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คํ านํ า

ประเทศไทยเรามีวัตถุดิบสํ าหรับผลิตเช้ือเพลิงนิวเคลียรหรือไม? เปนคํ าถามยอดฮิตในยามที่
การใชพลังงานของโลกอยูในขั้นวิกฤตเนื่องจากนํ ้ามันดิบมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ ปริมาณเชื้อเพลิงสํ ารอง
ประเภทฟอสซิลอันไดแก กาซธรรมชาติ น้ํ ามันดิบและถานหินมีอยูอยางจํ ากัด และรองรับปริมาณการ
ใชพลังงานของโลกไดอีกไมนานนัก คาดกันวาอีกประมาณ 100 ป เชื้อเพลิงเกือบทุกชนิดก็จะหมดไป
จากโลกหรือถามีเหลือก็เสาะหาไดยากเต็มท ีคํ าถามที่ควรจะถามอีกคือ แลวถึงเวลานั้นลูกหลานของเรา
จะเอาเชื้อเพลิงที่ไหนมาใช?

ปจจุบันประเทศไทยเรามีความตองการใชพลังงานไฟฟาในอัตราเพิ่มขึ้นประมาณปละ 1,000
เมกกะวัตต ซึ่งโดยสวนใหญเราใชกาซธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟาจ ํานวนมากกวา 70% สวนที่
เหลือผลิตจากถานหิน น้ํ ามันเตาและพลังนํ้ าจากเข่ือน พลังงานทดแทนชนิดตาง ๆ เชน พลังงานแสง
อาทิตย พลังงานลมและพลังงานชีวมวลนั้นมีขอจํ ากัดไมสามารถผลิตไฟฟาปริมาณมากตามความ
ตองการได สามารถเปนไดเพียงพลังงานเสริมดวยปริมาณที่ไมมากนัก

พลังงานนิวเคลียรจึงเปนสิ่งจํ าเปนสํ าหรับอนาคตของลูกหลานเราที่จะนํ ามาใชผลิตกระแสไฟ
ฟา สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทยจึงมีการเตรียมพรอมในการเผยแพรความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเชื้อ
เพลิงนิวเคลียรเพื่อใหผูสนใจไดทราบถึงที่มาและวิธีการผลิต ตลอดจนการจัดการเกี่ยวกับเชื้อเพลิง
นิวเคลียรที่ใชแลว เปนเรื่องที่อานงายไดสาระและความรู เขียนโดยอาจารยปรีชา การสุทธิ ์และอาจารย
วิทิต เกษคุปต ซึ่งทานเคยเปนผูตรวจเชื้อเพลิงนิวเคลียรประจํ าทบวงการพลังงานปรมาณูระหวาง
ประเทศ (IAEA) (ปจจุบันพ.ศ. 2548 มีการใชโรงไฟฟานิวเคลียร 425 โรงใน 24 ประเทศ) ความรูและ
ประสบการณตรงท่ีทานไดถายทอดออกมาเปนเร่ืองราวท่ีนาอาน นาติดตามอยางยิ่ง เหมาะส ําหรับผูอาน
ทั่วไปแมวาจะไมมีความรูพื้นฐานทางนิวเคลียรมากอนก็ตาม

สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย ขอขอบคุณตออาจารยปรีชา การสุทธิ ์และอาจารยวิทิต เกษ
คุปต ส ําหรับงานเขียนอันมีคุณคาตอประชาชนเลมน้ี

สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย
ตุลาคม พ.ศ. 2548
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                                      มารูจัก  เช้ือเพลิงนิวเคลียรกันเถอะ 
 

                                                                                                                    วิทิต    เกษคุปต 
                                                                                                                    ปรีชา   การสุทธ์ิ 

 
            เมื่อกลาวถึงคําวา  “ เชื้อเพลิง (fuel) ”  ผูเขียนเชื่อวาทุกคนคงรูจกั  และมีความเขาใจวาเชื้อเพลิง
เมื่อเผาไหมจะใหความรอนออกมา  โดยความรอนนี้สามารถนําไปใชประโยชนตางๆได  เชื้อเพลิง
ดังกลาว  เปนเชื้อเพลิงธรรมดา   การใหความรอนซ่ึงเปนพลังงานรูปหนึ่งออกมานัน้  เปนผลจากการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 
            แตเมื่อกลาวถึงคําวา  เชื้อเพลิงนวิเคลียร  (nuclear fuel) ผูอานบางทานอาจสั่นหัวบอกไมรูจัก   
บางทานอาจขมวดคิ้วแลวบอกวารูจกัแตคาํวา  เชื้อเพลิงปรมาณู   บางทานอาจบอกวาเคยผานหูผานตา
จากการฟง  อาน  ขาว เร่ืองโครงการนิวเคลียรของเกาหลีเหนือและอหิราน  บางทานอาจบอกวารูจักคํา
นี้แตไมแนใจวาคืออะไร   ชวยเลาใหฟงหนอยซิ 
             นี่เองเปนที่มาของเรื่อง   “ มารูจัก เชื้อเพลิงนิวเคลียร กันเถอะ ”  ซ่ึงผูเขียนจะขอเลาไปเรื่อยๆ 
แบบกวางๆ ไมเปนวิชาการมากนัก 
 กอนเขาเรื่อง ผูเขียนขอเลาอะไรเล็กนอยเพือ่ใหไดรูจักคําศัพท บางคําที่ตองเอยถึงในเรื่องนี้ 
 สมมุติวา ทานผูอาน  มีกอนทองคําบริสุทธรอยเปอรเซ็นตอยูกอนหนึง่ หรือเปนกอนของ 
ธาตุบริสุทธอะไรก็ได แลวใหลองคิดดูซิวา ถาแบงกอนดังกลาวนี้ใหเล็กลงไปเรื่อยๆ มันจะไปสิน้สุด
ตรงไหน 
 จากแนวความคิดของนักปรชัญา ประกอบกับผลการคนควาวจิัยของนักวิทยาศาสตรสมัยแรกๆ 
สรุปไดวาเมื่อแบงไป แบงไป เร่ือยๆจะไปสิ้นสุดทีส่วนเล็กที่สุดที่ยังคงมีคุณสมบัติทางเคมีของธาตุ
นั้นๆอยู   และเรียกสวนที่เล็กที่สุดนี้วาอะตอม (atom)      ดังนั้นจะมีทองคําอะตอม  ไฮโดรเจนอะตอม  
ออกซิเจนอะตอม  ยูเรเนยีมอะตอม  ฯลฯ 
                อะตอมเปนคําทับศัพทจากภาษาอังกฤษ   สมัยกอนมีการแปลเปนไทยวา  ปรมาณู  แตปจจุบัน
ไมคอยนยิมใชกัน 
                จากนี้ไป ขอใหผูอานทําใจใหสงบ แลวนกึใหเห็นภาพตามการอานไปเรื่อยๆ  เหมือนนวนิยาย
ที่มีตัวละครชือ่ตางๆ 
 
 
 
 

