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ภาพถา่ยดาวเทยีมของโรงไฟฟ้านวิเคลยีรฟ์กุชุมิะ-ไดน ิซึ�งอยูข่า้ง ๆ ฟกุชุมิะ-ไดอจิ ิโรงนี�สามรถรอด
จาก แผน่ดนิไหวขนาด 8.9 และคลื�นสนึามทํิาใหเ้กดิเหตหุายนะเป็นหว่งโซเ่มื�อ 16 มนีาคม 2011

บทนําเรื�องพลงังานนวิเคลยีรท์าํงานอยา่งไร ? (Introduction to How Nuclear Power Works?)
          โรงไฟฟ้านวิเคลยีรต์ั �งอยูบ่นเสน้แบง่ขอบเขต ระหวา่งความคาดหวงัที�ย ิ�งใหญท่ี�สดุของมนุษยช์าติ
และความกลวัที�รา้วลกึที�สดุของมนัในอนาคต

          ในทางหนึ�ง พลงังานอะตอมถกูกลา่วถงึวา่เป็นพลงังานสะอาด เป็นทางเลอืกอสิระของมนุษย ์ที�จะ
ปลดภาระออกจากหว่งของการพึ�งพาเชื�อเพลงิฟอสซลิ ในอกีทางหนึ�งกม็ภีาพลกัษณข์องภยัพบิตัอิยา่ง



แผน่ดนิไหวและคลื�นสนึามทิี�ทําใหโ้รงไฟฟ้านวิเคลยีรข์องญี�ปุ่ นพน่ไอนํ�ากมัมนัตรังส ีหรอืรอบ ๆ โครงสรา้ง
คอนกรตี (sarcophagus) ที�ครอบโรงไฟฟ้าเชอรโ์นบลิที�เรยีกเป็นโซนมรณะ

          แตอ่ะไรเกดิขึ�นภายในโรงไฟฟ้านวิเคลยีรท์ี�นํามาซึ�งความพศิวง และความทกุขร์ะทมแสนสาหสั ให ้
ลองนกึภาพตามดงัตอ่ไปนี� แรงดนัของกระแสไฟฟ้าดา้นหลงัผนังบา้นที�ผา่นมาสูเ้ตา้รับ (ปลั�ก) ไฟฟ้าหรอืสวิ
ตซไ์ฟฟ้า ตลอดเสน้ทางหลายไมลข์องสาย เสน้ทางพลงังานไปสูเ่ครื�องปฏกิรณน์วิเคลยีรท์ี�เป็นแหลง่กําเนดิ
เราจะพบกบัเครื�องกําเนดิที�ผลดิกระแสไฟฟ้า และกงัหนัไอนํ�าที�หมนุเครื�องกําเนดิไฟฟ้า ตอ่มาเรากจ็ะพบกบั
กระแสของไอนํ�ารอ้นที�พน่เป็นลําเพื�อมาทําใหก้งัหนัหมนุ และในที�สดุกม็าถงึมดัแทง่เชื�อเพลงิยเูรเนยีม
กมัมนัตรังส ีที�มาทําใหนํ้�ารอ้นจนกลายเป็นไอนํ�ารอ้น หลงัจากนั�นกย็นิดตีอ้นรับเขา้สูแ่กนเครื�องปฏกิรณ์
นวิเคลยีร์

          นํ�าในเครื�องปฏกิรณน์วิเคลยีรย์งัทําหนา้ที�เป็นนํ�าหลอ่เย็นสําหรับวสัดกุมัมนัตรังส ีป้องกนัไมใ่หม้ี
ระดบัความรอ้นเกนิขอบเขต และทําใหเ้กดิการหลอมละลายของเชื�อเพลงินวิเคลยีร ์ในเดอืนมนีาคม 2011 ผู ้
ชมทั�วโลกจะเห็นภาพ และคุน้เคยเป็นอยา่งดกีบัความเป็นจรงิที�ประชาชนญี�ปุ่ นเป็นหมื�น ๆ ตอ้งหนอีอกมา
จากบรเิวณรอบๆ โรงไฟฟ้านวิเคลยีรฟ์กุชุมิะ-ไดอจิ ิหลงัจากเกดิแผน่ดนิไหวที�มพีลงัแรงที�สดุที�มกีารบนัทกึ
เป็นสถติ ิและตามมาดว้ยคลื�นสนึาม ิเป็นผลใหเ้กดิบาดแผลความเสยีหายรา้ยแรง แกโ่รงไฟฟ้านวิเคลยีรแ์ละ
เครื�องปฏกิรณน์วิเคลยีรอ์กีหลายเครื�อง ทา่มกลางเหตกุารณอ์ื�น ๆ การระบายนํ�าออกจากแกนเครื�องปฏกิรณ์
นวิเคลยีรก์ไ็มส่ามารถที�จะดําเนนิการได ้ที�จะควบคมุอณุณหภมูใินแกนเครื�องปฏกิรณ ์ซึ�งเป็นผลทําใหเ้กดิ
การสะสมความรอ้นที�เกนิขอบเขต และทําใหเ้ชื�อเพลงินวิเคลยีรบ์างสว่นเกดิการหลอมละลาย (แหลง่ที�มา
NPR)

