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การนํานวิเคลยีสมารวมกนัเพื�อสรา้งปฏกิริยิาฟิวชนั อนักอ่ใหเ้กดิพลงังานมหาศาลนั�น ไมใ่ชส่ ิ�งที�ยากเย็นเกนิความสามารถ
ของนักวทิยาศาสตร ์แตท่ี�ผา่นมาการกอ่ใหเ้กดิฟิวชนัไดนั้�น ตอ้งใชพ้ลงังานที�สงูมาก ทําใหเ้กดิคําถามดา้นความคุม้คา่
ของการทดลอง ในปัจจบุนัแมว้า่ปฏกิริยิาฟิชชนั (การทําใหน้วิเคลยีสขนาดใหญแ่บง่แยกเป็นนวิเคลยีสขนาดเล็ก) ได ้
สามารถเป็นแหลง่กําเนดิไฟฟ้า และสรา้งแสงสวา่งและทําใหเ้ครื�องใชไ้ฟฟ้าทํางานไดแ้กบ่า้นเรอืนจํานวนมาก มาเป็น
เวลานานกวา่ 50-60 ปีแลว้ แตฟิ่วชนัยงัคงอยูใ่นระดบัการศกึษาวจัิยเชน่เมื�อหลายสบิปีกอ่น

แตอ่ยา่งไรกด็ ีในปัจจบุนัไดม้โีครงการฟิวชนัหลายโครงการทั�วโลก ที�มุง่จะนําพลงังานออกมาใชง้าน ผา่นการทดลอง
หลากหลายรปูแบบ อนัที�เราจะกลา่วถงึในที�นี�

1. National Ignition Facility (สหรัฐอเมรกิา) : ใชลํ้าเลเซอรจํ์านวน 192 ลํา ยงิเม็ดเชื�อเพลงิขนาดเล็ก เพื�อกระตุน้
ใหเ้กดิฟิวชนัขึ�นที�แกนเม็ด



2. ITER/DEMO (ฝรั�งเศส) : เป็นความรว่มมอืนานาชาตทิี�ม ี7 กลุม่ประเทศหลกัเป็นผูนํ้าโครงการ มคีวามตั �งใจที�จะ
สรา้งฟิวชนัในเครื�องโทคาแมคขนาดใหญท่ี�สดุที�โลกเคยมมีา และหาก ITER ประสบผลสําเร็จ กจ็ะนําไปสูก่าร
สรา้งเครื�องปฏกิรณ ์DEMO ตอ่ไป



ไอโซโทปของไฮโดรเจน 2 ชนดิ คอื ดวิเทอเรยีม และทรเิทยีม จะเป็นเชื�อเพลงิที�สําคญัตอ่การผลติพลงังานจาก
ฟิวชนั เราจะตอ้งสรา้งสภาวะที�มอีณุหภมูสิงูถงึ 150 ลา้นองศาเซลเซยีส ซึ�งสงูกวา่อณุหภมูขิองฟิวชนัในดวง
อาทติยร์าวสบิเทา่

ที�อณุหภมูสิงูนี� อเิล็กตรอนจะแยกออกจากนวิเคลยีส ทําใหส้สารกลายสถานะเป็นพลาสมา แกส๊ซรอ้นและมี
ประจไุฟฟ้า ธรรมชาตขิองการใหพ้ลาสมาซึ�งประกอบดว้ยแสงที�สามารถหลอมละลายและผลผลติทางพลงังาน ดงั
เชน่ ในดาว ใน ITER จะสรา้งฟิวชนัในอปุกรณโ์ทคาแมค (tokamak) ที�ใหส้นามแมเ่หล็กควบคมุพลาสมา
ปฏกิริยิาฟิวชนัระหวา่ง ดวิเทอเรยีมและทรเิทยีมจะผลติ ฮเีลยีม นวิตรอน (อยา่งละ 1 อนุภาค) และใหพ้ลงังาน
ออกมา

นวิเคลยีสของฮเีลยีมที�มปีระจไุฟฟ้าจะถกูกกัเกบ็ไวใ้นพลาสมา อยา่งไรกต็าม ประมาณ 80 % ของพลงังานที�ได ้
มานั�นมาจากพลาสมาโดยเป็นนวิตรอนซึ�งไมม่ปีระจไุฟฟ้าและไมถ่กูกระทบโดยสนามแมเ่หล็ก นวิตรอนจะถกูดดู



กลนืในผนังรอบ ๆ โทคาแมค และถา่ยเทพลงังานทําใหเ้กดิความรอ้น มตีวัทําใหเ้ย็นระบายความรอ้นออกไปเพื�อ
ผลติไอนํ�าโดยกงัหนั และเครื�องกําเนดิไฟฟ้า

ITER เป็นโครงการขนาดใหญ ่มเีจ็ดประเทศสมาชกิหลกั คอื สหรัฐอเมรกิา จนี ญี�ปุ่ น เกาหลใีต ้รัสเซยี อนิเดยี
และ สหภาพยโุรป (นับรวมเป็นหนึ�งสมาชกิ)

3. LDX (สหรัฐอเมรกิา) : Levitating Dipole Experiment เป็นโครงการของ MIT ที�จะสรา้งเครื�องปฏกิรณฟิ์วชนัรปู
แบบใหม ่ที�มรีปูทรงคลา้ยโทคาแมค แตจ่ะมสีนามแมเ่หล็กอยูภ่ายในตวัเครื�อง โดยตวัเครื�องเองจะสามารถลอยได ้