 1 



                 เมื่อพบวาอะตอมมีอยูจริง   นกัวิทยาศาสตรกค็นควาตอไปวาอะตอมนั้นเปนอยางไร    ซ่ึงก็
พบวาอะตอมเปนสิ่งที่เล็กที่สุดในแงคณุสมบัติทางเคมี   แตไมเปนสิ่งที่เล็กที่สุดในแงคุณสมบัตทิาง
ฟสิกส   ทั้งนี้โดยพบวาอะตอมมีองคประกอบอยู 2 สวน  คือ สวนที่หนึ่งเปนแกนกลาง  ที่เรียกวา
นิวเคลียส ( nucleus )  สวนที่สองเปนกลุมอนุภาคอิเล็กตรอน (electron)  โคจรรอบนิวเคลียสเปนชั้นๆ
เหมือนดาวนพเคราะหโคจรรอบดวงอาทิตยอนภุาคอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟาลบ หนึ่งหนวย 
             สําหรับแกนกลางหรือนิวเคลียส  นักวิทยาศาสตรยังพบอีกวา ประกอบดวยกลุมอนุภาคทีสํ่าคัญ
อยู 2 ชนิด รวมอยูดวยกัน คือ โปรตอน (proton) ซ่ึงแตละอนภุาคมีประจุไฟฟาบวกหนึ่งหนวยและ
นิวตรอน (neutron) ซ่ึงเปนอนุภาคที่ไมมีประจุไฟฟา  การที่อนภุาคทั้งสองกลุมนี้อยูรวมกันไดใน
นิวเคลียสกด็วยมีแรงนวิเคลยีส (nuclear) ยดึเหนีย่วกันไว 
               ตามความจริงในนวิเคลียส ยังมีอนุภาคยอยๆ อีกหลายอนภุาค  เชน นวิทริโน  แอนไทนิว 
ทริโน  มีซอน   แตในทีน่ี้จะไมกลาวถึงเพราะไมมีบทบาทในเรื่องที่เราจะพูดกัน 
              ในสภาพปกต ิ  แตละอะตอมจะมีจํานวนโปรตอนเทากับจํานวนอิเล็กตรอน  นั้นคือเปนกลาง
ในแงของประจุไฟฟา 
              นอกจากนี้  นักวทิยาศาสตรยังพบอีกวาธาตุแตละธาตุไมไดมีอะตอมหรือนิวเคลียสชนดิเดียว 
แตจะมหีลายชนิดโดยแตละชนิดในนิวเคลียสจะมีจํานวนโปรตอนเทากนั แตจํานวนนิวตรอนไมเทากัน 
ตัวอยางเชน ธาตุไฮโดรเจน มีอะตอมหรือนิวเคลียส 3 ชนิด ชนิดแรก เปนอะตอมที่นวิเคลียสมีโปรตอน
หนึ่งอนภุาคเทานั้น ไมมนีวิตรอน ชนดิท่ีสอง เปนอะตอมที่นวิเคลียสมีโปรตอนหนึ่งอนภุาคกับ
นิวตรอนหนึ่งอนุภาค ชนิดท่ีสาม เปนอะตอมที่นวิเคลียสมีโปรตอนหนึ่งอนภุาคกับนิวตรอนสอง
อนุภาค 
   ในทางวิทยาศาสตร ไมเรียกวาชนดิ แตเรียกวาไอโซโทป ดังนัน้จึงตองพูดวา ไฮโดรเจน ม ี 3 
ไอโซโทป ออกซิเจน มี 13 ไอโซโทป ยูเรเนียมมี 16 ไอโซโทป พลูโทเนียม มี 15 ไอโซโทป เปนตน 
 ไอโซโทปของแตละธาตุ บางไอโซโทปมีอยูแลวในธรรมชาติ บางไอโซโทป ซ่ึงเปนสวนใหญ
จะเปนไอโซโทปที่มนุษยทําใหเกดิขึ้น อาจจะโดยจงใจ หรือ โดยบังเอิญก็ตาม 
 คุณสมบัติทางเคมีของแตละไอโซโทปของธาตุเดียวกันจะเหมือนกนั เพราะปฏิกิริยาเคมีจะเกิด
กับอิเล็กตรอน ที่โคจรอยูรอบนิวเคลียส ซ่ึงทุกไอโซโทปของธาตุนั้นๆ จะมจีํานวนอิเล็กตรอนเทากัน 
แตถาเปนคุณสมบัติทางฟสิกสและทางนวิเคลียรจะตางกนั เพราะมีจํานวนนวิตรอนที่ตางกันเขามา
เกี่ยวของดวยนั่นเอง 
 เนื่องจากธาตุแตละธาตุมีหลายไอโซโทปดังกลาวแลวดังนัน้การจะพูดถึงไอโซโทปใด จะตอง
มีหลักเกณฑบงบอกใหเขาใจตรงกัน ซ่ึงทีใ่ชกันคือ การเขียนแบบขางลางนี้ 
 
    (สมัยกอน)       หรือ      (สมัยใหม) A

Z X XA
Z
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 เมื่อ   X =  สัญลักษณของธาตุ 
          A = เลขเชิงมวล (mass number) มีคาเทากับจํานวนโปรตอนบวกกับจํานวนนวิตรอน ใน
นิวเคลียสของไอโซโทปนั้น   
                      Z = เลขเชิงอะตอม (atomic number)  มีคาเทากับจํานวนโปรตอน ในนวิเคลยีสของ
ไอโซโทปนั้น 
 ถาเอาคา    Z   ลบออกจากคา   A   เราจะไดคาจํานวนนิวตรอนในนวิเคลยีสนั้น 
  

ตัวอยาง  ถาตองการกลาวถึง ยูเรเนยีมไอโซโทปที่ในนิวเคลียสมีนิวตรอน 143 อนุภาค จะเขยีน
บอกวาอยางไร 
 ส่ิงแรก ตองทราบวา  ยูเรเนยีม มีสัญลักษณของธาตุวาอะไร ซ่ึงก็คือ   U 
 ส่ิงตอไป ตองหาวาธาตุยเูรเนียมมีโปรตอนอยูในนิวเคลียสจํานวนเทาไร หรือมคีาเลขเชิง
อะตอมเทาไร ซ่ึงก็พบวาเทากับ 92 
 จากนี้เราก็สามารถหาคาเลขเชิงมวลไดวาเทากับ   92  +  143  =   235 
 ดังนั้น จึงเขียนสัญลักษณยเูรเนียมไอโซโทปดังกลาวไดดังนี ้
 
    หรือ    235

92 U U235
92

 
 มีบางคน รวมทั้งผูเขียนดวยที่ไมอยากเขยีนตัวเลขหอยขางบน หอยขางลาง เลยเขียนแบบงายๆ 
วา U –235 แลวอานวา ยเูรเนยีม 235 โดยตดัคา 92 ออกไป เพราะอยางไรยูเรเนยีมไอโซโทปทุกตัวตางก็
มีจํานวนโปรตอนในนวิเคลยีสเทากับ 92 เหมือนกนัอยูแลว ดังนั้น จึงละไวในฐานเขาใจได 
 มีคําศัพทที่นาทราบอีกคําหนึ่ง คือ นิวไคลด (nuclide) เปนคําที่ใชเรียกอะตอม หรือนิวเคลียส
ใดๆ ที่ตองมีการบงบอกถึงจํานวนโปรตอนและนวิตรอนในนวิเคลยีส เปนคําใชแบบกวางๆ เชน       
Na-23,  Na-24,  Na-25, K-40  เปนนวิไคลดที่แตกตางกนั สวน Na-23  Na-24  Na-25 เปนไอโซโทป
ของโซเดียม 
 ถา   “ไอโซโทป”   กับ    “ นิวไคลด ”  จะพบวามกีารใชสลับแทนกันไปแทนกนัมาเสมอ ซ่ึงก็
ยอมรับกัน 
 มาถึงตอนนี้ เรารูจักคํา  อะตอม  นิวเคลียส  โปรตอน  นิวตรอน อิเล็กตรอน  เลขเชิงอะตอม  
เลขเชิงมวล ไอโซโทป  นิวไคลด  แลว   ตอไปมาเขาเรื่องกัน 
 จากการคนควาวิจัยของนักวทิยาศาสตรตอมา ทําใหพบวา ไอโซโทป หรือนิวไคลด บางตัว มี
พลังงานในรูปของรังสีแผออกมาดวย ซ่ึงเมื่อตรวจรังสีดังกลาวกพ็บวามีที่สําคัญ และมีการกลาวถึง
เสมอ อยู 3 ชนิด คือ  
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1. เปนกระแสของอนุภาคชนิดหนึ่ง ซ่ึงแตละอนุภาคประกอบดวยโปรตอน 2 อนุภาคกับ
นิวตรอน   2 อนุภาค     มีจุไฟฟาบวกสองหนวย รังสีนี้มีช่ือเรียกวา รังสีอัลฟา (alpha ray ; alpha 
radiation) สวนอนภุาคเรียกวา อนภุาคอัลฟา จะสังเกตุเหน็วาอนภุาคอัลฟานี้มลัักษณะเชนเดยีวกับ
นิวเคลียสของนิวไคลด ฮีเลียม - 4  สําหรับนิวไคลด  นีแ้ผรังสีอัลฟาออกไปแลว ตวัเองจะกลายไปเปน
นิวไคลดของธาตุใหมทันที  ทั้งนี้เพราะโปรตอนหายไป  2  อนุภาค  และ  นิวตรอนหายไป 2 อนภุาค
นั่นเอง เชน เรเดียม-226 เมื่อแผรังสีอัลฟาออกไปแลวตวัเองจะกลายเปนเรดอน-222 ดังสมการ   
 

Ra226
88      →         +          Rn222

86 He4
2

                      (เรเดียม-226)  (เรดอน-222)               (อัลฟา) 
 
 2.  เปนกระแสของอนุภาคอิเล็กตรอน อนุภาคอิเล็กตรอน มีประจุไฟฟาลบหนึ่งหนวย รังสีนี้มี
ช่ือวา รังสีบีตา (beta rays ; beta radiation)  สวนอนุภาคอิเล็กตรอนที่แผออกมามช่ืีอเรียกวา อนุภาค 
บีตา (beta Particle) คงสงสัยวาในนวิเคลยีสมีแตโปรตอนกับนวิตรอนทําไมมีอิเล็กตรอนแผออกมาได 
คําอธิบายคือ ในนวิเคลียสนัน้เกิดความไมเสถียรระดับหนึ่ง ทําใหนิวตรอน สลายตัวเปนโปรตอนกับ
อิเล็กตรอนและนิวทริโน (neutrino) ดังสมการ 
 

                   นิวตรอน  →   โปรตอน   +   อิเล็กตรอน   +   นิวทริโน 
 
 โปรตอนที่เกิดขึ้นนี้จะคงอยูในนิวเคลยีส สวนอิเล็กตรอนและนวิทริโน จะถูกผลักออกจาก
นิวเคลียส  สําหรับนิวทริโนเปนอนภุาคยอย ที่ไมมีมวลและไมมีประจุ เปนสิ่งที่นักวิทยาศาสตรใช
อธิบายการคงอยูของพลังงานในการสลายตัวแบบแผรังสีบีตา ปรากฏการณนีดู้แปลกๆ สําหรับพวกเรา  
แตในชัน้นี้ขอใหเชื่อนกัวิทยาศาสตรบอกไวเพราะเขาพิสูจนแลว 
 สําหรับนิวไคลดที่แผรังสีบีตาออกไปแลว ตัวเองจะกลายไปเปนนวิไคลดของธาตุใหมทันท ี 
ทั้งนี้เพราะมีโปรตอนที่เกิดจากการสลายตวัของนิวตรอนเพิ่มขึ้นมาอกีหนึ่งอนุภาคนั้นเอง เชน 
ฟอสฟอรัส – 32  เมื่อแผรังสีบีตาออกไปแลว ตัวเองจะกลายเปนซัลเฟอร–32  ดังสมการ 
 

