ทําใหพลังงานนิวตรอนลดลงเมื่อชนสารที่ประกอบดวยธาตุไฮโดนเจน เขียนเปนสมการไดเปน
n1 + 1H1

0

n1 + 1H1

0

ซึ่งเปนปฏิกิริยา (n, n)

10.5.2.2 ปฏิกิริยาที่ทําใหเกิดการกระเจิงแบบไมยืดหยุน (inelastic scattering)
เมื่ออนุภาคที่มขี นาดตางกันเกิดการชนกัน พลังงานจลนของอนุภาคจะทําใหนวิ เคลียสที่ถูกชนเกิด
สภาวะตื่นตัว และจะพยายามปรับตัวเขาสูสภาวะเสถียร โดยการสลายตัวใหรังสีแกมมาออกมา เชน
การใชอนุภาคแอลฟาชนกับธาตุดีบุก ซึ่งเขียนเปนสมการไดเปน
He4 + 50Sn120

2

Sn120 + 2He4

50

ซึ่งเปนปฏิกิริยา ( α, α′)

10.5.2.3 ปฏิกิริยาที่ทําใหเกิดการจับอนุภาคแลวใหรงั สี (radioactive capture)
อนุภาคที่วิ่งเขาชนนิวเคลียสเปาจะถูกจับโดยนิวเคลียสแลวทําใหเขาสูส ภาวะตื่นตัว และตอมาจึงมี
การสลายตัวใหรังสีแกมมาเพื่อลดระดับพลังงานเขาสูสภาวะเสถียร เชน การจับนิวตรอนแลวเกิด
รังสีแกมมาฉับพลัน (prompt gamma rays)
Cd113 + 0n1

48

Cd114 + γ

48

ซึ่งเปนปฏิกิริยา (n, γ )
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10.5.2.4 ปฏิกิริยาที่ทําใหเกิดการจับอนุภาคแลวปลอยอนุภาค (capture with
particle ejection) เปนปฏิกิริยานิวเคลียรที่เกิดขึ้นเปนสวนใหญ เมื่อนิวเคลียสจับอนุภาคแลว
จะปลอยอนุภาคอีกตัวหนึ่งออกมา ทําใหนวิ เคลียสอยูในสภาวะตืน่ ตัวและสลายตัวใหรังสีตางๆ
ออกมาเพื่อกลับเขาสูสภาวะเสถียร เชน ปฏิกิริยานิวตรอนแอลฟา (n, α ), นิวตรอนโปรตอน (n, p),
นิวตรอนดิวทีรอน (n, d), แอลฟาโปรตอน ( α , p), แอลฟานิวตรอน ( α , n) เปนตน เชน
n1 + 5B10

Li7 + 2He4

0

3

10.5.2.5 ปฏิกิริยาที่ทําใหเกิดการแตกตัวแบบฟสชัน (fission) หรือเรียกสั้นๆ วา
ปฏิกิริยาแบบฟสชัน ปฏิกริ ิยาแบบนีจ้ ะเกิดขึ้นเมื่อนิวเคลียสของธาตุหนักบางชนิด เมื่อถูกยิงดวย
นิวตรอนหรืออนุภาคบางชนิด จะทําใหนิวเคลียสที่ถูกยิงแตกออกเปนสองสวนซึ่งเรียกวาผลผลิต
ฟสชัน (fission product หรือ fission fragment) พรอมกับมีการปลอยอนุภาคตางๆ ออกมา เชน
U235 + 0n1

92

Xe140 + 38Sr94 + 20n1

54

10.5.2.6 ปฏิกิริยาที่ทําใหเกิดการรวมตัวของนิวเคลียสของธาตุเบา (fusion) หรือ
เรียกสั้นๆวาปฏิกิริยาแบบฟวชัน เปนปฏิกิริยาที่เกิดจากการรวมตัวของนิวเคลียสธาตุเบา เชน
นิวเคลียสของไฮโดรเจน
H2 + 1H2