          ณ วนัที� 1 มนีาคม 2011 มโีรงไฟฟ้านวิเคลยีรดํ์าเนนิการอยู ่443 เครื�อง กระจายอยูท่ั�วโลก ใน 47
ประเทศที�แตกตา่งกนั (แหลง่ที�มา WNA) ในปี 2009 ปีเดยีว พลงังานนวิเคลยีรส์ามารถผลติพลงังานไฟฟ้า
ทั�วโลกไดถ้งึ 14% ซึ�งสามารถแบง่ยอ่ย ๆ ลงไปในแตล่ะประเทศ และที�มกีารใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานนวิเคลยีร์
พุง่สงูสดุเหมอืนจรวดคอื 76.2% ของลทิวัเนยี และ75.2% ของฝรั�งเศส (แหลง่ที�มา NEI) ในสหฐัอเมรกิามี
โรงไฟฟ้านวิเคลยีร ์104 โรงสามารถผลติไฟฟ้าได ้20% ของทั �งหมดและมบีางมลรัฐที�ไดรั้บประโยชนม์าก
วา่มลรัฐอื�น ๆ

          ในบทความนี�จะมองถงึวธิกีารทํางานภายในของโรงไฟฟ้านวิเคลยีร ์เชน่เดยีวกบัที�วา่ ปฏกิริยิา
นวิเคลยีรข์องอะตอมที�ปลดปลอ่ยความรอ้นอนัรอ้นแรงทั �งหมดนั�น

ปฏกิริยิาฟิชชนัคอืหวัใจของเครื�องปฏกิรณน์วิเคลยีร ์(Nuclear Fission: The Heart of the Reactor)
          แมว้า่จะมพีลงังานตา่ง ๆ มากมายในจักรวาล คําวา่ “นวิเคลยีร”์ จะอา้งถงึโรงไฟฟ้านวิเคลยีรท์ี�ข ึ�นอยู่
กบัพลงังานอะตอม ซึ�งการดําเนนิการใชง้านไมไ่ดม้คีวามแตกตา่งกนัเลยจากโรงไฟฟ้าปกต ิที�ใชก้ารเผา
ถา่นหนิเพื�อผลติไฟฟ้า ทั �งสองกรณีใชห้ลกัการทําใหค้วามรอ้นแกนํ่�าทําใหเ้ป็นไอนํ�าแรงดนัสงู เพื�อมา
ขบัเคลื�อนกงัหนัของเครื�องกําเนดิไฟฟ้า ความแตกตา่งที�สําคญัระหวา่งทั �งสองกรณีกค็อื วธิกีารที�จะใชใ้น
การใหค้วามรอ้นแกนํ่�า

          ในขณะที�โรงงานผลติไฟฟ้าแบบเกา่ใชก้ารเผาเชื�อเพลงิฟอสซลิ แตโ่รงไฟฟ้านวิเคลยีรนั์�นขึ�นอยูก่บั
การใชค้วามรอ้นที�เกดิขึ�นจากปฏกิรยิานวิเคลยีรฟิ์ชชนั เมื�ออะตอมแบง่แยกออกเป็นสองสว่นและมกีาร
ปลดปลอ่ยพลงังานออกมา ปฏกิรยิานวิเคลยีรฟิ์ชชนัเกดิขึ�นตามธรรมชาตทิกุวนั ดงัเชน่ ยเูรเนยีมเป็น



ตวัอยา่งที�สามารถเกดิฟิชชนัไดเ้องอยา่งตอ่เนื�องในอตัราที�ชา้มาก ๆ นี�คอืเหตผุลที�วา่ ทําไมธาตยุเูรเนยีมจงึ
มกีารแผรั่งส ีและนี�คอืเหตผุลทางธรรมชาต ิในการเลอืกการทําใหเ้กดิฟิชชนั มาใชก้บัโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์

          ยเูรเนยีมเป็นธาตทุี�พบบนโลก และมอียูต่ั �งแตกํ่าเนดิของโลกแลว้ ยเูรเนยีมมอียูห่ลาย ๆ แบบ
ยเูรเนยีม-235 เป็นรปูแบบหนึ�งที�สําคญั ที�ใชไ้ดเ้พื�อการผลติพลงังานนวิเคลยีรแ์ละลกูระเบดินวิเคลยีร์

          ยเูรเนยีม-235 สลายตามธรรมชาต ิโดยการแผรั่งสแีอลฟา (อนุภาคแอลฟา คอื นวิตรอนสองอนุภาค
และโปรตอนอกีสองอนุภาคที�จับยดึกนั) มนัเป็นธาตหุนึ�งในสองสามธาตทุี�สามารถทําใหเ้กดิฟิชชนัได ้การ
ระดมยงินวิตรอนอสิระไปที�นวิเคลยีสของยเูรเนยีม-235 และนวิตรอนกจ็ะถกูดดูกลนืและเริ�มมคีวามไมค่งตวั
นวิเคลยีสจงึเกดิการแบง่แยกออกมาทนัททีนัใด

          เมื�อนวิเคลยีสของยเูรเนยีม-235 ดดูกลนืนวิตรอนที�ว ิ�งมาชน ทนัใดนวิเคลยีสที�ดดูกลนืนวิตรอนกจ็ะ
แบง่แยกเป็นอะตอมที�นํ�าหนักเบากวา่สองชนดิ และมกีารปลดปลอดปลอ่ยนวิตรอนสองหรอืสามอนุภาคออก
มาดว้ย (จํานวนของนวิตรอนที�ถกูปลดปลอ่ยออกมาขึ�นอยูก่บัวา่ อะตอมของ ยเูรเนยีม-235 เกดิการแบง่แยก
อยา่งไร ?) กระบวนการดดูกลนืนวิตรอนและเกดิการแบง่แยก จะเกดิขึ�นอยา่งรวดเร็วมาก