             →                  +         + ν P32
15 S32

16
0

1 e−

       (ฟอสฟอรัส-32)          (ซัลเฟอร-32)          (บีตา)        (นิวทริโน) 
 

3. เปนคล่ืนแมเหล็กไฟฟา ที่มคีวามถี่สูงมาก รังสีนี้มีช่ือเรียกวา รังสีแกมมา (gamma 
ray ;gamma radiation) รังสีแกมมานี้มีคณุสมบัติความเปนอนุภาคดวยเชนกัน ปกติการแผรังสีแกมมาจะ
รวมมาดวยกับการแผรังสีอัลฟา หรือ บีตา 

 4 



 ไอโซโทปหรือนิวไคลดทีแ่ผรังสีดังกลาวขางบน เราเรียกวา ไอโซโทปรังสี (radioisotope)หรือ 
นิวไคลดรังสี (radionuclide) ทํานองเดียวกับวัสดุใดแผรังสี เราก็เรียกวาวัสดุกัมมนัตรังสี (radioactive 
material) 
 ปกติเมื่อพูดถึงไอโซโทปรังสี นิวไคลด รังสี หรือ วัสดุกมัมันตรังสี ขอใหนกึถึงภาพที่มีอะตอม 
หรือนิวเคลียสที่ไมเสถียรจํานวนมากมายมหาศาลนับไมถวนรวมอยูดวยกัน สําหรับการแผรังสีก็ไมได
เกิดขึ้นพรอมกนัทีเดียวหมดทุกนิวเคลียส แตจะเกิดขึน้แบบสะเปะสะปะ ไมมีใครเห็นหรือวิธีใดบอกได
วา นิวเคลยีสไหนจะแผรังสีอยางไรก็ตาม เมื่อนิวเคลียสโนนแผรังสี นิวเคลียสนี้แผรังสีนิวเคลียสนัน้แผ
รังสี เมื่อรวมกันกก็ลายเปนวามีรังสีแผออกมาอยูตลอดเวลา สําหรับนิวเคลียสที่แผรังสีออกไปแลว จะ
กลายเปนนิวเคลียสของธาตุใหมขึ้นมา นัน่หมายความวา จํานวนนวิเคลียสหรืออะตอมตัวเดิมจะลดลง
และจะมีจํานวนนิวเคลยีสหรืออะตอมใหมเพิ่มขึ้น ในทางวิชานวิเคลียร เราเรียกนวิเคลียส หรืออะตอม 
หรือนิวไคลดหรือไอโซโทป ตัวเดิมทีแ่ผรังสีนี้วา แม (parent) สวนตัวใหมที่เกิดขึ้น เรียกวา ลูก 
(daughter)  
 การที่นิวเคลียสหนึ่ง แมรังสีแลวตัวเองกลายเปนอีกนวิเคลียสหนึ่ง ซ่ึง เปนธาตุตางชนิดกันนั้น 
เราเรียกวา เกดิการสลาย ในตําราภาษาองักฤษบางเลมใชคําวา decay บางเลมใช  disintegration บางเลม
ใชคําวา transformation  
               การสลาย   ทําใหจํานวนนวิไคลดแม   ลดลงเรื่อยๆการลดลงนี้เปนการลดดวยอัตราคงที่  ซ่ึง
แตละนวิไดลครังสีจะลดลงไมเหมือนกันหนวยที่ใชบอกเรื่องนี้ คือ คาครึ่งชีวิต ( half  life )  ซ่ึงบอกถึง
ระยะเวลาที่จํานวนนิวไดลครังสีลดลงเหลือคร่ึงหนึ่งของจํานวนนวิไคลค รังสีเร่ิมตน   ตวัอยางเชน
โคบอลต – 60  มีคาครึ่งชีวิต  เทากับ 5.27  ป   หมายความวา  สมมติคร้ังแรกมีโคบอลต – 60  อยู  100  
นิวเคลียส  เมือ่เวลาผานไป 5.27 ป  จะเหลือโคบอลต – 60 อยู  50  นวิเคลียส  และถาผานไปอีก 5.27 ป  
จะเหลือโคบอลต – 60  อยู  25  นิวเคลียส  การลดลงจะเปนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเมื่อเวลาผานไปนานๆ ก็
จะเหลือโคบอลต – 60 ปริมาณนอยมาก 
                  คาครึ่งชีวิตของนวิโคลด รังสีมีตั้งแตนอยกวาวินาทีจนถึงหลายลานป  เชน  คารบอน – 16 มี
คาครึ่งชีวิต 0.75 วินาที  คารบอน – 14  มีคาครึ่งชีวิต 5730 ป  ยูเรเนยีม – 235  มีคาครึ่งชีวิต 704  ลานป 
                 ขออนุญาตนอกเรือ่งชั่วครูเกี่ยวกับคาครึ่งชีวตินี้  เพราะมีประโยชนตอการเลือกใชนิวเคลียส
รังสีในการศึกษา  คนควาวจิัยและใชจริงๆในงานตางๆไมวาจะในทางการแพทย  ในทางอุตสาหกรรม
ในทางเกษตรหรืออ่ืนๆ  นั่นคือเลือกใชพวกที่มีคาครึ่งชวีิตไมยาวนกั  พอใชแลวหรือใชไปเรื่อยๆไม
นานก็จะเหลือรังสีนอยมากจนถือวาไมมีอันตราย  นอกจากนี้ในการขจัดกากกัมมันตรังสีถารูวากากนั้น
เปนพวกมีคาครึ่งชีวิตเทาไร  เราก็เพยีงกกัเก็บกากนั้นไวเฉยๆ  รอจนปริมาณรังสีลดนอยลงจนถึงระดับ
ที่ไมกอใหเกิดอันตราย  ก็จดัการขจัดกากดงักลาวเหมือนกากหรือขยะธรรมดา 
                  สําหรับกากกัมมนัตรังสีที่มีคาครึ่งชีวิตยาวมากก็ตองมีวิธีการในการจัดการกับกากนัน้เปน
การพิเศษ 
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                   ผูอานอาจมีคําถามวาทําไมผูเขยีนเดีย๋วใชคําอะตอม  เดีย๋วใชคํานิวเคลียส   เดี๋ยวใชคํา
ไอโซโทป อานแลวงง  ซ่ึงขอตอบวาเพือ่ใหผูอานคุนกับคําเหลานี้  เพราะตามความจริง  เปนการ
กลาวถึงส่ิงเดียวกันแตผูอานตองสรางมโนภาพใหเปนรูปรางขึ้นมาเอง  เชนดังพูดถึงอะตอมก็ใหมองวา
มีนิวเคลียสอยูตรงกลางมีอิเล็กตรอนโคจรอยูรอบเปนชั้นๆ  ถาพูดถึงนิวเคลียสก็ดเูฉพาะนวิเคลียสที่อยู
ตรงกลาง  สวนอิเล็กตรอนไมคิดถึง  ทั้งๆที่อิเล็กตรอนกย็ังโคจรอยูรอบนิวเคลียสนัน้ๆอยู  สําหรบันิว
ไคลดและไอโซโทป  ก็เปนอยางที่อธิบายมาแลว 
                      การสลายของนิวเคลียสที่ไมเสถียรโดยการแผรังสีอัลฟา  รังสีบีตา  รังสีแกมมา  ดังกลาว
แลวถือวาเปนการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียรแบบหนึ่ง  และการเกิดปรากฎการณเชนนีท้ําใหนกัวิทยาศาสตร
เชื่อวาภายในนิวเคลียสจะตองมีพลังงานอยูเปนจํานวนมากซึ่งทําใหมีการศึกษาคนควาเพื่อนําพลัง
ดังกลาวออกมาใช 
                      ผลจากการศึกษาคนควา  นกัวิทยาศาสตรก็ประสบผลสําเร็จโดยพบวามีปฏิกิริยานิวเคลียร
อยู  2  แบบ ที่สามารถทําใหเกิดพลังงานจํานวนมหาศาลออกมาในชวงเวลาอันสั้นได  นั่นคือปฏิกิริยา
แบงแยกนวิเคลียส  หรือฟชชัน  ( fission )  และปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียส  หรือฟวชัน  ( fusion )   
                      ปฏิกิริยาฟชชัน  และปฏิกิริยาฟวชนั  เปนอยางไร 
    