2

H2 + 1H3

2α

1

1

He3 + 0n1
4

+ 0n1

10.6 ความหมายและประเภทของพลังงานนิวเคลียร
พลังงานนิวเคลียรหรือพลังงานปรมาณู เปนพลังงานทีไ่ ดจากการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร
ซึ่งพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2508 ไดใหความหมายของพลังงาน
นิวเคลียรวา พลังงานไมวาลักษณะใดทีเ่ กิดจากการปลดปลอยออกมา เมื่อมีการแยกรวมหรือแปลง
นิวเคลียสของปรมาณู หรือพลังงานรังสีเอกซ ซึ่งในทางวิชาการหมายถึง พลังงานไมวาลักษณะใด
ซึ่งเกิดจากนิวเคลียสของอะตอม (วราวุธ ขจรฤทธิ์ และ สมพร จองคํา. 2542 : 42) พลังงานนิวเคลียร
ที่สําคัญสามารถแบงไดเปน 4 ประเภท คือ
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10.6.1 พลังงานนิวเคลียรแบบฟสชัน
พลังงานนิวเคลียรแบบฟสชัน เปนพลังงานซึ่งเกิดจากการแตกตัวของนิวเคลียส
ของธาตุหนัก เชน ยูเรเนียม พลูโทเนียม เมื่อถูกยิงดวยอนุภาคนิวตรอนในเครื่องปฏิกรณปรมาณู
ทําใหเกิดการแตกตัวหรือแยกตัวของนิวเคลียสออกเปนสองสวนซึ่งมีเลขมวลใกลเคียงกัน รวมทั้งมี
อนุภาคอื่นๆ หลุดออกมาดวย เชน นิวตรอน เปนตน ซึง่ พลังงานนิวเคลียรแบบฟสชันที่สําคัญมีอยู 2
แบบ คือ
10.6.1.1 พลังงานนิวเคลียรจากการแตกตัวแบบฟสชันดวยตัวเอง ซึ่งเกิดจาก
ไอโซโทปของธาตุหนักที่มีเลขเชิงอะตอมตั้งแต 90 หรือธาตุทอเรียมขึ้นไป เนื่องจากธาตุเหลานีม้ ี
จํานวนนิวตรอนในนิวเคลียสมากกวา 140 ตัว ทําใหแรงยึดเหนี่ยวระหวางนิวคลีออนลดลง เปนเหตุ
ใหเกิดการแตกตัวไดเอง เชน ทอเรียม-233 ยูเรเนียม-235 ยูเรเนียม-238 พลูโทเนียม-236 พลูโทเนียม
-239 แคลิฟอรเนียม-252 เปนตน
10.6.1.2 พลังงานนิวเคลียรจากการแตกตัวแบบฟสชันซึ่งเกิดจากการถูกชนดวย
อนุภาคนิวตรอน (neutron induced fission) โดยเมื่อมีการยิงนิวเคลียสของธาตุหนัก เชน ทอเรียม 233 ยูเรเนียม-235 พลูโทเนียม-239 เปนตน ดวยอนุภาคนิวตรอน ทําใหธาตุเปาเกิดการแตกตัว
ออกเปนสองสวน เชน ใชนวิ ตรอนยิงธาตุยูเรเนียม-235 สามารถแสดงดวยปฏิกิริยานิวเคลียรไดดังนี้
U235+ 0n1

92

Ba138 + 36Kr95 + 3(0n1)

56

จากสมการนิวเคลียรนี้จะเห็นวาเมื่อนิวเคลียสของธาตุยูเรเนียมถูกยิงดวยอนุภาคนิวตรอน
จะเกิดเปนนิวเคลียสใหมที่แตกออกมาเปนสองสวนคือ นิวเคลียสของแบเรียม-138 กับคริปทอน-95
พรอมกับไดนวิ ตรอนใหมอกี 3 ตัว ซึ่งนิวตรอนที่ไดนสี้ ามารถนําไปทําปฏิกิริยาตอไปในลักษณะที่
ตอเนื่องที่เรียกวา ปฏิกิริยาลูกโซ (chain reaction) ได
10.6.2 พลังงานนิวเคลียรแบบฟวชัน
พลังงานนิวเคลียรแบบฟวชัน เปนพลังงานที่เกิดจากการรวมตัวของนิวเคลียส
ของธาตุเบาหรือเปนพลังงานที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียรฟวชัน ซึ่งเปนการรวมตัวหรือหลอมตัวเขา
ดวยกันของนิวเคลียสธาตุเบา ภายใตความกดดันและอุณหภูมิสูงมากๆ อาจทําใหมีอุณหภูมิสูงถึง
รอยลานองศา จึงเรียกปฏิกิรยิ าแบบนีว้ าปฏิกิริยานิวเคลียรความรอน (thermonuclear fusion) โดยที่

