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พลงังานนิวเคลยีร์

ประยูร  ส่งสิริฤทธิกลุ
สาขาวชิาฟิสิกส์

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี



เนือ้หา
• มวล-พลังงาน

• ปฏิกริิยานิวเคลียร์

• การประยุกต์ใช้ปฏิกริิยานิวเคลียร์
–ระเบดินิวเคลียร์

–โรงไฟฟ้านิวเคลียร์



Mass – Energy Equivalence



Mass – Energy Equivalence
“เมือ่ไรกต็ามทีม่กีารเอาพลงังานออกจากระบบ มวลทีสั่งสรรค์
กบัพลงังานดงักล่าวจะถูกน าออกจากระบบด้วย ดงัน้ันระบบ
จะมมีวลลดลง”



ปฏิกริิยานิวเคลยีร์
(Nuclear Reaction)

- นิวเคลยีร์ฟิวชัน (Nuclear Fusion)

- นิวเคลยีร์ฟิชชัน (Nuclear Fission)



ปฏกิิริยานิวเคลียร์ – นิวเคลียร์ฟิวชัน
“เป็นปฏกิริิยาที่นิวเคลียสของธาตุที่เบาสองนิวเคลียสมารวมกัน แล้วกลายเป็น
นิวเคลียสที่หนักกว่าพร้อมกับมีพลังมหาศาลออกมาด้วย การเกดิปฏกิริิยานี ้
นิวเคลียสเบานัน้จะมีความเร็วสูงมากหรืออยู่ในสภาพที่มีความร้อนสูงมากหลาย
ร้อยล้านองศาจงึจะรวมกันได้ ปัจจุบันธาตุที่เบาที่เกดิปฏิกริิยาฟิวชันคือไฮโดรเจน”



ปฏิกริิยานิวเคลยีร์ – นิวเคลยีร์ฟิวชันบนพระอาทิตย์

หรือ photon



ปฏกิิริยานิวเคลียร์ - นิวเคลียร์ฟิชชัน
“เป็นกระบวนการเกิดขึน้ท่ีนิวเคลียสของอะตอม ฟิชชนัเกิดขึน้เมื่อนิวเคลียส
แบง่ออกเป็นนิวเคลียสท่ีเลก็ลง 2 หรือ 3 นิวเคลียส โดยท าให้เกิดผลพลอยได้ 
(by-product ) ในรูปอนภุาคหรือรังสีออกมาด้วย ฟิชชนัจะมีการปลดปลอ่ย
พลงังานปริมาณมากออกมา”



ปฏิกริิยานิวเคลยีร์ - นิวเคลยีร์ฟิชชัน
อะตอม
ธาตุ A 

อะตอม
ธาตุ B 

อะตอม
ธาตุ C 

นิวตรอน
3 ตัว

นิวตรอน
1 ตัว

มวลทีสู่ญหายไป



ปฏิกริิยาลูกโซ่ของฟิชชัน
Fission Chain Reaction





ปฏกิริิยาลูกโซ่ของฟิชชัน
ธาตุทีม่ักจะใช้ในการท าให้เกดิปฏิกริิยานิวเคลยีร์ฟิชชัน คือ 
• ยูเรเนียม (uranium) เป็นธาตุท่ีหนกัท่ีสุดท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ 
• พลูโตเนียม (plutonium) เป็นธาตุท่ีเกิดปฏิกิริยาฟิชชนัเองได ้(spontaneous fission) 

และมีคร่ึงชีวิตสั้น 
แมว้า่จะมีธาตุท่ีสามารถท าใหเ้กิดฟิชชนัไดอี้ก แต่สองธาตุน้ีใชไ้ดดี้ท่ีสุด เน่ืองจากมีปริมาณ
มากพอและเกิดฟิชชนัไดง่้าย

http://www.nst.or.th/article/article493/article49302.html



ปฏกิริิยาลูกโซ่ของฟิชชัน - มวลวกิฤต
เม่ือเกิดปฏิกิริยาในกอ้นมวลของยเูรเนียมหรือวสัดุฟิสไซลอ่ื์นกต็าม จะมีนิวตรอนเกิดข้ึนมา 
นิวตรอนบางส่วนจะจบักบันิวเคลียสอ่ืนของยเูรเนียมท าใหเ้กิดฟิชชนัข้ึนอีก ขณะท่ีนิวตรอน
อีกบางส่วนจะหลุดออกไปจากกอ้นมวล หรือถกูดูดกลืนโดยนิวเคลียสของธาตุอ่ืนท่ีไม่ท าให้
เกิดฟิชชนั 

• ถา้จ านวนนิวตรอนท่ีท าใหเ้กิดฟิชชนัชุดใหม่ต่อจ านวนนิวตรอนท่ีท าใหเ้กิดฟิชชนัชุดเดิม 
มีค่านอ้ยกวา่ 1ปฏิกริิยาลูกโซ่ของฟิชชันจะเกดิลดลงแบบเอกซ์โปเนนเชียล 