ปฏิกิริยาฟชชนั 
                        เปนปฏิกิริยาที่นิวเคลียสของธาตุที่หนักถูกทําใหแยกออกจากกัน  แลวมีพลังจํานวน
มหาศาลออกมาดวย  ปจจุบนัธาตุที่วานี้มีเพียงธาตุยูเรเนยีม  และพลูโทเนียมเทานั้น  อยางไรก็ตามใชวา
ไอโซโทปของธาตุยูเรเนียมหรือพลูโทเนียมจะเกดิปฏิกิริยาฟชชันไดทกุตัว  จะมีเพยีงไอโซโทปบางตัว
เทานั้นที่เกิดปฏิกิริยาฟชชันและนําพลังงานที่ออกมาไปใชประโยชน  นั้นคือยูเรเนียม –235 ซ่ึงมีอยูใน
ธรรมชาติ  และยูเรเนียม –233  กับพลูโทเนยีม –239  ซ่ึงไมมีอยูในธรรมชาติ  เราตองผลิตขึ้นมาใชเอง 
                       สําหรับกระสุนที่ใชยิงเพื่อใหนิวเคลียสของทั้งสามไอโซโทปดังกลาวแยกออกจากกนัคือ  
อนุภาคนวิตรอนที่มีความเรว็พอเหมาะ 
                      ปฏิกิริยาฟชชันนี้ถูกนําไปใชในเครื่องปฏิกรณนวิเคลียร  ( บางคนเรียกเครื่องปฏิกรณ
ปรมาณู )  และทําระเบิดปรมาณ ู
                     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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              จากสมการจะเห็นวาเริ่มตนมีอนุภาคนิวตรอนเพยีงหนึ่งอนุภาค   แตเกิดปฏิกิริยาฟชชันแลวจะ
ไดนวิตรอนสองอนุภาคที่เกดิขึ้นก็จะทําใหเกิดปฏกิิริยาฟชชันตอไป  เกิดนวิตรอนเปนสี่อนุภาค     แลว
นิวตรอนสี่อนภุาคนี้กไ็ปทําใหเกิดปฏกิิริยาฟชชันตอไปอกี   ซ่ึงปรากฏการณนี้จะมีตอไปเรือ่ยๆ
พลังงานที่เกิดขึ้นก็จะทวีคณูขึ้นเรื่อยๆ แบบนี้  เราเรียกวาเกิดปฏิกิริยาลูกโซ  ( chain  reaction  ) 
         ในเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร  ( เครื่องปฏิกรณปรมาณู )  เราทําการควบคุมปฏิกิริยาลูกโซไมใหเกดิ
เกินขีดจาํกัดทีต่ั้งไว  แตในระเบิดปรมาณูเราไมควบคุม  ดังนั้นจึงตางกนั  เอามาเปรียบเทียบหรืออางอิง
ถึงกันในเรื่องการกอใหเกิดอันตรายไมไดโดยส้ินเชิง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
รูปที่ 1   ยูเรเนยีมฟชชัน 

      
ปฏิกิริยาฟวชนั 
 
                      เปนปฏิกิริยาทีน่ิวเคลียสของธาตุที่เบาสองนิวเคลียสมารวมกัน  แลวกลายเปนนวิเคลียสที่
หนักกวาพรอมกับมีพลังมหาศาลออกมาดวย  การเกิดปฏิกิริยานี้นวิเคลียสเบานั้นจะมีความเรว็สูงมาก  
หรืออยูในสภาพที่มีความรอนสูงมากหลายรอยลานองศาจึงจะรวมกันได   ปจจุบันธาตุที่เบาที่
เกิดปฏิกิริยาฟวชันคือไฮโดรเจน ธาตุไฮโดรเจนมี  3  ไอโซโทปคือ  ไฮโดรเจน-1  กับไฮโดรเจน-2  ที่มี
ช่ือเฉพาะเรียกวา  ดิวเทอเรียม  ( deuterium )  ซ่ึงมีอยูแลวในธรรมชาติ  และไฮโดรเจน-3  ที่ไมมีอยูใน
ธรรมชาติ   มนุษยตองผลิตขึ้นมาโดยตรงหรือเกิดขึ้นโดยผลที่มนุษยทําขึ้นมา  ไฮโดรเจน-3 นี้มีช่ือ
เฉพาะเรียกวา  ตริเตียม ( tritium ) 
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               เทาที่พบแลวมีปฏิกริิยาฟวชนัหลายแบบที่เกิดจากไอโซโทปทั้ง 3  ชนิดของไฮโดรเจน  แต
อยางไรก็ตามมีอยู  4  แบบที่คาดวาจะเกดิขึ้นไดเร็ว  และพอเพียงในอุณหภูมิและความเร็วที่สามารถทํา
ขึ้นได  โดยสมการเขียนไดดังนี ้

 2H  +  2H  → 3He   +  1n    +  พลังงาน  

 2H  +  2H  → 3He   +  1H    +  พลังงาน  

 3H  +  2H  → 4He   +  1n    +  พลังงาน  

 3H  +  3H  → 4He   + 21n    +  พลังงาน  
 
เมื่อ 2H  = ดิวเทอเรียม 
 3H  = ตริเตียม 
 3He = ฮีเลียม-3 
 4He = ฮีเลียม-4 
 
              ปฏิกิริยาที่เกิดขึน้ในดวงอาทิตยคอื  ปฏิกิริยาฟวชัน 
              ปฏิกิริยาฟวชันใชในทําการระเบดิไฮโดรเจน 
              ขณะนี้มีการคนควาวิจัยเร่ืองปฏิกริิยาฟวชนักันอยูในประเทศใหญๆ  โดยหวังวาถาสามารถทํา
ใหเกดิขึ้นไดและรักษาใหดํารงอยูตลอดไป  และสามารถควบคุมได  เราก็จะมพีลังงานนิวเคลยีรใชอยาง
มากมายมหาศาลและเปนพลังงานที่สะอาดดวย  เทาที่ผูเขยีนทราบมีการทําใหเกดิขึ้นไดแลว  แตปรากฏ
เกิดขึ้นไดในชวงเวลาสั้นมากยังไมสามารถนํามาใชในเชิงพาณิชยได  คงตองใชเวลาอีกนาน 
               จากที่กลาวมาแลวจึงพอสรุปไดวา  เชื้อเพลิงนิวเคลียรของปฏิกิริยาฟชชัน  คือ  ยูเรเนียม-235  
พลูโทเนียม-239  สวนเชื่อเพลิงนิวเคลียรของปฏิกิริยาฟวชันคือ  ไฮโดรเจน-2  (ดิวเทอเรยีม) และ
ไฮโดรเจน-3 (ตริเตียม) 
                ตอไปเรามาดูรายละเอียดของแตเชื้อเพลิง 
 
ยูเรเนียม-235 
                ธาตุยูเรเนยีมมีหลายไอโซโทป  แตไอโซโทปที่มีอยูแลวในธรรมชาติมี  3  ชนิด  คือ  
ยูเรเนยีม-234 มีประมาณ  0.01%  (0.0057%)  ยูเรเนียม-235 มีประมาณ 0.7%  (0.7204%)  และยูเรเนียม-
238 มีประมาณ 99.3% (99.2739%) ปกติจะมีการพดูถึงยูเรเนยีม-235 กับยูเรเนียม-238 เทานั้น  สวน
ยูเรเนยีม-234 จะไมคอยพูดถึงกันเพราะมปีริมาณนอยมากนั่นเอง 
                ในการพูดถึงเชื้อเพลิงยูเรเนียม  ปกติเขาจะใชเปอรเซ็นตของยูเรเนยีม-235 ที่มีอยูในยูเรเนียม
เปนหลักในการแบงกลุมของยูเรเนยีม  ปจจบุันมีการแบงเปนกลุมใหญอยู  3  กลุมคือ 
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1. ยูเรเนยีมที่มียูเรเนียม-235 อยู 0.7% เรียกวา  แนชเชอรลั  ยูเรเนยีม  (natural  uranium) 
หรือยูเรเนยีมธรรมชาติ 

2. ยูเรเนยีมที่มียูเรเนียม-235 มากกวา 0.7%  เรียกวา เอ็นริช  ยูเรเนียม (enriched  uranium)
หรือ ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ ซ่ึงก็แบงเปนกลุมยอยอีก 2 กลุม คือ ถามียูเรเนียม-235 
นอยกวา 20% เรียกวา โลว เอ็นริช  ยูเรเนยีม (low enriched uranium) แตถามียูเรเนยีม-
235 เทากับหรือเกิน   20% เรียกวา ไฮ  เอ็นริช  ยูเรเนียม (high enriched uranium)   

3. ยูเรเนยีมที่มียูเรเนียม-235  นอยกวา  0.7% เรียกวา  ดพีลีทเท็ด  ยเูรเนียม  (depleted  
uranium)  หรือ ยูเรเนยีมดอยสมรรถนะ 

จากขางบนขอที่ 2 คือ    ยูเรเนียมเสรมิสมรรถนะ  ถือวาสําคัญเพราะจะใชเปนเชื้อเพลิงใน
เครื่องปฏิกรณนิวเคลียรทั้งเพื่อการวิจยัและในโรงไฟฟานิวเคลียรเปนสวนใหญ  ตลอดจนใชเปน
เชื้อเพลิงในระเบิดนิวเคลียร  ( ระเบิดปรมาณู ) ดวย  สําหรับขอที่ 1 คือ    ยูเรเนียมธรรมชาติ  ก็มีการใช
เปนเชื้อเพลิงในโรงไฟฟานวิเคลียรแบบแคนดู (CANDU  =  Canadian  Deuterium  Uranium) 
เหมือนกนั  สวนขอท่ี 3    ยูเรเนียมดอยสมรรถนะ  ใชเปนเชื้อเพลิงไมได  เขาจึงใชในงานที่ตองการวัตถุ
ที่หนัก  ความหนาแนนสูง  แตมีปริมาณหรือขนาดเล็ก  เชน  ใชเปนภาชนะบรรจุวัสดุกัมมันตรังสี  ใช
สําหรับถวงใหเกิดการสมดุลในเครื่องบิน  หรืออาจใชเปนตนกําเนิดผลิตพลูโทเนียม-239 