260
อะตอมหรืออนุภาคใดๆ ที่อยูภายในอุณหภูมิสูงระดับนี้จะอยูในสภาพที่เรียกวาพลาสมา (plasma)
ซึ่งเปนสภาวะที่ 4 นอกเหนือจากการเปนของแข็ง ของเหลว และกาซ เชน กาซไฮโดรเจนที่อยูใ จ
กลางดวงอาทิตย จะถูกกดดันใหมีความหนาแนนสูงถึง 10 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร พลังงาน
นิวเคลียรแบบฟวชันทีใ่ หออกมาจะขึน้ อยูกบั ความหนาแนนของตัวกลาง ความสามารถในการทํา
ปฏิกิริยานิวเคลียร และอุณหภูมิ
10.6.3 พลังงานนิวเคลียรที่ไดจากเครื่องเรงอนุภาค
เครื่องเรงอนุภาคเปนอุปกรณที่สรางขึ้น เพื่อจุดประสงคในการใชเรงอนุภาคที่มี
ประจุ ใหมีพลังงานจลนที่สูงพอที่จะนําไปใชในการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร โดยปกติอนุภาคที่ถูกเรง
ไดแก อิเล็กตรอนหรืออนุภาคที่มีประจุบวกน้ําหนักเบา เชน โปรตอน ดิวเทอรอน แอลฟา เปนตน
หรือในบางครัง้ ก็สามารถใชกับอนุภาคที่มปี ระจุน้ําหนักมากไดเหมือนกัน เชน คารบอน พลังงาน
จลนของอนุภาคที่ถูกเรงนั้นขึ้นอยูกับชนิดของเครื่องเรงอนุภาค โดยเครื่องเรงอนุภาคบางชนิดมี
ความสามารถเรงใหอนุภาคมีพลังงานไดถึงระดับเมกะอิเล็กตรอนโวลต (MeV) จนถึงระดับจิกะ
อิเล็กตรอนโวลต (GeV)
10.6.4 พลังงานนิวเคลียรที่เกิดจากการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี
พลังงานนิวเคลียรชนิดนี้ เปนพลังงานที่ไดจากการสลายตัวของธาตุรังสีที่มีอยู
ในแหลงธรรมชาติบนโลก ธาตุรังสีเหลานี้จะใหรังสีชนิดตางๆ ออกมา เชน แอลฟา บีตา แกมมา
และนิวตรอน เปนตน ซึ่งเปนรังสีที่มีคาพลังงานที่แนนอน