          การแบง่แยกของอะตอมยเูรเนยีม-235 แตล่ะอะตอม จะปลดปลอ่ยพลงังานออกมาประมาณ 200
MeV (ลา้นอเิล็กตรอนโวลต)์ ที�มองดแูลว้เหมอืนจะไมม่ากมายอะไร แตว่า่ในหนึ�งปอนด ์(0.45 กโิลกรัม)
ของยเูรเนยีม จะมอีะตอมอยูเ่ป็นจํานวนมหาศาล มนัมจํีานวนมากมายจรงิ ๆ ในปรมิาณหนึ�งปอนดข์อง
ยเูรเนยีมเสรมิสมรรถนะสงูที�ใชใ้นเรอืดํานํ�านวิเคลยีร ์จะเทา่กบัปรมิาณถงึลา้น แกลลอนของนํ�ามนัแกสโซลนี

          การแบง่แยกของของอะตอมจะมกีารปลดปลอ่ยพลงังานความรอ้นออกมามากมายอยา่งเหลอืเชื�อ
และพรอ้มดว้ยการแผรั่งสแีกมมา หรอืไมก่ก็ารแผรั่งสทํีาใหเ้กดิโฟตอนพลงังานสงู อะตอมสองชนดิที�เกดิ
จากการแบง่แยกจากการเกดิฟิชชนัเอง กจ็ะมกีารปลดปลอ่ยรังสบีตีา (อเิล็กตรอนที�มคีวามเร็วสงู) และมี
การแผรั่งสแีกมมาของตวัเองออกมาเชน่กนั

          แตท่ั �งหมดนี�ที�จะมกีารดําเนนิการได ้นักวทิยาศาสตรจ์ะตอ้งดําเนนิการในสิ�งแรกกค็อื การเสรมิ
สมรรถนะยเูรเนยีมเพื�อที�จะไดม้ยีเูรเนยีม-235 ใหอ้ยูใ่นระดบั 2% ถงึ3% ยเูรเนยีม-235 เสรมิสมรรถนะใน
ระดบั 3% กเ็พยีงพอสําหรับใชใ้นโรงไฟฟ้านวิเคลยีร ์แตสํ่าหรับยเูรเนยีม-235 ชนดิที�ใชสํ้าหรับการทําอาวธุ
นวิเคลยีรต์อ้งเสรมิสมรรถนะยเูรเนยีม-235 อยา่งนอ้ยตอ้ง 90%

ภายในโรงไฟฟ้านวิเคลยีร ์(Inside a Nuclear Power Plant)
          ในการที�จะเปลี�ยนพลงังานจากฟิชชนัใหเ้ป็นพลงังานไฟฟ้า ผูป้ฏบิตังิานของโรงไฟฟ้านวิเคลยีรจ์ะ
ตอ้งควบคมุพลงังานที�ไดจ้ากยเูรเนยีมเสรมิสมรรถนะ และนําไปใหค้วามรอ้นแกนํ่�าและเปลี�ยนเป็นไอนํ�า

          ยเูรเนยีมเสรมิสมรรถนะโดยทั�วไปจะถกูทําใหเ้ป็นเม็ดขนาดยาว 2.5 เซนตเิมตรและเสน้ผา่ศนูยก์ลาง
ประมาณขนาดเหรยีญ 10 เซน็ต ์ตอ่มาเม็ดยเูรเนยีมนี�จะถกูนํามาบรรจใุนทอ่โลหะยาว และทอ่ที�ไดก้จ็ะนํามา
รวมกนัเป็นมดัแทง่เชื�อเพลงิ และนํามดัแทง่เชื�อเพลงินี�มาบรรจใุนถงัโลหะความดนัสงูที�มนํี�าบรรจอุยูเ่ต็ม
โดยนํ�าทําหนา้ที�เป็นตวัหลอ่เย็น ถา้ไมม่รีะบบนํ�าหลอ่เย็นแลว้ แทง่เชื�อเพลงิยเูรเนยีมกจ็ะสะสมความรอ้น
มากเกนิไปทําใหเ้กดิการหลอมละลายได ้

          เพื�อที�จะป้องกนัระดบัความรอ้นสะสมมากเกนิระดบั แทง่ควบคมุซึ�งทําดว้ยวสัดทุี�ม ีคณุสมบตัใินการ
ดดูกลนืนวิตรอน จะถกูสอดแทรกไปในระหวา่งมดัแทง่เชื�อเพลงิ



ยเูรเนยีม โดยมรีะบบกลไกเป็นตวัขบัเคลื�อนแทง่ควบคมุในการเลื�อนขึ�นลง ในการเลื�อนแทง่ควบคมุขึ�นหรอื
ลง จะทําใหผู้ป้ฏบิตังิานสามารถที�จะควบคมุอตัราปฏกิริยิานวิเคลยีรไ์ด ้เมื�อผูป้ฏบิตังิานตอ้งการใหย้เูรเนยีม
ผลติความรอ้นมาก ๆ แทง่ควบคมุกจ็ะถกูดงึสงูขึ�นพน้ระยะของมดัแทง่เชื�อเพลงิยเูรเนยีม (โอกาสที�นวิตรอน
จะถกูดดูกลนืโดยแทง่ควบคมุกจ็ะมนีอ้ยลง) เพื�อที�ระลดระดบัความรอ้น แทง่ควมคมุกจ็ะถกูลดระดบัลงไปใน
มดัแทง่เชื�อเพลงิยเูรเนยีม แทง่ควบคมุสามารถที�จะเลื�อนลงไปในมดัแทง่เชื�อเพลงิไดใ้นระดบัตํ�าที�สดุ เพื�อที�
จะหยดุการเดนิเครื�องในกรณีของการเกดิอบุตัเิหต ุหรอืในกรณีการเปลี�ยนมดัแทง่เชื�อเพลงิใหม่