เชื้อเพลิงที่ใชในเครื่องปฏิกรณนวิเคลียรเพือ่การวิจยัที่ตั้งอยูที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติหลัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่บางเขน  เปนยูเรเเนียมทีม่ีคาเอ็นริชเม็นต  (enrichment)  เทากับ 20%  
สําหรับเชื้อเพลิงที่ใชในการระเบิดนวิเคลียรจะตองเปนยูเรเนียมที่มีคาเอ็นริชเม็นตมากกวา 95%      
                        ดังนั้นประเทศใดที่ตองการทําเชื้อเพลิงยูเรเนียมเพื่อนําไปใชประโยชนในเครื่องปฏิกรณ
นิวเคลียรหรือทําระเบิดนวิเคลียรดวยตนเองตองมีโรงงานที่ทํายูเรเนยีมธรรมชาติใหเปนเอ็นริชยเูรเนียม
ใหได  โรงงานนี้มีช่ือเรียกวา  ยูเรเนียม  เอน็ริชเมนต  พลานต  (Uranium  Enrichment  Plant)  หรือเรียก
ยอๆ วา  เอ็นริชเมนต  พลานต 
                      หลักการทํานัน้มีหลักงายๆ คือ  ทําอยางไรก็ไดใหขจดัอะตอมของยเูรเนียม-238ออกไป
ใหไดมากๆ เพื่อวาสัดสวนของยูเรเนียม-235  เมื่อเทียบกับยูเรเนียม-238  ที่เหลืออยูจะไดสูงขึ้น  นั่นคือ
เปอรเซนตของยูเรเนยีม-235จะเพิ่มขึน้เรื่อยๆ เมื่อยูเรเนยีม-238 ถูกขจัดออกมากขึ้นๆ 
         สําหรับกระบวนการที่ใชท่ีรูจักกัน  คือ 

1. แกสเชียส  ดฟิฟวชัน (Gaseous  Diffusion)  กระบวนการคือทํายูเรเนียมใหอยูในสภาพ   เปน
แกสในรูปของยูเรเนยีมเฮกซะฟลูออไรด   (UF6)  แลวสงผานเขา  diffusion  chamber   ซ่ึงทําตัวเหมือน
เปนแผนเยื่อ (membrane) โดยการนี้อะตอมของยูเรเนียม-238ที่มีขนาดใหญและวิ่งชากวาอะตอมของ
ยูเรเนยีม-235 จะถูกสกัดออกไปบางสวน  เมื่อวิ่งผานแชมเบอรแตละครั้ง  ดังนั้นถาใหวิ่งผานแชมเบอร
ตอไปเรื่อยๆ  สัดสวนของยูเรเนยีม-235ตอยูเรเนยีม-238 จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนไดเอ็นริชเมนตตามที่
ตองการ 
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เพื่อใหเขาใจงาย ขอใหดูตัวอยางขางลาง สมมติเร่ิมแรกมียูเรเนยีม-235 จํานวน 28 อะตอมกับ
ยูเรเนยีม-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  
                ยูเรเนียมม ี  ยูเรเนยีมม ี           ยูเรเนยีมมี        ยูเรเนยีมม ี
         ยูเรเนยีม-235 0.7%          เอ็นริชเมนต 6.3%       เอน็ริชเมนต 57.4%       เอ็นริชเมนต 96.3% 
       (ยูเรเนยีมธรรมชาติ) 
 
       จากตัวอยางขางบนจะพบวาเริ่มแรกเปนยูเรเนยีมธรรมชาติ  แตพอถึงขั้นสุดทายจะไดยูเรเนยีมที่มี
ยูเรเนยีม-235  เทากับ  96.3%  สวนยูเรเนียม-238  จํานวน 3972- 1= 3971อะตอมกับยูเรเนียม-235 
จํานวน  28  -  26  =  2  อะตอมที่ถูกสกดัไวจะกลายเปนยูเรเนยีมทีม่ียูเรเนยีม-235  อยู 0.5%  ซ่ึงจะ
กลายเปน  ยูเรเนียมดอยสมรรถนะ 

2. กระบวนการแกสเซ็นตริฟวจ  (Gas  Centrifuge  process)  ทําโดยการปนแกสยเูรเนยีมเฮกซะ
ฟลูออไรดในทอทรงกระบอกดวยความเร็วสูง  ซ่ึงก็จะทําใหอะตอมของยูเรเนียม-235 ถูก
เหวีย่งกระเด็นออกจากยูเรเนยีม-238 เอาสวนที่มียเูรเนยีม-235  เพิ่มขึน้ไปเหวี่ยงตอไปเรื่อยๆ  
ในที่สุดกจ็ะไดเอ็นริชยูเรเนยีมตามที่ตองการ 

3. การแบงแยกโดยใชสนามแมเหล็กไฟฟา  (Electromagnetic  Separation)  หลักการคือ  การทํา
ใหยเูรเนยีมกลายเปนแกสที่แตกตัว (ionized  gas)  แลวนําไปผานสนามแมเหล็กไฟฟากําลัง
สูง  โดยการนี้ยูเรเนยีม-235 และยูเรเนียม238  จะถูกเบี่ยงเบนเปนทางโคงดวยมมุตางกัน  
จากนั้นก็รวบรวมสวนที่ตกลงตรงสวนที่ยเูรเนียม-235ตกลงมา  นํากลับไปทําซํ้าอีกเรื่อยๆจะ
ไดเอ็นริชยเูรเนียมตามที่ตองการ  เครื่องมือแบบนี้มีช่ือเรียกวา  แคลูทรอน (callutrons) 

4. เทอรมัล  ดิวฟวชัน  (Thermal  diffusion)  หลักการของกระบวนการนี้ถือหลักที่วาอะตอม
หรือโมเลกุลที่เบาจะสะสมในเขตที่มีอุณภมูิสูงกวา  ดังนัน้ถาเรามี  diffusion  columns  ที่ขาง
ในมีทอ  2  ทอที่มีจุดศูนยกลางรวมกัน  โดยทอในทําใหรอน  สวนทอนอกทําใหเยน็  จากนั้น
ใหยเูรเนยีมวิ่งผานที่วางระหวางสองทอนัน้  ยูเรเนยีม-235ก็จะมาเกาะติดสะสมไดแตละสวน
ไปผาน diffusion  columns  ตอไปอีก  ทําอยางไปเรือ่ยๆ  กจ็ะไดเอน็ริชยูเรเนยีมตามที่
ตองการ          

            ทั้งส่ีวิธีที่กลาวถึงนี้วธีิที่สองคือ แกสเซ็นตริฟวจ เปนวิธีที่นยิมใชกันในปจจุบันในประเทศที่มี
การผลิต ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ 
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พลูโทเนียม –239 
 ธาตุพลูโทเนียม  เปนธาตุที่ไมมีในธรรมชาติ เราตองผลิตขึ้นเอง ธาตุพลูโทเนียมมีหลาย
ไอโซโทปแตไอโซโทปที่สามารถกอใหเกิดปฏิกิริยาฟชชันไดคือ พลูโทเนียม-239 
 เราผลิตพลูโทเนียม-239 ไดโดยการใหอนุภาคนวิตรอนวิ่งไปชนแลวทําปฏิกิริยากบันิวเคลียส
ของยูเรเนียม-238 ดังสมการดังนี ้
 
  γ+→+ UnU 239

92
1
0

238
92

  eNpU 0
1

239
93

239
92 −+⎯⎯→⎯สลายตัว

  ePuNp 0
1

239
94

239
93 −+⎯⎯→⎯สลายตัว

 
 
 เมื่อทราบวาพลูโทเนียม-239   เกิดจากยเูรเนียม-238   และทราบวาเชื้อเพลิงที่ใชในเครื่อง
ปฏิกรณนิวเคลียรไมวาชนดิใด จะเพื่อการคนควาวิจยัหรือเพื่อผลิตกระแสไฟฟา ตางใชยูเรเนียมเปน
เชื้อเพลิง นัน่คือมีทั้งยูเรเนียม-235 และยูเรเนยีม-238 ดวยเหตผุลนี้เมื่อเดินเครื่องปฏิกรณนวิเคลียร 
ยูเรเนยีม-235 จะเกดิปฏิกิริยาฟชชันจํานวนยูเรเนยีม-235 จะลดลงเรื่อยๆสวนยเูรเนยีม-238 จะกลายเปน
พลูโทเนียม-239 เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซ่ึงก็สามารถสกัดออกมาใชได 
 พลูโทเนียม-239 เปนเชื้อเพลิงที่ใชในระเบิดปรมาณู เชน เดียวกับยูเรเนียม-235 
 มีการพยายามที่จะใชพลูโทเนียม-239 เปนเชื้อเพลิงในเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรเพื่อการผลิต
ไฟฟา ขณะนีอ้ยูในขั้นทดลองใชเทานั้น เชื้อเพลิงที่วานีม้ีช่ือวา มอก ฟูเอล (Mox fuel) เปนเชื้อเพลิงที่มี 
ยูเรเนยีมผสมรวมกับพลูโทเนียม 
 