10.7 เครื่องปฏิกรณนิวเคลียร
เครื่องปฏิกรณนิวเคลียร (nuclear reactor) เปนแหลงกําเนิดหลักทีส่ ําคัญของการเกิด
ปฏิกิริยาแบบฟสชัน เพื่อนําเอาพลังงานที่เกิดจากปฺฏิกิรยิ าไปใชประโยชน เครื่องปฏิกรณนิวเคลียร
มีหลายประเภทแตมีองคประกอบที่สําคัญคลายกันดังนี้ (นวลฉวี รุงธนเกียรติ. 2545 : 249-255)
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10.7.1 องคประกอบของเครื่องปฏิกรณนวิ เคลียร
องคประกอบที่สําคัญของเครื่องปฏิกรณนวิ เคลียรประเภทตางๆ มีดังนี้
10.7.1.1 แกนเครื่องปฏิกรณ (reactor core) ประกอบดวยแทงเชื้อเพลิงนิวเคลียร
ซึ่งมักทําอยูในรูปของออกไซดของธาตุหนักจําพวก ทอเรียม ยูเรเนียม พลูโทเนียม เปนตน ซึ่งมี
ขอดีคือมีสภาพนําความรอน (thermal conductivity) ต่ํา การนําเชื้อเพลิงนิวเคลียรใสในแกนเครือ่ ง
ปฏิกรณจะตองมีวัสดุหอหุม เพื่อทําหนาที่แยกแทงเชือ้ เพลิงออกจากสิ่งแวดลอมซึ่งปองกันไมให
ผลผลิตจากปฏิกิริยาฟสชันกระจายออกไป
ปองกันโครงสรางของแทงเชื้อเพลิงและชวยในการ
ถายเทความรอน โดยทั่วไปเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรจะทํางานที่อุณหภูมิสูง จึงตองทําเชื้อเพลิงให
เปนเม็ดหรือเปนรูปทรงกระบอกสั้นๆ เพื่อปองกันการแตกราวที่อณ
ุ หภูมิสูง และจะบรรจุในวัสดุ
หอหุมที่ทําเปนแทงยาว เรียกวา แทงเชื้อเพลิง (fuel rod) วัสดุหอหุมโดยทั่วไปทํามาจาก โลหะผสม
ของเซอรโคเนียมกับนิกเกิล โครเมียม เหล็ก และดีบกุ เปนตน
10.7.1.2 ตัวทําใหเย็น (coolant) ทําหนาที่ถา ยเทพลังงานความรอนที่เกิดจาก
ปฏิกิริยาฟสชันเพื่อเปลี่ยนใหไปอยูใ นรูปที่จะนําไปใชประโยชนมากที่สุด และไมทําใหเชื้อเพลิง
หลอมเหลว ตัวทําใหเย็นควรมีคุณสมบัติคือมีสภาพนําความรอนสูง ไมเกิดการเปลีย่ นแปลงทางเคมี
ไดงาย เปนตน โดยตัวทําใหเย็นนี้อาจอยูใ นรูปของกาซหรือของเหลวก็ได ตัวทําใหเย็นที่เปนกาซ
ไดแก ไนโตรเจน คารบอนไดออกไซด ฮีเลียม สวนที่เปนของเหลว ไดแก โซเดียมเหลว เปนตน
10.7.1.3 มอเดอเรเตอร (moderator) ทําหนาที่เปนสารหนวงนิวตรอนเพื่อลด
พลังงานของนิวตรอนที่เกิดจากปฏิกิรยิ าฟสชัน ซึ่งเปนนิวตรอนที่มคี วามเร็วทําใหชาลงเพื่อใหมี
โอกาสเกิดปฏิกิริยามากขึ้น โดยจะลดความเร็วของนิวตรอนลงใหเทียบเทากับโมเลกุลของกาซที่
อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน โดยทัว่ ไปสารหนวงนิวตรอนควรมีคุณสมบัติคือ มีความคงตัวสูง
ไมเปลี่ยนแปลงทางเคมีงาย มีมวลนอยใกลเคียงกับนิวตรอนเพื่อรับการถายเทพลังงานจากการชน
ของนิวตรอน เปนของแข็งหรือของเหลวทีม่ ีความหนาแนนมากกวากาซ เปนตน
10.7.1.4 แทงควบคุม (control rod) ทําหนาที่ควบคุมนิวตรอนใหเกิดปฏิกิริยา
ฟสชันมากหรือนอยตามตองการ วัสดุทใี่ ชมักเปนพวกสารประกอบ เชน โบรอนคารไบด หรือ
โลหะเชน แคดเมียม หรือไอโอดีน เปนตน
10.7.1.5 ตัวสะทอน (reflector) ทําหนาที่สะทอนนิวตรอนที่กระจายออกไป ให
กลับมาที่แกนเครื่องปฏิกรณเพื่อทําปฏิกิริยากับเชื้อเพลิงตอไป เปนการลดการสูญเสียนิวตรอน วัสดุ
ที่นิยมใชเปนสารสะทอนนิวตรอนคือ เบริลเลียม และคารบอน เปนตน
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10.7.1.6 เครื่องกําบังรังสี (shielding) ทําหนาที่กําบังรังสีตางๆ ที่เกิดขึ้นจาก
ปฏิกิริยาฟสชัน วัสดุที่ใชทําเครื่องกําบังรังสีตองเปนวัสดุที่มีความหนาแนนสูง เชน ตะกัว่ คอนกรีต
เหล็ก เปนตน
10.7.2 ประเภทของเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร
การจําแนกเครือ่ งปฏิกรณนิวเคลียร สามารถจําแนกไดหลายวิธี เชน การจําแนก
ตามวัตถุประสงคการใชงาน การจําแนกตามสถานะของเชื้อเพลิงและมอเดอเรเตอร การจําแนกตาม
ชนิดของตัวทําใหเย็น การจําแนกตามประเภทของนิวตรอนที่ทําใหเกิดฟสชัน เปนตน ในที่นี้จะถือ
เอาการจําแนกประเภทของเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรตามวัตถุประสงคการใชงานเปนหลัก สามารถ
จําแนกออกเปน 2 ลักษณะ คือ
10.7.2.1 เครื่องปฏิกรณวิจยั (research reactor) เปนเครื่องปฏิกรณที่ออกแบบเพื่อ
ใชเปนแหลงผลิตนิวตรอน หรือรังสีตา งๆ เพื่อใชในงานวิจยั ในสาขาตางๆ ทั้งระดับพื้นฐานและ
ประยุกต เชน สาขาฟสิกส ชีววิทยาและเคมี ซึ่งอาจเรียกเครื่องปฏิกรณนี้วา เครื่องปฏิกรณการ
ทดลอง (experiment reactor) เครื่องปฏิกรณการศึกษา (educational reactor) เครื่องปฏิกรณอาบรังสี
(irradiating reactor)
10.7.2.2 เครื่องปฏิกรณกําลัง (power reaction) เปนปฏิกรณที่ถูกออกแบบเพื่อใช
ในการผลิตนิวไคลดกัมมันตรังสี เครื่องปฏิกรณประเภทนี้ใหพลังงานความรอนที่เกิดจากปฏิกริ ิยา
ฟสชันซึ่งสามารถนําไปเผาเชื้อเพลิง เชน ไฮโดรเจน มีเทน หรือแอมโมเนีย เพือ่ เปลี่ยนรูปเปน
พลังงานในการขับดันจรวดที่ตองการสงออกไปนอกโลก หรือเอาความรอนที่เกิดขึ้นนั้นไปตมน้ํา
ใหกลายเปนไอเพื่อขับเคลื่อนกังหันใบพัดของเรือเดินสมุทร เรือดําน้าํ หรือเพื่อใชในการขับกังหัน
ของเครื่องกําเนิดไฟฟาซึ่งเรียกกันวา โรงไฟฟานิวเคลียร (nuclear power plant, NPP) โดยในที่นี้จะ
ขอกลาวถึงเฉพาะเรื่องของโรงไฟฟานิวเคลียร เพราะมีความใกลชิดกับความเปนอยูข องมนุษยมาก
ที่สุด จากการรายงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (International Atomic Energy
Agency, IAEA) เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2546 พบวามีโรงไฟฟานิวเคลียรอยูทวั่ โลกจํานวน 437
โรงใน 33 ประเทศ มีกําลังการผลิตไฟฟารวมประมาณ 358 จิกะวัตต และอยูระหวางการดําเนินการ
กอสรางอีก 33 โรง ใน 12 ประเทศ ซึ่งประเทศที่มีโรงไฟฟานิวเคลียรมากที่สุดในโลกคือ
สหรัฐอเมริกามีโรงไฟฟานิวเคลียรจาํ นวน 104 โรง รองลงมาคือฝรั่งเศสและญี่ปุนมีประเทศ ละ 59
และ 54 โรงตามลําดับ โรงไฟฟานิวเคลียรที่นิยมใชกันอยูมีดวยกัน 3 แบบคือ
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(1) โรงไฟฟานิวเคลียรแบบน้ําความดันสูง (pressurized water reactor,
PWR) จะใชความรอนทีไ่ ดจากเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรมาตมน้ําที่อยูภายในถังขนาดใหญซึ่งมีการ
อัดความดันไวเพื่อไมใหน้ําเดือดกลายเปนไอ โดยนําน้าํ สวนนี้ไปถายเทความรอนใหแกน้ําที่อยูใ น
เครื่องผลิตไอน้ําเพื่อผลิตไอน้ําออกมา ไอน้ําที่เกิดขึ้นจะไปขับใหกังหันไอน้ําเกิดการหมุนซึ่งทําให
เครื่องกําเนิดไฟฟาสามารถผลิตไฟฟาออกมาได สาเหตุทไี่ มนําเอาน้ําจากเครื่องปฏิกรณนวิ เคลียรไป
ใชขับกังหันโดยตรงเปนเพราะเพื่อปองกันไมใหน้ํานัน้ ซึ่งอาจมีสารรังสีเจือปนอยูแพรกระจายไปยัง
อุปกรณสวนอืน่ ๆตลอดจนเพื่อปองกันการรั่วของสารกัมมันตรังสีสูสิ่งแวดลอม การทํางานของ
โรงไฟฟาแบบนี้จะคอนขางซับซอนในการเดินเครื่องโรงไฟฟา
ลักษณะและผังการทํางานของ
โรงไฟฟานิวเคลียรแบบน้ําความดันสูง ดังแสดงในภาพที่ 10.2