          มดัแทง่เชื�อเพลงิยเูรเนยีมทําหนา้ที�เป็นแหลง่กําเนดิพลงังานความรอ้นที�สงูมาก โดยใหค้วามรอ้นแก่
นํ�าจนเป็นไอนํ�า ไอนํ�าไปขบัเคลื�อนกงัหนัเพื�อไปหมนุเครื�องกําเนดิไฟฟ้า ซึ�งมนุษยไ์ดเ้รยีนรูก้ารควบคมุใน
เรื�องการขยายตวัของนํ�าเมื�อเป็นไอนํ�า (เครื�องจักรไอนํ�า) มาเป็นรอ้ยปีแลว้

          ในโรงงานไฟฟ้านวิเคลยีรบ์างแบบ ไอนํ�าจากเครื�องปฏกิรณน์วิเคลยีรผ์า่นมาที�ระบบแลกเปลี�ยน
ความรอ้นทตุยิภมู ิเพื�อเป็นอกีวงจรในการที�จะเปลี�ยนนํ�าใหเ้ป็นไอนํ�า ที�จะมาขบัเคลื�อนกงัหนั ขอ้ไดเ้ปรยีบ
ของการออกแบบแบบนี�กค็อื นํ�าหรอืไอนํ�าที�มกีมัมนัตภาพรังสจีะไมส่มัผัสกบักงัหนัโดยตรง ในทํานอง
เดยีวกนั ในเครื�องปฏกิรณน์วิเคลยีรบ์างแบบ ของเหลวหลอ่เย็นที�อยูใ่นแกนเครื�องอาจอยูใ่นรปูของแกส๊
(แกส๊คารบ์อนไดออกไซด)์ หรอือยูใ่นรปูโลหะเหลว (โซเดยีม โพแทสเซยีม) เครื�องปฏกิรณน์วิเคลยีรใ์นรปู
แบบเหลา่นี� แกนเครื�องสามารถที�จะทํางานไดท้ี�ระดบัอณุหภมูทิี�สงูกวา่

          แมท้ั �งหมดภายในโรงไฟฟ้านวิเคลยีรจ์ะเป็นธาตกุมัมนัตรังส ีแตเ่ป็นที�น่าแปลกใจวา่ มปีรมิาณ
กมัมนัตภาพรังสนีอ้ยมากภายนอกโรงไฟฟ้านวิเคลยีร ์โดยนอ้ยกวา่โรงไฟฟ้าที�ใชถ้า่นหนิเป็นเชื�อเพลงิเสยี
อกี ในสว่นตอ่ไปจะกลา่วถงึชั �นป้องกนัตา่ง ๆ ระหวา่งตวัเรากบัหวัใจ (เครื�องปฏกิรณ)์ ของโรงไฟฟ้า
นวิเคลยีร์



ผังแสดงทกุสว่น (จาก A ถงึ L) ภายในโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์



รปูชั �นลา่งสดุของเครื�องปฏกิรณน์วิเคลยีร ์โครงสรา้งโคง้เป็นโครงสรา้งที�ทําดว้ยคอนกรตีหนาและชั �น
เหล็กกลา้เรยีกวา่ Containment vessel ทั �งนี�เพื�อป้องกนัการรั�วไหลของสารกมัมนัตรังสสีูส่ภาวะแวดลอ้ม



ภายในแกนเคริ�องปฏกิรณน์วิเคลยีร ์มนํี�าหลอ่เย็นบรรจทุว่มในสว่นของแทง่เชื�อเพลงิและแทง่ควบคมุ แทง่
เชื�อเพลงิคอืสแีดง และแทง่ควบคมุคอืสนํี�าเงนิ การบงัคบัแทง่ควบคมุขึ�นหรอืลงกเ็พื�อการปรับระดบัอตัรา
ของปฏกิริยิานวิเคลยีร ์(และความรอ้นที�เกดิขึ�น) การลดระดบัแทง่ควบคมุลงตํ�าสดุทําใหป้ฏกิริยิานวิเคลยีร์

หยดุลง เครื�องกจ็ะหยดุการทํางาน



ทอ่สนํี�าเงนิทางซา้ยจะดดูนํ�าหลอ่เย็นเขา้สูแ่กนเครื�องปฏกิรณน์วิเคลยีร ์ขณะที�ทอ่สแีดงทางขวา ดงึนํ�าหลอ่
เย็นที�รอ้นเขา้สูช่ดุกําเนดิไอนํ�าในถงัที�สองดงัที�เห็น เครื�องสบูนํ�าที�ทําใหนํ้�าหลอ่เย็นทั �งรอ้นและเย็นไหลผา่น

ตลอดระบบ จงึเป็นสว่นวกิฤตที�สําคญั ที�จะทําใหเ้ครื�องปฏกิรณน์วิเคลยีรม์คีวามปลอดภยัในการทํางาน