ยูเรเนียม-233 
 ยูเรเนยีม-233 ไมมีในธรรมชาติ เราตองผลิตขึ้นมาเอง สมการการเกดิยูเรเนยีม-233 คือ 
 
  γ+→+ ThnTh 233

90
1
0

232
90

ePaTh 0
1

233
91

233
90 −+⎯⎯→⎯สลายตัว  

 
  eUPa 0

1
233
92

233
91 −+⎯⎯→⎯สลายตัว
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 จากสมการขางบนจะเห็นวา ยูเรเนียม-233 เกิดจากทอเรียม-232 (Thorium-232) ซ่ึงมีอยูใน
ธรรมชาติดังนั้นการผลิต คือ เอาทอเรียม-232 ใสเขาไปในแกนเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร หลังจากนั้น
นํามาสกัดเอายูเรเนยีม-233ออกมา เหมือนกับการสกัดเอาพลูโทเนียม-239 ออกมาดงัที่กลาวมาแลว  
 ทอเรียม-232 พบมากในแรโมนาไซต 
 แรโมนาไซตจะพบปนอยูในทรายโมนาไซต (monazite sand) หรือพบในหางแรดีบกุ 
 ประเทศไทยในอนาคตขางหนา ถาเราไมขายทรายโมนาไซตหรือหางแรดีบุกใหตางประเทศจน
หมดประเทศเราจะมีแหลงตนกําเนดิของเชื้อเพลิงยูเรเนยีม-233 กับเขาบาง 
 ปจจุบันการศกึษาคนควาวิจยัเร่ืองของยูเรเนียม-233 เพื่อนํามาใชเปนเชือ้เพลิงในเครื่องปฏิกรณ
นิวเคลียรยังมไีมมาก ดังนัน้จึงไมมีการกลาวถึงยูเรเนยีม-233 กันมากนกั 
 
ไฮโดรเจน-2 หรือดิวเทอเรียม                  
 ไอโซโทปของธาตุไฮโดรเจนที่มีอยูในธรรมชาติ คือ ไฮโดรเจน-1 (H-1) มี 99.985 % และ
ไฮโดรเจน-2 (H-2) มี 0.015%  ไดมีการใชหรือศึกษากระบวนการแยกไอโซโทปหลายแบบเพื่อทาํให
เปอรเซนตของไฮโดรเจน-2 เพิ่มสูงขึ้นจาก 0.015% เปน 99.7 % หรือมากกวา แตปรากฏวายังไมมี
กระบวนการอะไรที่ดีกวากระบวนการอื่นๆ แบบใหเหน็เดนชัด อยางไรก็ตามมีวิธีหนึ่งที่ใชในโครงการ
แมนแฮตตัน (Manhattan Project) ซ่ึงเปนโครงการศึกษาคนควาสรางระเบิดปรมาณขูองอเมริกา คือใช 
catalytic steam-hydrogen exchange กับ water distillation เพื่อใหไดไฮโดรเจน-2 ที่มีเปอรเซนตเพิ่ม
สูงขึ้นระดับหนึ่งกอนที่จะเขาสูกระบวนการ electrolysis  ในขั้นสุดทายนอกจากนี้ภายหลังสงครามโลก
คร้ังที่สอง ไดมีการใชระบบ dual temperature chemical exchange แลวตอดวย water distillation  และ
จบลงดวย electrolysis 
 น้ําธรรมดาที่เรารูจักกันเขยีนเปนสูตรเคมวีา H2O โดย H คือไฮโดรเจน-1 แตถาเปนน้ําที่เปน
โมเลกุลของไฮโดรเจน-2 หรือ ดวิเทอเรียม จะเขียนเปนสูตรเคมีวา D2O นี้เรียกวา “น้ํามวลหนัก” 
(heavy water) มีเครื่องปฏิกรณนวิเคลียรบางแบบใชน้ํามวลหนกัเปนตัวหนวงความเร็ว (moderator) 
นิวตรอน  
 ตามที่กลาวมาแลววา เชื้อเพลิงของปฏิกิริยาฟวชัน คือ ดวิเทอเรียม  ดั้งนั้นจะเหน็วาถาเรา
สามารถผลิตและควบคุมปฏิกิริยาฟวชันได  เราจะมีเชื้อเพลิงนิวเคลียรจํานวนมากมหาศาลทีเดียว  
เพราะที่ใดมีไฮโดรเจนที่นัน้จะมีดวิเทอเรยีมดวย 
 

ไฮโดรเจน-3 หรือตริเตียม 
               ไฮโดรเจน-3  หรือตริเตียม (T)  เปนไอโซโทปของธาตุไฮโดรเจนที่ไมมีในธรรมชาติ  เราตอง
ผลิตขึ้นมาเอง    สมการการเกิดตริเตียมคือ 
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  HeHnLi 4
2

3
1

1
0

6
3 +→+

 
                วิธีการโดยการนําลิเทียมเขาไปอาบนิวตรอนในเครื่องปฏิกรณนวิเคลียรจากนั้นนําไปแยกเอา
ตริเตียมออกมา  ตริเตียมนอกจากใชเปนเชือ้เพลิงของปฏิกิริยาฟวชันแลว  ยังใชประโยชนในการผสม
กับสารเรืองแสงเพื่อใหเกิดแสงเรืองแสงตลอดเวลาโดยไมตองพึ่งแสงสวางไปกระตุน  ทั้งนี้เพราะตริ
เตียมแผรังสีบตีาอยูตลอดเวลาแลวรังสีบีตานี้จะเปนตัวกระตุนสารเรืองแสงใหแผแสงเรืองออกมา  
นอกจากนี้กใ็ชเปนตัวศกึษาการเคลื่อนที่ของน้ําในระบบสิ่งมีชีวิตตางๆ 
              เมื่ออานมาถึงตอนนี้  ผูอานคงรูจักเชื้อเพลิงนวิเคลียรทุกอยางแลว 

เมื่อรูวาอะไรเปนเชื้อเพลิงนวิเคลียรแลว  ตอไปเรามาลองคิดดูวา  เราจะไดมาอยางไร 
                 สําหรับเรื่องที่จะขอเลาตอไปนี้  ผูเขียนจะไมขอพูดถึงเชื้อเพลิงนิวเคลียรของปฏิกิริยาฟวชัน  
เพราะปฏิกิริยาฟวชันนั้นยังอยูในระดับการคนควาวิจยัเพื่อหาทางควบคุมปฏิกิริยาใหสามารถคงอยูได
เปนเวลานานๆเพื่อใชในทางสันติได  แตจะเลาถึงเฉพาะเชื้อเพลิงนิวเคลียรที่กอใหเกดิปฏิกิริยาฟชชัน  
ที่มีการใชกันอยางกวางขวางในเครื่องปฏิกรณนวิเคลียรทั่วโลก  นั้นคอืยูเรเนยีม-235 
                 ดังไดกลาวมาตอนแรกๆแลววา  ยูเรเนยีม-235เปนไอโซโทปหนึ่งของธาตุยูเรเนยีม  ทีม่ีอยูใน
ธรรมชาติ 
                 เมื่อมีอยูในธรรมชาติ  ก็หมายความวาจะตองมแีรยูเรเนยีมในธรรมชาติ  เปนจุดเริ่มตน 
                แรยเูรเนียมในธรรมชาติ  ที่มีการพบแลวอยูในรูปของ  หินทราย ( Sandstone ) หรือ  หินแข็ง 
( Hard  rock ) ซ่ึงเปนแรยูเรเนียมที่มีคุณภาพระดับต่ํา ขนาดรอยละ 0.1 ของยูเรเนียม กับระดับขนาด 
รอยละ 20 ของยูเรเนยีม และมีคุณสมบัตทิี่เหมาะสมที่จะสกัดเปนเชื้อเพลิงตอไป   
เชื้อเพลิงนิวเคลียรชนิด   U-235     ที่จะนําไปใชเปนตนกําเนิดพลังงานในเครื่องปฎกิรณนวิเคลียรของ
โรงไฟฟานิวเคลียรหรือเพื่อการศึกษาวิจยั จําเปนตองผานขบวนการหลายขั้นตอน โดยเร่ิมจากแร
ยูเรเนยีมจากธรรมชาติ ผานขั้นตอนที่เรียกวา mining & milling   conversion  enrichment   การ
ปรับแตงเปนแทงเชื้อเพลิง  หลังจากใชงานในเครื่องปฎกิรณนวิเคลียร  ในชวงระยะเวลาหนึ่งแลว  
เชื้อเพลิงนิวเคลียรนั้นจะเรียกวาเปนเชื้อเพลิงใชแลว ซ่ึงจะตองผานขบวนการขั้นตอไป  การนําไปเก็บ
เปนการชั่วคราว  การแปรสภาพเชื้อเพลิงใชแลว เพื่อนํากลับมาใชเปนเชื้อเพลิงนิวเคลียรใหม รวมถึง
การจัดการเกี่ยวกับกากกัมมนัตรังสี  รวมถึงการเลิกดําเนนิการดวย  การปฎิบัติการทุกขั้นตอนที่
เกี่ยวของกับเชือ้เพลิงนิวเคลยีร นี้ เรียกวา เปน วัฎจกัรเชือ้เพลิงนิวเคลยีร ( Nuclear Fuel Cycle )     
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                                                            รูปที่ 2  วัฎจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร 
 