ภาพที่ 10.2 แสดงผังการทํางานของโรงไฟฟานิวเคลียรแบบความดันสูง
ที่มา (The Virtual Nuclear Tourist. 2004. On-line)
(2) โรงไฟฟานิวเคลียรแบบน้ําเดือด (boiling water reactor, BWR) จะใช
ความรอนจากปฏิกิริยานิวเคลียรมาตมน้ําที่อยูในถัง ซึ่งจะไดไอน้ําไปขับกังหันใหหมุนเพื่อผลิต
ไฟฟา ความดันภายในถังจะถูกควบคุมไวที่ประมาณ 7 เมกะพาสคัล ซึ่งต่ํากวาโรงไฟฟานิวเคลียร
แบบน้ําความดันสูงทําใหสามารถลดอุปกรณบางสวนลงไปได เชน ระบบแลกเปลีย่ นความรอน ปม
เครื่องผลิตไอน้ํา เปนตน อยางไรก็ตามโรงไฟฟาแบบนี้ตองมีระบบสิ่งกอสรางที่สามารถปองกัน
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รังสีไดเปนอยางดีเพราะไอน้าํ ที่นํามาใชนั้นอาจมีการปนเปอนรังสี ลักษณะและผังการทํางานของ
โรงไฟฟานิวเคลียรแบบน้ําเดือดดันสูง ดังแสดงในภาพที่ 10.3