ชดุกําเนดิไอนํ�าจะสง่ไอนํ�าที�รวบรวมได ้ไปสูก่งัหนัผา่นทางทอ่สง่ไอนํ�า (เห็นอยูด่า้นบน)



ในที�สดุไอนํ�ากจ็ะไปขบันกงัหนัไอนํ�า



เมื�อดทูี�กงัหนัไอนํ�าที�อยูด่า้นบน ดา้นลา่งกค็อืชดุควบแน่นนํ�าเย็น ซึ�งชดุควบแน่นนี�ในทา้ยที�สดุแลว้ กจ็ะสง่
นํ�าเย็นชดุใหมท่ี�ผลติได ้กลบัเขา้สูช่ดุกําเนดิไอนํ�า เพื�อรักษาระดบัอณุหภมูขิองแกนชดุกําเนดิไอนํ�าตามที�

ตอ้งการ



นํ�าหลอ่เย็นของเครื�องควบแน่นกเ็ชน่กนั จะถกูสง่ไปที�หอระบายความรอ้น



หอระบายความรอ้นทําหนา้ที�ลดอณุหภมูขิองของเหลวที�ผา่นเขา้ไป และพรอ้มที�จะสง่กลบัคนืไปที�เครอืง
ควบแน่น หรอืบางแบบกจ็ะปลอ่ยทิ�งไปสูส่ภาวะแวดลอ้ม ไอนํ�าที�เห็นลอยออกมาจากหอระบายความรอ้น ก็

คอืนํ�าธรรมดาเทา่นั�น



ชดุเครื�องกําเนดิไฟฟ้า ที�เชื�อมตอ่กบัชดุหมอ้แปลงไฟฟ้า ซึ�งในที�สดุกไ็ดพ้ลงังาน (นวิเคลยีร)์ เพื�อประชาชน



เรามองเห็นไดจ้ากภาพโรงไฟฟ้านวิเคลยีรบ์รอคดอรฟ์ (Brokdorf) ของเยอรมน ีผนังคอนกรตีมบีทบาท
สําคญัในการเกบ็วสัดกุมัมนัตรังสี

          เมื�อเรามองผา่นไปที�เครื�องปฏกิรณน์วิเคลยีร ์จะเห็นวา่มคีวามแตกตา่งที�นอ้ยมาก ระหวา่งโรงไฟฟ้า
นวิเคลยีรก์บัโรงไฟฟ้าถา่นหนิ หรอืโรงไฟฟ้าที�ใชนํ้�ามนั ยกเวน้กแ็ตเ่พยีงแหลง่ของความรอ้นที�ใชใ้นการทํา
ไอนํ�า แตแ่หลง่กําเนดิความรอ้นนี�มนัมรีะดบัการแผรั่งสทีี�เป็นอนัตรายได ้จงึตอ้งมขีอ้ควรระมดัระวงัเป็นพเิศษ

          ชั �นบคุอนกรตีโดยปกตจิะหุม้ถงัความดนัสงูของเครื�องปฏกิรณน์วิเคลยีร ์พรอ้มกบัทําหนา้ที�เป็นสว่น
กําบงัรังสดีว้ย ชั �นบนุี�ถกูหุม้ไวข้า้งในอกีทโีดยถงัโลหะหนา (containment vessel) บรรจแุกนเครื�องปฏกิรณ์
นวิเคลยีร ์รวมทั �งอปุกรณใ์นโรงไฟฟ้าที�ผูป้ฏบิตังิานใชใ้นการเตมิเชื�อเพลงิใหมเ่พื�อรักษาระดบักําลงัของ
เครื�องปฏกิรณ ์ถงัโลหะหนานี�ยงัเป็นชั �นที�ป้องกนัการรั�วไหลออกมา ของแกส๊หรอืของเหลวที�เป็นสาร
กมัมนัตรังส ีไมใ่หอ้อกไปภายนอกโรงไฟฟ้า

          ผนังคอนกรตีชั �นนอกของอาคารจะทําหนา้ที�เป็นชั �นป้องกนัสว่นสดุทา้ย ของถงัโลหะหนาความดนัสงู
โดยโครงสรา้งคอนกรตีถกูออกแบบใหแ้ข็งแรงทนทาน อยูร่อดไดจ้ากความเสยีหายขนาดใหญท่ี�อาจจะเป็น
ผลมาจากเกดิแผน่ดนิไหว หรอืการพุง่ชนกระแทกโดยตรงของเครื�องบนิเจ็ตของสายการบนิตา่ง ๆ อาคาร
ครอบทตุยิภมู ิ(secondary containment) นี� มคีวามจําเป็นเพื�อการป้องกนัการแพรก่ระจายของการแผรั่งสี
หรอืสารกมัมนัตรังสใีนกรณีถา้เกดิอบุตัเิหต ุกรณีโรงไฟฟ้านวิเคลยีรเ์ชอรโ์นบลิของรัสเซยีไมม่โีครงสรา้งดงั
กลา่วนี� จงึทําใหม้สีารกมัมนัตรังสแีพรก่ระจายออกมากมายสูส่ภาวะแวดลอ้ม

          ผูป้ฏบิตังิานในหอ้งควบคมุที�โรงไฟฟ้านวิเคลยีร ์สามารถเฝ้าตรวจเครื�องปฏกิรณน์วิเคลยีร ์และ
สามารถที�จะดําเนนิการแกไ้ขตา่ง ๆ ไดถ้า้มอีะไรผดิพลาดเกดิขึ�น เครื�องปฏกิรณน์วิเคลยีรโ์ดยปกต ิจะมกีาร