ขั้นท่ี 1        Mining & Milling 
                   ผลจากการสํารวจแหลงแรยเูรเนียมที่มีความเขมขนมากพอที่จะนํามาใชเปนเชื้อเพลิงไดใน
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%        แรยูเรเนยีมจะผานขบวนการชะละลาย
(leaching) ดวยสารละลายกรด และทําใหบริสุทธิ์  ผลผลิตสุดทายไดตะกอนอยูในรูปของ ยูเรเนยีมออค
ไซด ( U3O8) เปนผงสีเหลือง เรียกกนัวา Yellow cake  โรงไฟฟานวิเคลียรขนาด  1000 MWe   ตองการ  
Yellow  cake ประมาณ 200 ตัน ตอป      
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                             รูปที่ 3  แร ยูเรเนยีม                                                รูปที่  4  Yellow cake                    

 

 
 

 

รูปที่ 5  แหลงแรยูเรเนยีมเชงิพาณิชย 
 
ขั้นท่ี  2   การเปล่ียนสภาพ ของ ยูเรเนียม จาก  U3O8   เปน  UF6

                      โดยทั่วไปเครื่องปฎิกรณนวิเคลียรตองการยูเรเนยีมที่เสริมสมรรถนะ  ยูเรเนยีมที่อยูในรูป
เปน ยูเรเนียมเฮกซาฟลูออไรด ( UF6 )  มีความบริสุทธิ์ทางเคมีสูง อยูในสถานะที่เปนแกส  และ
เหมาะสมกับขบวนการเสริมสมรรถนะตอไป   
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                                                        รูปที่  6   ขบวนการผลิตผงยูเรเนียม 
 

ขั้นท่ี 3  การเสริมสมรรถนะ 
 เครื่องปฎิกรณนิวเคลียรเพื่อการผลิตกระแสไฟฟาที่เดินเครื่องอยูในปจจุบันนี้  ใชเชื้อเพลิง
ยูเรเนยีม – 235 ที่เสริมสมรรถนะ  1 -  4 %  ในขบวนการเสริมสมรรถนะ   ยูเรเนียม – 238  จะถูกดึง
ออกไปถึง 85 %  ผลผลิตที่ไดจากขบวนการนี้จะเปน 2 ทาง คือ  ทางที่หนึ่งได ยูเรเนยีมเสริมสมรรถนะ
ตามตองการ  อีกทางหนึ่งจะได ยูเรเนียมทีม่ี U-235   นอยกวาที่มีในธรรมชาติ เรียกกนัวา ยเูรเนยีมดอย
สมรรถนะ ( Depleted Uranium) ซ่ึงจะไมใชประโยชนการเปนเชื้อเพลิง ในการผลิตพลังงาน  แต
เนื่องจาก ยูเรเนียมดอยสมรรถนะนี้ มีความหนาแนนสูง มากกวา ตะกัว่ถึง 1.7 เทา จงึนําไปใชประโยชน   
เปนอุปกรณกาํบังรังสีไดดี  
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การเสริมสมรรถนะของยูเรเนียมทําไดหลายวิธี  ไดแก การแพรของแกส็ ( gas diffusion)   การหมุน
เหวีย่งของแกส ( gas centrifuge )   laser technique  เปนตน  ในปจจุบนัเทคนิคการหมุนเหวี่ยงแกสเปน
ที่นิยมใชในการเสริมสมรรถนะ เปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูง และสรางเปนโรงงานใชสถานที่ไม
ใหญโตมาก ซ่ึงใชหลักการแยกไอโซโทป ยูเรเนยีม – 238 และ ยูเรเนียม – 235 ในรูปแกสเฮกซา
ฟลูออไรดออกจากกันดวยการหมุนที่ความเร็วสูงมากในเครื่องหมุนเหวีย่งรูปทรงกระบอก  ยูเรเนยีม-
238  ที่หนักกวาจะถกูเหวี่ยงใหเคล่ือนที่อยูรอบนอกชิดกบัผนังของเครื่องหมุนเหวีย่ง  ยูเรเนยีม – 235
ซ่ึงเบากวาจะถูกเหวี่ยงไปลอยขึ้นบริเวณตอนกลางของเครื่องหมุนเหวีย่ง และเขาสูเครื่องหมุนเหวี่ยง
ถัดๆไป ซ่ึงตอเรียงกันเปนอนุกรม จนกวาจะไดยูเรเนียม – 235ที่มีสมรรถนะตามตองการ 
 

  
 

 

 
 
 
 
รูปที่  7  การเสริมสมรรถนะของ ยูเรเนยีม 
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                                รูปที่ 8 โรงงานเสริมสมรรถนะของยเูรเนียม แบบการหมุนเหวี่ยงของแก็ส           
                                                        
การประกอบแทงเชื้อเพลิง ( fuel fabrication ) 
 
                    เปนขบวนการประกอบชุดเชือ้เพลิงนิวเคลยีร( fuel assembly ) โดยการนํายูเรเนยีมเฮกซา
ฟลูออไรดที่ไดเสริมสมรรถนะแลวมาเปลีย่นสภาพ เปน ยูเรเนยีมออคไซด ( UO2 )  ทําใหเปนผงและอัด
เปนเม็ดทรงกระบอกที่มีเสนผาศูนยกลางประมาณ 1 เซนติเมตร และสูงประมาณ 2 เซนติเมตร เรียกวา 
เม็ดเชื้อเพลิง ( fuel pellet )  นําไปเผาในบรรยากาศ ของไฮโดรเจน เพือ่ใหมีความหนาแนนสูงและอยูใน
สภาพที่เปนเซรามิคส    เม็ดเชื้อเพลิงที่ไดแตงผิวใหเรียบคัดเลือกแลวบรรจุลงในทอโลหะผสม
เซอรโคเนียม   เชื่อมปดปลายหวัทายทอโลหะผสมเซอรโคเนียม ทอนีย้าวประมาณ 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   แตถาเปนโรงไฟฟานิวเคลยีรแบบน้ําเดือด ( Boiling Water Reactor;  BWR )  ชุดเชื้อเพลิงนี้
จะมีขนาดเล็กกวา   ประกอบดวยแทงเชื้อเพลิง ขนาด  6 x 6  หรือ  8 x  8  แทง 
 
 
 
 

 18 



 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
รูปที่  9   ขั้นตอนการประกอบมัดเชื้อเพลิง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รูปที่  10   มัดเชื้อเพลิง  PWR                                                  รูปที่  11  มัดเชื้อเพลิง  BWR 
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 ตามปกติโรงไฟฟานวิเคลียรจะเดนิเครื่องปฎิกรณนวิเคลียร เปนเวลานาน 12  -  18  เดือน
ติดตอกัน และดับเครื่องปฎิกรณฯ เพื่อเปลีย่นเชื้อเพลิงนวิเคลียรใหมประมาณ หนึ่งในสาม        ดังนั้น
ชุดเชื้อเพลิงนวิเคลียรแตละมัดจะอยูในเครื่องปฎิกรณนวิเคลียรประมาณ 3 ป     หลังจากนั้นชดุเชือ้เพลิง
นิวเคลียรจะถกูนําออกจากเครื่องปฎิกรณนิวเคลียรและเก็บไวในบอน้าํที่ใชเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร ( 
nuclear spent fuel )ใชแลวเพื่อรอการจัดการเกี่ยวกับเชื้อเพลิงใชแลวตอไป 
 