ภาพที่ 10.3 แสดงผังการทํางานของโรงไฟฟานิวเคลียรแบบน้ําเดือด
ที่มา (The Virtual Nuclear Tourist. 2004 . On-line)
(3) โรงไฟฟานิวเคลียรแบบน้ํามวลหนัก (canadian deuterium uranium
reactor, CANDU) หรือเรียกวาโรงไฟฟานิวเคลียรแบบแคนดู ลักษณะการทํางานจะคลายกับ
โรงไฟฟาแบบน้ําความดันสูง สวนที่แตกตางกันคือถังที่ใชในการตมน้ําถูกเปลี่ยนจากถังขนาดใหญ
เปนการตมน้ําภายในทอขนาดเล็กซึ่งมีอยูเปนจํานวนมาก นอกจากนีย้ ังมีการใชน้ํามวลหนัก (D2O)
มาเปนตัวระบายความรอนจากแกนเครื่องปฏิกรณ และยังใชเปนตัวหนวงความเร็วนิวตรอนดวย
เนื่องจากมีคณ
ุ สมบัติในการดูดกลืนนิวตรอนนอยกวาน้ําธรรมดา ซึ่งจะทําใหเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร
ไดงายขึ้น อยางไรก็ตามแกนของปฏิกรณชนิดนี้จะมีขนาดใหญและซับซอนกวา 2 แบบแรก
เนื่องจากตองมีการตรวจวัดหลายจุด และตองใชระบบควบคุมปฏิกิริยาหลายอยางเพื่อปองกันการ
เปลี่ยนแปลงการเกิดปฏิกิริยาในแกนเครื่องปฏิกรณ นอกจากนี้มกั มีปญ
 หาการโคงงอของทอบรรจุ
เชื้อเพลิงเมื่อใชงานไปนานๆ (สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ. 2547. ออน-ไลน) ลักษณะและ
ผังการทํางานของโรง ไฟฟานิวเคลียรแบบน้ํามวลหนัก ดังแสดงในภาพที่ 10.4
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ภาพที่ 10.4 แสดงผังการทํางานของโรงไฟฟานิวเคลียรแบบน้ํามวลหนัก
ที่มา (The Virtual Nuclear Tourist. 2004 . On-line)

10.8 ประเทศไทยกับการใชพลังงานพลังงานนิวเคลียร
การนําเอาพลังงานนิวเคลียรมาใชประโยชนในประเทศไทยนั้น ถือวายังนอยมากเมื่อ
เทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว ทั้งๆ ที่มีการเริ่มนํามาใชประโยชนในดานตางๆ มาแลวไมนอยกวา
40 ป โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการนํามาใชเพื่อผลิตไฟฟาซึ่งในปจจุบันนี้ไมมีเลยแมแตโรง
เดียว แตก็มิใชปญหาใหญสําหรับประเทศไทยในสภาวะปจจุบัน เพราะยังมีกาํ ลังการผลิตไฟฟาจาก
แหลงพลังงานอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งที่เปนแหลงพลังงานที่ใชซากดึกดําบรรพเปนเชื้อเพลิง และ
แหลงพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทน ซึ่งรัฐบาลพยายามสงเสริมและสนับสนุน อยางไร
ก็ตามเมื่อมองถึงอนาคตเมื่อประเทศมีความเจริญเติบโตมากขึ้น ความจําเปนตองใชพลังงานไฟฟา
จะมากขึน้ เรื่อยๆ การใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อผลิตไฟฟาจะมีความจําเปนอยางยิ่งเพราะเปนแหลง
ที่ใหพลังงานไดอยางมหาศาล เชน การใชยูเรเนียม 235 เพียง 1.23 กรัม สําหรับเปนเชื้อเพลิงเพื่อให
เกิดปฏิกิริยาฟสชันในเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร จะไดพลังงานออกมาถึง 1 เมกะวัตตตอวัน (นวลฉวี
รุงธนเกียรติ. 2545 : 242) ซึ่งถือวามีอัตราการเปลี่ยนเปนพลังงานที่สูงมากเมือ่ เทียบกับแหลง
พลังงานอื่นๆ ดังนั้นหากคิดถึงความจําเปนในการใชไฟฟาในอนาคตแลว สิ่งทีค่ วรคํานึงคือการ
เตรียมความพรอมทั้งทางดานกําลังคน ความพรอมทางดานเศรษฐกิจ ความพรอมทางดานแหลง
เชื้อเพลิง และความพรอมในการปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นทั้งเรื่องของสิ่งแวดลอม การรั่วไหลของ
กัมมันตภาพรังสี การกําจัดกากนิวเคลียร เปนตน สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่จะตองมีการเตรียมความพรอม
สวนปญหาทางดานเทคโนโลยีของโรงไฟฟานิวเคลียรมิใชปญหาใหญ เพราะในตางประเทศไดมี
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การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีเหลานีใ้ หมีความปลอดภัยและทันสมัยอยูต ลอดเวลา นอกจากนี้ยังมี
สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ การสรางความเขาใจใหกับประชาชนเพื่อลดกระแสการตอตาน และสรางความ
เชื่อมั่นหากตองมีการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรเพื่อผลิตไฟฟา (ชัยวัฒน คุประตกุล. 2545 : 279-281)
ในประเทศไทยการใชพลังงานจากนิวเคลียรสามารถจําแนกลักษณะการใชและสถานที่ใชงานดังนี้
ตารางที่ 10.1 แสดงชนิดตนกําเนิด สถานที่ใช และการใชพลังงานนิวเคลียรที่มีอยูในประเทศไทย
ชนิดตนกําเนิด
1. ปฏิกิริยาฟสชัน
1.1 ฟสชันไอโซโทป
แคลิฟอรเนียม 232
1.2 เครื่องปฏิกรณวิจยั