• ถา้จ านวนนิวตรอนท่ีท าใหเ้กิดฟิชชนัชุดใหม่ต่อจ านวนนิวตรอนท่ีท าใหเ้กิดฟิชชนัชุดเดิม
มีค่ามากกวา่ 1 ปฏิกริิยาลูกโซ่ของฟิชชันจะเกดิเพิม่ขึน้แบบเอกซ์โปเนนเชียล สภาวะท่ี
สัดส่วนจ านวนนิวตรอนท่ีท าใหเ้กิดฟิชชนั เท่ากบั 1 เรียกวา่ สภาวะวกิฤต (criticality) 
มวลท่ีท าใหเ้กิดสภาวะน้ีได ้เรียกวา่ มวลวกิฤต (critical mass) ซ่ึงในความเป็นจริง ทั้ง
มวลและรูปร่างของวสัดุฟิสไซล ์ต่างกมี็ผลต่อการเกิดภาวะวิกฤตได้

http://www.nst.or.th/article/article493/article49302.html

มวลวิกฤตทีน้่อยทีสุ่ดของ U-235 และของ  Pu-239 มีค่า 52 kg และ 10 kg ตามล าดบั



ปฏกิริิยาลูกโซ่ของฟิชชัน - การใช้ประโยชน์
• โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

– มีการควบคุมการเกดิปฏกิริิยาลูกโซ่ของฟิชชันในอัตราที่
เหมาะสม

• ระเบดินิวเคลียร์
– วัสดุเชือ้เพลิงมีมวลมากกว่ามวลวกิฤต ิท าให้ปฏกิิริยา

ลูกโซ่ของฟิชชันเพิ่อมขึน้อย่างรวดเร็ว



ระเบิดนิวเคลยีร์ (Nuclear Bomb):
Manhattan Project

Little Boy

Fat Man



(wikipedia)



ท่อกลวงประด้วยวงแหวนทีท่ าจาก U-235 9 วง มีมวลรวม 38.5 kg

แผ่นวงแหวนที่ท าจาก U-235 6 ช้ิน มีมวลรวม 25.6 kg

(wikipedia)



(wikipedia)



มวลของ Pu-239 ท่ีใชท้ั้งหมด   6.2 kg
ประมาณ 17% หรือ 1 kg ท่ีเกิดการฟิชชนั

1g ของ Pu-239 ท่ีเกิดฟิชชนัท าใหเ้กิดพลงัเทียบเท่ากบัระเบิด TNT ท่ีมีมวล 21kg



โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ 
(Nuclear Power Plant)

“โรงผลติกระแสไฟฟ้าทีใ่ช้ความร้อนจากเตา
ปฏิกรณ์ปรมณูเป็น แหล่งพลงังานทีส่ร้างไอน า้
ความดนัสูงในการขบัเคลือ่นเคร่ืองป่ันไฟ”



โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ - แผนภาพ
U-235 เป็นเช้ือเพลงของปฏกิริิยาลูกโซ่ของฟิชชัน



โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ - แผนภาพแสดงการท างาน



โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ - รุ่นต่างๆ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบ่งได้ 4 รุ่น
• รุ่นที่ 1 เป็นช่วงเร่ิมต้น ซึ่งเป็นเคร่ืองต้นแบบ
• รุ่นที่ 2 เป็นรุ่นที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เร่ิมสร้างตอนช่วงปลาย
ของทศวรรต 90 อายุการใช้งานแรกเร่ิมอยู่ที่ 30-40 ปี 
ต่อมาได้ขยายเป็น 50-60 ปี ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ

• รุ่นที่ 3 เป็นรุ่นที่พัฒนาขึน้จากรุ่นที่ 2 โดยปรับปรุงเชือ้เพลิง 
ประสิทธิภาพการใช้ความร้อน ความปลอดภัย และลด
ต้นทุน

• รุ่นที่ 4 ยังอยูในช่วงการพฒันา



โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ – รุ่นที่ 3

• ระบบความปลอดภยัของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รุ่นที่ 3 
เป็นแบบ passive safety system ซึ่งเป็นระบบที่หากมี
ความผิดพลาดใดๆ จะท าให้มีการปิดการเดนิเคร่ือง 
โดยอาศัยกฎทางฟิสิกส์คือการท าให้ปฏกิิริยาลูกโซ่ของ
ฟิชชันหยุดลง



โรงไฟฟ้านิเคลยีร์



โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ – อบุัตเิหตุ



โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ – อุบัติเหตุที่เชอร์โนเบลิ
• เกิดเม่ือ 26 เม.ย. 2529 ทางตะวันออกของสหภาพโซ
เวียต (ประเทศยูเครนในปัจจุบัน)

• ความรุนแรงระดับที่ 7 
• สาเหตุเกิดจากการจงใจปลดระบบควบคุมอัตโนมัติ
บางส่วนออก เป็นเหตุให้แกนปฏกิรณนิวเคลียรขาดน า้
หล่อเยน็ จงึเกดิการระเบดิเน่ืองจากแรงดันไอน า้

• ผลท าให้สารกัมมันตภาพรังสีแพรกระจายในวงกว้าง มี
ผู้เสียชีวติ 31 คน และบาดเจบ็ 203 คนทันที



โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ – อบุัตเิหตุทีฟู่กชิูมา



โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ – อบุัตเิหตุทีฟู่กชิูมา



โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ – อบุัตเิหตุทีฟู่กชิูมา