การจัดการเกี่ยวกับเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว  
 
                  เชื้อเพลิงนิวเคลยีรที่ประกอบขึ้นมาใหม ( fresh fuel ) ที่ใชในโรงไฟฟานวิเคลียร
ประกอบดวย ยูเรเนยีม- 235   1 – 4 %  หรือที่ใชในเครื่องปฎิกรณนวิเคลียรเพื่อการวจิยัโดยทัว่ไปจะใช
เชื้อเพลิงนิวเคลียร มี ยูเรเนยีม – 235  นอยกวา 20 %   เมือ่ถึงระยะเวลาของการใชงานแลว และยายเอา
ชุดเชื้อเพลิงนวิเคลียรออกจากเครื่องปฎิกรณนวิเคลียร      ชุดเชื้อเพลิงนวิเคลียรนี้ซ่ึงเรยีกวา เชื้อเพลิงใช
แลว  จากผลของการเกิดปฏกิิริยานวิเคลียรฟชชัน  ในแทงเชื้อเพลิง จะมีพลูโทเนียมเกิดขึ้นมา ประมาณ 
1 %    ยูเรเนยีม - 238  และ ยเูรเนยีม – 235  ที่เหลืออยู   ผลิตผลจากการแบงแยกนวิเคลียส ( fission 
products )  และ กลุมสารทรานยูเรเนยีม ทีม่ีเลขมวลมากกวา 92       เชือ้เพลิงใชแลวเมื่อยายออกจาก
เครื่องปฎิกรณนิวเคลียรใหมๆ  จะยังคงรอนอยูและมีระดับรังสีสูงมาก ตองเก็บไวในบอน้ํา   บอน้ําที่ใช
เก็บเชื้อเพลิงใชแลวเรียกวาเปนการเก็บชัว่คราว   ในการขนยายเช้ือเพลิงใชแลวส้ินเปลืองคาใชจายมาก 
จึงมีความจําเปนที่จะตองมีสถานที่เก็บไวเปนเวลานาน  สําหรับเครื่องปฎิกรณนวิเคลียรเพื่อการวจิยัจะ
ออกแบบใหมบีอน้ําที่เก็บเชือ้เพลิงใชแลวไดนานถึง 30  -  40  ป กอนที่จะสงไปโรงงานแปรสภาพ
เชื้อเพลิง ( reprocessing plant )  หรือมีสถานที่เก็บเชื้อเพลิงใชแลวอยางถาวร 
                  เชื้อเพลิงใชแลวท่ีสงไปยังโรงงานแปรสภาพ  จะเสียคาใชจายสูง และไมคุมกับมูลคาของ 
ยูเรเนยีม และ พลูโทเนียมที่ไดแยกออกมา แลวนําไปผลติเปนแทงเชื้อเพลิงเพื่อนํากลบัมาใชใหม 
นอกจากนั้นผลจากการแปรสภาพเชื้อเพลิงใชแลวจะไดกากกัมมนัตรังสีที่มีระดับรังสีสูงมากจะถูก
สงกลับมายังผูที่เปนเจาของเชื้อเพลิงใชแลว  หรือโรงงานแปรสภาพ จะคิดคาบริการเกี่ยวกับการจัดการ
กากกัมมนัตรังสีสูงนี้และการเก็บรักษา 
 การจัดการเกี่ยวกับเชื้อเพลิงใชแลวขึ้นอยูกบัสถานภาพของแตละประเทศ  ในบางประเทศ
เชื้อเพลิงใชแลวหลังจากเก็บไวเปนการชั่วคราวในโรงไฟฟานวิเคลียรช่ัวระยะเวลาหนึ่งในบอน้ํา  
หลังจากนัน้จะจัดการเก็บในระยะยาวโดยไมสงไปโรงงานแปรสภาพ  โดยยายแทงเชื้อเพลิงใชแลวที่อยู
ในบอน้ํามาเปนการเก็บแบบแหง ดวยการเก็บอยูในบรรยากาศของแกสฮีเลียมในภาชนะคอนกรีตขนาด
ใหญที่เหมาะสมตอการปองกันอันตรายจากการแผรังสี สถานที่เก็บระยะยาวนี้ก็จะอยูในอาณาเขต
บริเวณของโรงไฟฟานวิเคลยีร    ในบางประเทศไมมีโรงงานแปรสภาพเชื้อเพลิงใชแลวและไมประสงค
จะสงไปยังโรงงานแปรสภาพที่ประเทศอืน่ๆ  แตจะสงเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลวไปยังโรงงานเปลี่ยน
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สภาพจากชดุเชื้อเพลิงนิวเคลียรโดยการแยกแทง เชื้อเพลิงออกเปนแทงๆ  และเก็บแทงเชื้อเพลิงที่ได
แยกออกมาแลวโดยคงสภาพไวเพื่อการแปรสภาพตอไปในอนาคต  โดยจะเก็บไวในสถานที่เก็บที่มี
ระบบปองกันอันตรายจากการแผรังสีและอยูในสถานทีป่ลอดภัยตอการที่สารกัมมันตรังสีจะ
แพรกระจายสูส่ิงแวดลอม   เชนเหมืองเกลือที่เลิกใชงานแลว 
 โรงงานแปรสภาพเชื้อเพลิงใชแลวที่ยังเดินเครื่องอยูในปจจุบันนี้  มีอยูทีป่ระเทศฝรั่งเศส  
สหราชอาณาจกัร  และ ประเทศญี่ปุนซึ่งจะรับการแปรสภาพเชื้อเพลิงใชแลวจากโรงไฟฟานวิเคลียรใน
ประเทศเทานัน้  ในสหรัฐอเมริกาไมอนุมตัิใหมีการแปรสภาพเชื้อเพลิงใชแลวมาตั้งแตป  ค.ศ.  1977  
โรงไฟฟานิวเคลียรในสหรฐัอเมริกาจึงตองใชวิธีการเกบ็เชื้อเพลิงใชแลวในบอน้ําในโรงไฟฟานวิเคลียร 
ในบางโรงงานมีการเก็บเชือ้เพลิงนิวเคลยีรใชแลวไวในบอน้ําเปนเวลานานมากกวา 20 ป โดยไมมี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โรงงานเก็บเชื้อเพลิงใชแลวซ่ึงจะใชเปนสวนกลางของรัฐคาดวาจะเริ่มใชงาน
ไดประมาณป ค.ศ. 2010  ในปจจุบันนีเ้พื่อที่จะลดพืน้ที่สถานที่เก็บเชื้อเพลิงใชแลว โรงไฟฟานวิเคลียร
ตางๆ ในสหรัฐอเมริกาจึงใชวิธีการในการลดพื้นที่ในการเก็บเชื้อเพลิงใชแลว คือ 
 

 

  
 

รูปที่  12  บอเก็บเชื้อเพลิงใชแลว 
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การเก็บแบบแหงเปนการเกบ็เชื้อเพลิงใชแลวในภาชนะที่เปนโลหะหรือคอนกรีตและใชแกสเปนตัว
ระบายความรอนและมีระบบปองกันอันตรายจากการแผรังสี  สถานที่เก็บอาจเปนพืน้ที่ภายในหรอื
ภายนอกโรงไฟฟานวิเคลียร   
การแยกแทงเชื้อเพลิงออกเปนชิ้นสวน  เพื่อลดพื้นที่ในการเก็บรักษา มีระบบระบายความรอนและใช
ภาชนะที่มีขนาดเล็กสะดวกตอการขนยาย 

 
การแปรสภาพเชื้อเพลิงใชแลว 
 โรงงานแปรสภาพเชื้อเพลิงใชแลวเชิงพาณชิยที่เดินเครื่องในปจจุบนัมี อยูที่ประเทศฝรั่งเศส 2 
โรง อยูที่  Marcoule   และที่ La Hague  ประเทศอังกฤษ อยูที่ Sellafield  และที่ประเทศญี่ปุน อยูที่ 
Tokai mura     การแปรสภาพเชื้อเพลิงใชแลวใชวิธีการสกัดดวยตวัทําละลาย ซ่ึงเปนขบวนการรากฐาน
ที่ใชกันทัว่ไป 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
ยูเรเนยีมและพลูโทเนียมหรือปริมาณการเผาไหม ( 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 ซ่ึงเปนสารที่ใชทําโครงสราง
ของแทงเชื้อเพลิง 
 การวัดแกมมาพลังงานสูง  2186 keV  ของ Cs-134 ดวยหวัวดั  Be ( γ,n )  ซ่ึงเปน  U-235 ฟช
ชันแชมเบอร ( Fission chamber )  หุมดวยโพลีเอทีลีน และลอมรอบดวยเบริลเลียมซ่ึงเปนการวดั
อันหนึ่งของผลผลิตฟชชัน 
 การวัดอยางละเอียดเพื่อหาคาเผาไหมของแทงเชื้อเพลิงดวยหวัวดัรังสี เยอรมาเนยีม (high 
resolution germanium )  โดยการวดัหาความเขมขนของผลผลิตฟชชันแตละตัวซ่ึงมคีวามสัมพันธกับคา
การเผาไหมของเชื้อเพลิง 
 แทงเชื้อเพลิงใชแลวจากเครื่องปฎิกรณนวิเคลียร ยังมีเชื้อเพลิงยูเรเนยีมที่เหลืออยูและมี 
พลูโทเนียมที่เกิดขึ้นมา จากปฎิกิริยาแบงแยกนวิเคลียส ซ่ึงเปนเชื้อเพลิงที่อยูภายใตการควบคุมและดูแล 
(Safeguards)ตามขอตกลงกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ   ประเทศที่ไมมีโรงงานแปร
สภาพเชื้อเพลิงใชแลว หรือหองปฎิบัติการเกี่ยวกับการแปรสภาพเชื้อเพลิงใชแลว  แทงเชื้อเพลิงใชแลว
ที่เก็บอยูในบอน้ําจะตองอยูในสภาพเดิมเหมือนกับแทงเชือ้เพลิงใหม จะนําไปแปรสภาพไมได ทบวง
การฯ จะสงเจาหนาที่มาตรวจสภาพแทงเชือ้เพลิงใชแลวอยางนอยปละ 1 คร้ัง หรือทุกๆ 3 เดือน ขึน้อยู
กับปริมาณของแทงเชื้อเพลิงใชแลวที่เก็บรักษาไว การเปลี่ยนแปลงที่เกบ็รักษาก็จะตองแจงใหทบวง
การฯทราบเปนการลวงหนา 

 

 
 
 
 
 
รูปที่  14    การวัดรังสีเชื้อเพลิงใชแลวในบอน้ํา 
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