สถานที่ใชงาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
การวิจยั โดยใชนิวตรอน
บริษัทขุดเจาะน้ํามัน
การสํารวจกาซธรรมชาติ
สํานักงานพลังงานปรมาณูเพือ่ สันติ การวิจยั โดยใชนิวตรอน
การผลิตไอโซโทป
กัมมันตรังสี

2. ปฏิกิริยาฟวชัน
2.1 เครื่องกําเนิดนิวตรอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. เครื่องเรงอนุภาค
3.1 เครื่องเอกซเรย
คลินิกและโรงพยาบาล
สถาบันและโรงงานอุตสาหกรรม
3.2 เครื่องเรงอนุภาค
โรงพยาบาล
สถาบันอัญมณี
3.3 เครื่องซินโครตรอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4. ไอโซโทปกัมมันตรังสี

การใชประโยชน

สถาบันของรัฐและเอกชน
มากกวา 100 แหง

ที่มา (วราวุธ ขจรฤทธิ์ และ สมพร จองคํา. 2542 : 59)

การวิเคราะหธาตุ
การวิจยั โดยใชนิวตรอน
การถายภาพอวัยวะ
การวิเคราะหโครงสรางผลึก
การรักษามะเร็ง เนื้องอก
การเปลี่ยนสีอญ
ั มณี
อุตสาหกรรม Lithography,
Micromachining
ทางอุตสาหกรรม 80 แหง
ทางการแพทย 30 แหง
ทางการเกษตร 5 แหง
ทางการศึกษาวิจัย 10 แหง