รักษาความปลอดภยับรเิวณแนวโดยรอบปรมิณฑล และใชบ้คุลากรเสรมิเขา้ไป เพื�อชว่ยในการปกป้องวสัดุ
อปุกรณต์า่ง ๆ ที�ตอ้งการความละเอยีดออ่นในการดแูล

          ดงัเป็นที�ประจักษ์โดยทั�วไป พลงังานนวิเคลยีรจ์ะมทีั �งผูว้พิากวจิารณแ์ละผูท้ี�สนับสนุน ในหวัขอ้ตอ่
ไป จะมาดกูนัถงึในสว่นของขอ้สนับสนุน และขอ้ตอ่ตา้นการแบง่แยกอะตอม ที�ทําใหม้นุษยม์ไีฟฟ้าใชส้ะดวก
สบาย

สถานที�จัดเกบ็นี�อยูใ่กล ้ๆ กบัโรงไฟฟ้านวิเคลยีรเ์ชอรโ์นบลิ ปัจจบุนัใชเ้ป็นที�เกบ็กากกมัมนัตรังสี

ขอ้สนบัสนนุและขอ้ตอ่ตา้นของพลงังานนวิเคลยีร ์(Pros and Cons of Nuclear Power)
          ประโยชนข์อ้ใหญท่ี�สดุของพลงังานนวิเคลยีรค์อือะไร ? พลงังานนวิเคลยีรไ์มไ่ดข้ ึ�นอยูก่บั
พลงังานฟอสซลิ ตดัขาดจากผลกระทบของความผันผวนดา้นราคาของนํ�ามนัและแกส๊ โรงไฟฟ้าที�ใชถ้า่นหนิ
และแกส๊ธรรมชาตเิพื�อผลติพลงังาน มกีารปลดปลอ่ยแกส๊คารบ์อนไดออกไซดส์ูช่ั �นบรรยากาศ ซึ�งทําใหเ้กดิ
การเปลี�ยนแปลงของสภาพภมูอิากาศ แตก่บัโรงไฟฟ้านวิเคลยีร ์การที�จะปลดปลอ่ยแกส๊คารบ์ออนได
ออกไซดอ์อกสูช่ั �นบรรยากาศนอ้ยมาก

          ขอ้มลูอา้งองิตามสถาบนัพลงังานนวิเคลยีร ์(Nuclear Energy Institute: NEI) วา่พลงังานที�ผลติ
โดยโรงไฟฟ้านวิเคลยีรข์องทั �งโลก จะปลดปลอ่ยแกส๊คารบ์อนไดออกไซดอ์อกมาถงึสองพันลา้นตนัที�เดยีว
ถา้พลงังานนี�ผลติดว้ยเชื�อเพลงิฟอสซลิ ในขอ้ความจรงิโรงไฟฟ้านวิเคลยีรท์ี�ทํางานดว้ยศกัยภาพที�ถกูตอ้ง
จะมกีารปลดปลอ่ยกมัมนัตรังสสีูส่ภาวะแวดลม้ที�นอ้ยมาก นอ้ยกวา่โรงไฟฟ้าที�ใชถ้า่นหนิเป็นเชื�อเพลงิเสยี
ดว้ยซํ�า (ที�มา Hvistendahl) รวมกบัสิ�งที�ปลดปลอ่ยออกมาจากความตอ้งการใชเ้ชื�อเพลงิที�นอ้ยกวา่ การเกดิ
นวิเคลยีรฟิ์ชชนัจะผลติพลงังานประมาณหยาบ ๆ ไดม้ากกวา่การเลอืกใชเ้ชื�อเพลงิฟอสซลิถงึลา้นเทา่ เมื�อ
ตอ่หน่วยนํ�าหนักเชื�อเพลงิเทา่กนั



          ทนีี�กม็ามองพลงังานนวิเคลยีรใ์นเชงิลบบา้ง ในอดตีของการทําเหมอืงยเูรเนยีม และกระบวนการ
ทําใหบ้รสิทุธิ� เป็นกระบวนการที�ไมค่อ่ยสะอาดนัก แมแ้ตก่ารขนสง่เชื�อเพลงิยเูรเนยีมไปหรอืขนสง่กลบัจาก
โรงงานไฟฟ้านวิเคลยีร ์กจ็ะมคีวามเสี�ยงในเรื�องของการปนเปื�อนสารกมัมนัตรังส ีและยิ�งเป็นเชื�อเพลงิใชแ้ลว้
(spent fuel) จะขจัดทิ�งไดเ้หมอืนขยะทั�ว ๆ ไปที�มาจากชมุชนเมอืงไมได ้ทั �งนี�เพราะมนัมคีวามแรงทางรังสี
และเป็นอนัตรายรา้ยแรงได ้