4. HiPER (ยโุรป) : High Power Laser Energy Research มุง่ที�จะเป็นการพัฒนาอกีขั �นหนึ�งจาก NIF โดยใชก้ารจดุ
ระเบดิแบบเร็ว (fast ignition) ที�จะทําใหเ้ครื�องมขีนาดเล็กลงและลดปรมิาณเลเซอรเ์พื�อลดตน้ทนุ



5. Z-IFE (สหรัฐอเมรกิา): IFE ยอ่มาจาก inertial fusion energy ที�ศนูยป์ฏบิตักิารแซนเดยี (Sandia National
Laboratory) มชีื�อวา่ Z Machine ซึ�งสรา้งภาวะอณุหภมูทิี�สงูมากได ้(หลายพันลา้นเคลวนิ) และสรา้งฟิวชนัขึ�น
ดว้ยรังสเีอกซ ์มกีารปรับปรงุมาหลายขั �น เพื�อที�จะสรา้งพลงังานฟิวชนัที�ตอ่เนื�องไดเ้ป็นเวลานาน



6. General Fusion (แคนาดา) : เป็นฟิวชนัที�คลา้ยกบัของ NIF แตจ่ะใชค้ลื�นกระแทก (shock waves) ในการทําให ้
เกดิฟิวชนัขึ�นในศนูยก์ลางของเม็ดเชื�อเพลงิ แมว้า่ General Fusion จะมกีารสนับสนุนเงนิทนุจากบรษัิทเอกชนซึ�ง
ไมม่ากเทา่ที�โครงการของรัฐบาลไดรั้บเชน่ NIF และ ITER แต ่General Fusion สามารถกลา่วไดว้า่มกีารออก
แบบที�เป็นเอกลกัษณ ์และมรีะบบควบคมุเชงิคอมพวิเตอรท์ี�ลํ�าหนา้



7. LPP, Lawrenceville Plasma Physics (สหรัฐอเมรกิา) : มุง่จะใชเ้ครื�องบบีอดัพลาสมา (plasma focus) ในการที�
จะสรา้งสนามแมเ่หล็กจากกระแสไฟฟ้า และนําสนามแมเ่หล็กนั�นมาบบีรวมสสารใหเ้ป็นกอ้นพลาสมา โครงการนี�มี
ขอ้ดใีนขนาดที�เล็ก และไมต่อ้งใชแ้มเ่หล็กเสรมิภายนอกเครื�อง

8. FRX-L (สหรัฐอเมรกิา) : เป็นโครงการที�ใชฟิ้วชนัแบบมเีป้า กําลงัถกูศกึษาอยูท่ี�ศนูยป์ฏบิตักิารลอสอะลาโมส
(LANL) และ ศนูยป์ฏบิตักิารวจัิยของกองทพัอากาศ มลีกัษณะคลา้ยกบัโครงการของ General Fusion แตว่า่มกีาร
สนับสนุนที�เสถยีรกวา่

9. Wendelstein 7-X (เยอรมนั) : ใชร้ปูแบบเครื�องคลา้ย ITER มุง่ที�จะควบคมุฟิวชนัใหไ้ดต้อ่เนื�องเป็นเวลา 30 นาที
เพื�อพสิจูนใ์หเ้ห็นวา่ฟิวชนัสามารถถกูนํามาใชไ้ดใ้นโรงไฟฟ้า



10.Sonofusion (สหรัฐอเมรกิา) : เรยีกไดอ้กีชื�อวา่ฟิวชนัฟองสบู ่เป็นการทดลองที�ใชค้ลื�นเสยีงบบีอดัสสารเพื�อให ้
เกดิฟิวชนั



ฟิวชนัคงตอ้งดําเนนิการศกึษาวจัิยกนัตอ่ไป ตราบใดที�เรารว่มมอืกนั ความสําเร็จคงเกดิขึ�นได ้โดยหากสกัหนึ�งโครงการที�
กลา่วถงึในที�นี�จะประสบความสําเร็จ กจ็ะนับเป็นกา้วที�สําคญัยิ�งของมนุษย ์ในการที�จะมแีหลง่พลงังานใหมท่ี�มี
ประสทิธภิาพสงู สะอาด และปลอดภยั

พื�นฐานจาก

● บทความ Ten serious nuclear fusion projects making progress around the world, Feb 2010
● ITER organization website (ITER.org)

projects' websites: NIF, ITER, LDX, HiPER, Z-IFE, General Fusion, LPP, FRX-L, Wendelstein 7-X, Sonofusion
(Impuse Devices, Inc.)

http://industry.bnet.com/energy/10002897/ten-serious-nuclear-fusion-projects-making-progress-around-the-world/
http://www.iter.org/
http://lasers.llnl.gov/
http://www.iter.org/
http://www.psfc.mit.edu/ldx/
http://www.hiper-laser.org/
http://zpinch.sandia.gov/
http://www.generalfusion.com/
http://www.lawrencevilleplasmaphysics.com/
http://wsx.lanl.gov/mtf.html
http://www.ipp.mpg.de/ippcms/eng/pr/forschung/w7x/index.html
http://www.impulsedevices.com/
http://www.impulsedevices.com/


 

 