267

10.9 ผลกระทบจากการใชพลังงานนิวเคลียร
พลังงานนิวเคลียรมีประโยชนมากมายและเปนแหลงทีใ่ หพลังงานสูงมาก ดังนั้นการนํา
เอาพลังงานจากนิวเคลียรมาใชประโยชนกย็ อมมีผลกระทบเกิดขึ้นทั้งในแงดแี ละไมดี ซึ่งสามารถ
จําแนกขอดีและขอเสียไดดังนี้
10.9.1 ขอดีของการใชพลังงานนิวเคลียร
10.9.1.1 สามารถใชประโยชนไดในวงกวาง เชน ในทางการแพทยเพื่อการรักษา
โรคมะเร็ง การตรวจและวินิจฉัยโรค การทําใหผลิตภัณฑทางการแพทยปลอดเชื้อ ใชในทาง
อุตสาหกรรม เชน การฉายรังสีอาหารเพื่อกําจัดเชื้อจุลินทรียบางชนิด ใชในทางการเกษตร เชน
การฉายรังสีผลิตผลทางการเกษตรเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ยับยั้งการงอก ชะลอการสุก ชะลอการบาน
กําจัดแมลง ใชเปนแหลงพลังงานในการผลิตไฟฟาหรือโรงไฟฟานิวเคลียร เปนตน
10.9.1.2 พลังงานที่ไดจากปฏิกิริยานิวเคลียรเปนพลังงานสะอาด ไมกอใหเกิด
มลพิษ แตตองมีการควบคุมการแผกระจายของรังสีหรือมีการกําจัดสารปนเปอนตางๆ เปนอยางดี
10.9.1.3 เปนแหลงพลังงานที่ใหคาพลังงานตอหนวยน้ําหนักเชื้อเพลิงสูงมาก
และตัวเชื้อเพลิงมีอายุการใชงานไดนานนับป
10.9.1.4 ในกรณีที่เปนแหลงผลิตไฟฟาจะทําใหระบบการผลิตไฟฟามีความ
มั่นคงสูง เพราะเปนระบบทีม่ ีขนาดใหญ และสามารถเดินเครื่องไดรวดเร็ว
10.9.2 ขอเสียของการใชพลังงานนิวเคลียร
10.9.2.1 หากเกิดการรั่วไหลของรังสีตางๆจะควบคุมไดยาก และมีระดับของ
ความอันตรายสูง
10.9.2.2 เนื่องจากเปนแหลงพลังงานที่มีใหพลังงานสูง หากเกิดอุบัติเหตุจะสราง
ความเสียหายไดอยางมากมายมหาศาล
10.9.2.3 ในการลงทุนกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรตองใชทุนสูง และตองมีการ
เตรียมความพรอมหลายๆ ดานเปนอยางดี
10.9.2.4 สารกัมมันตรังสีที่นํามาใชเปนเชื้อเพลิง สวนใหญจะมีคาครึ่งชีวิต
ยาวนานนับรอยนับพันป ซึ่งจะกอใหเกิดปญหาในเรื่องของการจัดการกากกัมมันตรังสี
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10.9.2.5 ปญหาในเรื่องการยอมรับของสาธารณชน ซึ่งจะตองใชเวลาในการ
สรางความเขาใจ เพื่อใหมีการยอมรับ

10.10 บทสรุป
พลังงานนิวเคลียรเปนพลังงานที่ไดจากปฏิกิริยานิวเคลียรที่เกิดขึน้ ภายในนิวเคลียสที่ไม
เสถียร ซึ่งอาจเกิดจากนิวเคลียสที่ไมเสถียรโดยธรรมชาติหรือนิวเคลียสที่ถูกทําใหไมเสถียร โดย
การใหอนุภาคอื่นวิ่งเขาไปชน ไมวาจะเปนกรณีใดก็ตามการปรับตัวเพื่อกลับเขาสูภาวะเสถียรของ
นิวเคลียสเหลานี้จะมีการปลดปลอยพลังงานออกมา ทั้งในรูปของการแผรังสีคลื่นแมเหล็กไฟฟา
เชน รังสีแกมมา รังสีเอกซ หรือในรูปของพลังงานจลนของอนุภาคที่มีประจุ เชน อนุภาคแอลฟา
หรือ บีตา เปนตน การนําเอาพลังงานนิวเคลียรมาใชประโยชนนนั้ สามารถใชไดอยางกวางขวางทั้ง
ทางดานการแพทย ทางอุตสาหกรรม การเกษตร การศึกษาวิจยั นอกจากนี้ยังใชเปนแหลงผลิตไฟฟา
ที่เรียกวาโรงไฟฟานิวเคลียร ซึ่งจะเปนแหลงผลิตพลังงานที่สําคัญในโลกอนาคต ซึ่งประเทศไทย
เองตองตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองใชโรงไฟฟานิวเคลียรในอนาคต และควรมีการเตรียมความ
พรอมทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยี แหลงเชื้อเพลิง และงบประมาณตางๆ เพื่อรองรับความตองการ
ใชพลังงานในวันขางหนา

10.11 คําถามทบทวน
1. จงอธิบายถึงลักษณะของโครงสรางของอะตอม
2. จงอธิบายถึงการจําแนกนิวไคลดตามเสถียรภาพทางนิวเคลียร
3. จงอธิบายและบอกคุณสมบัติของแรงนิวเคลียร
4. จงบอกความหมายของคาพลังงานยึดเหนี่ยว
5. จงอธิบายถึงแหลงที่มาของไอโซโทปกัมมันตรังสี
6. จงใหความหมายของคําวากัมมันตภาพรังสี
7. จงบอกความหมายของคําวาครึ่งชีวิตของสารรังสี
8. จงใหความหมายและอธิบายพลังงานนิวเคลียรมาพอสังเขป
9. จงบอกถึงประเภทและหลักการทํางานพืน้ ฐานของโรงไฟฟานิวเคลียร
10. จงอธิบายถึงขอดีและขอเสียในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียร
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