          โดยเฉลี�ยในหนึ�งปี โรงไฟฟ้านวิเคลยีรห์นึ�งโรงจะทําใหเ้กดิเชื�อเพลงิที�ใชแ้ลว้ขึ�น 20 ตนั ที�ถกู
จําแนกวา่เป็นกากกมัมนัตรังสรีะดบัสงู (high-level radioactive waste) ดงันั�น เมื�อนับรวบเอาจํานวนโรง
ไฟฟ้านวิเคลยีรท์ั �งโลกมารวมกนัแลว้ จะมปีรมิาณเชื�อเพลงิใชแ้ลว้รวมกนัสงูถงึ 2,000 ตนัตอ่ปี (แหลง่ที�มา
NEI) โดยกากกมัมนัตรังสทีั �งหมดนี� จะปลดปลอ่ยกมัมมนัตภาพรังสแีละความรอ้นออกมา ซึ�งหมายความวา่
ภาชนะที�จรรจกุากกมัมนัตรังสเีหลา่นี�จะเกดิการเสื�อมสภาพไดเ้ชน่การเกดิสนมิ ซึ�งมนัสามารถที�จะเป็นอนัต
รายแกส่ิ�งมชีวีติที�อยูใ่กล้เคยีงได ้และถา้ยงัไมเ่ลวรา้ยพอ โรงไฟฟ้านวิเคลยีรย์งัทําใหเ้กดิกากกมัมนัตรังสี
ระดบัตํ�า (low-level radioactive waste) ในรปูของชิ�นสว่นและอปุกรณท์ี�มกีมัมนัตภาพรังสี

          เมื�อเวลาผา่นไปนาน ๆ เชื�อเพลงินวิเคลยีรท์ี�ใชแ้ลว้กจ็ะสลายในระดบัที�ความแรงทางรังสอียูใ่นระดบั
ที�ปลอดภยั แตก่ระบวนการนี�กต็อ้งใชเ้วลานานมากเป็นหมื�น ๆ ปี แมก้ระทั�งกากกมัมนัตรังสรีะดบัตํ�า ๆ ก็
ตอ้งการเวลาเป็นหลายศตวรรษ จงึจะทําใหก้มัมนัตภาพรังสสีลายจนอยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้ในปัจจบุนั
อตุสาหกรรมนวิเคลยีรจ์ะปลอ่ยใหก้ากกมัมนัตรังสสีลายเป็นเวลาหลายปี กอ่นที�จะนํามาผสมทําใหเ้ป็นแกว้
และเกบ็ไวใ้นโครงสรา้งคอนกรตีขนาดใหญ ่ที�มรีะบบระบายความรอ้น โดยที�กากกมัมนัตรังสเีหลา่นี�จะมี
ระบบการบํารงุรักษา การเฝ้าตรวจ และการปกป้องรักษา เพื�อป้องกนัไมใ่หว้สัดเุหลา่นี�ตกไปอยูใ่นความ
ครอบครองของผูไ้มป่ระสงคด์ ีทั �งหมดของการจัดการดงักลา่ว ตอ้งใชง้บประมาณสงู และเป็นคา่ใชจ้า่ย
นอกเหนอืจากคา่กอ่สรา้งโรงไฟฟ้านวิเคลยีร ์ซึ�งกม็มีลูคา่ที�สงูอยูแ่ลว้



เศษซากความเสยีหายอนัเป็นผลพวงจากแผน่ดนิไหวที�ใหญท่ี�สดุในประวตัศิาสตร ์ที�ทําใหเ้กดิคลื�นสนึามี
ตามมา และทําใหป้ระเทศญี�ปุ่ นเหมอืนถกูฉีกออกจากกนัอนันําไปสูห่ายนะนวิเคลยีร์

การหยดุเดนิเครื�องปฏกิรณน์วิเคลยีรแ์ละหายะทางนวิเคลยีร ์(Nuclear Catastrophe and Reactor
Shutdown)
คงจําไดว้า่ หวัใจของเครื�องปฏกิรณน์วิเคลยีรท์กุ ๆ เครื�อง กค็อืการควบคมุสภาพแวดลอ้มใหป้ราศจาก
กมัมนัตรังส ีและควบคมุการทําใหเ้กดิฟิชชนั ดงันั�นหากสภาพแวดลอ้มหลดุพน้จากการควบคมุ ผลลพัธท์ี�
ตามมาอาจหมายถงึหายนะกไ็ด ้

          ในหลายปีที�ผา่นมา ภยัพบิตัเิชอรโ์นบลิยนือยูใ่นฐานะตวัอยา่งที�สําคญั ของความผดิปกตทิาง
นวิเคลยีรท์ี�เลวรา้ยที�สดุ ในปี 1986 ไดเ้กดิระเบดิขึ�นที�โรงไฟฟ้านวิเคลยีรท์ี�ยเูครน พน่วสัดนุวิเคลยีร ์50 ตนั
ออกมาสูบ่รเิวณโดยรอบ ทําใหเ้กดิการปนเปื�อนสารกมัมนัตรังสขีองพื�นที�ป่าเป็นลา้นเอเคอร ์ภยัพบิตัทํิาให ้
ตอ้งอพยพคนอยา่งนอ้ยสามหมื�นคน และในที�สดุกเ็ป็นเหตใุหห้ลายพันคนตอ้งเสยีชวีติจากมะเร็ง และการ
เจ็บป่วยอื�น ๆ (แหลง่ที�มา History Channel)

          โรงไฟฟ้าเชอรโ์นบลิถกูออกแบบมาไมด่ ีและมกีารดําเนนิการปฏบิตังิานที�ไมเ่หมาะสม ดงันั�นเพื�อไม่
ใหเ้ครื�องทํางานผดิปกต ิโรงงานจงึจําเป็นตอ้งอยูใ่นความเอาใจใสด่แูลของมนุษยอ์ยา่งตอ่เนื�อง ในขณะที�
โรงงานฯทนัสมยั ตอ้งการแคเ่พยีงการตรวจตราดแูลไมใ่หต้อ้งมกีารหยดุเดนิเครื�อง เพราะแมโ้รงไฟฟ้า
นวิเคลยีรท์ี�ถกูออกแบบมาอยา่งด ีกย็งัมคีวามออ่นไหวตอ่ภยัพบิตัทิางธรรมชาติ

          เมื�อวนัศกุร ์11 มนีาคม 2011 ญี�ปุ่ นตอ้งประสบกบัความเสยีหายจากภยัพบิตัแิผน่ดนิไหว ครั �งใหญ่
ที�สดุในประวตัศิาสตรส์มยัใหม ่ที�โรงไฟฟ้านวิเคลยีรฟ์กุชุมิะ-ไดอจิขิองญี�ปุ่ น กม็กีารตอบสนองตามที�วาง
แผนไวก้อ่นแลว้อยา่งทนัททีนัใด แทง่ควบคมุปฏกิรยิานวิเคลยีรท์ั �งหมดของเครื�องปฏกิรณน์วิเคลยีรไ์ดต้กลง



สูแ่กนเครื�องปฏกิรณ ์เพื�อหยดุการเกดิปฏกิรยิาฟิชชนัภายในเวลาสบินาท ีแตเ่ป็นที�น่าเสยีดายที�ไมม่อีะไร
สามารถที�จะหยดุกมัมนัตภาพรังสทีั �งหมดได ้เหมอืนกบัการปิดสวติซไ์ฟฟ้า

          ดงัที�ไดก้ลา่วไวก้อ่นหนา้นี�แลว้วา่ กากกมัมนัตรังสยีงัคงทําใหเ้กดิความรอ้นตลอดเวลานานปี
หลงัจากที�ถกูนํามาเริ�มตน้ใชเ้ดนิเครื�องโรงไฟฟ้านวิเคลยีร ์ในทํานองเดยีวกนัภายในระยะเวลาสองสาม
ชั�วโมงแรกหลงัจากที�เครื�องถกูทําใหย้ตุกิารทํางาน มนักย็งัคงผลติความรอ้นออกมาจากกระบวนการสลาย
ทางนวิเคลยีร์

          แผน่ดนิไหวเมื�อเดอืนมนีาคม 2011 เป็นที�ประจักษ์ชดัวา่ทําใหเ้กดิคลื�นสนึามมิฤตย ูที�ทําลายเครื�อง
กําเนดิไฟฟ้าดเีซลสํารองสําหรับป้อนไฟฟ้าใหแ้กเ่ครื�องสบูนํ�าหลอ่เย็น ซึ�งระบบเครื�องกําเนดิไฟฟ้าดเีซล
สํารองนี� จะตอ้งทํางานหลงัจากที�พลงังานไฟฟ้าจากโครงขา่ยภายนอกไมส่ามารถที�จะป้อนไฟฟ้าใหไ้ด ้
เครื�องสบูนํ�าหลอ่เย็นนี�จะทําใหเ้กดิการหมนุเวยีนของนํ�าผา่นแกนเครื�องปฏกิรณน์วิเคลยีร ์เพื�อที�จะระบาย
ความรอ้นที�เกดิจากการสลายกมัมนัตรังส ีการที�ระบบหมนุเวยีนของนํ�าหลอ่เย็นขาดหายไป ทําใหท้ั �ง
อณุหภมูแิละความดนัภายในเครื�องปฏกิรณน์วิเคลยีรเ์พิ�มขึ�นอยา่งตอ่เนื�อง ยิ�งไปกวา่นั�น การแผรั่งสจีาก
เครื�องปฏกิรณน์วิเคลยีรน์ี� ทําใหโ้มเลกลุของนํ�าเริ�มแยกสลายเป็นแกส๊ออกซเิจน กบัไฮโดรเจนที�ระเหยได ้
อนัเป็นผลทําใหเ้กดิการระเบดิทําลายโครงสรา้งอาคารที�เป็นเหล็ก ที�ครอบคลมุเครื�องปฏกิรณน์วิเคลยีรอ์ยู่

          กลา่วไดว้า่ โรงไฟฟ้านวิเคลยีรฟ์กุชุมิะ-ไดอจิมิมีาตรการหลายอยา่ง ที�จะหยดุการทํางานของเครื�อง
ปฏกิรณใ์นกรณีของการเกดิแผน่ดนิไหวที�รนุแรง แตก่ไ็มไ่ดคํ้านงึถงึในกรณีการสญูเสยีพลงังานไฟฟ้าของ
เครื�องสบูนํ�าหลอ่เย็น

          โรงไฟฟ้านวิเคลยีรเ์ชน่ฟกุซุมิะ-ไดอจิขิองญี�ปุ่ น เชอรโ์นบลิของรัสเซยี และโรงไฟฟ้าทรไีมลไ์อ
สแ์ลนดข์องสหรัฐอเมรกิา ยงัคงเป็นรอยดา่งของอตุสาหกรรมพลงังานนวิเคลยีร ์ที�ยงัเป็นเงาดําที�ทอดอยู่
เหนอืขอ้ด ีๆ ดา้นสิ�งแวดลอ้ม ที�เทคโนโลยนีวิเคลยีรย์งัพอที�จะสามารถใหไ้ด ้

ถอดความจาก http:// science.howstuffworks.com/nuclear-power5.htm
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