รายนามคณะกรรมการการจัดงานประชุมวิชาการ
ที่ปรึกษา
ผูช วยศาสตราจารย ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ
คณะกรรมการอํานวยการ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.กาญจนา มหัทธนทวี
ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ม.ล.กุลธร เกษมสันต
ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย
อาจารยพรทิพย ตันติวงศ
ผูชวยศาสตราจารย สพ.ญ.รุงสวรรค วรรณสุทธิ์
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ปณณรภัส ถกลภักดี
ผูช วยศาสตราจารย ทรงพลธนฤทธ มฤครัฐอินแปลง
ผูช วยศาสตราจารย ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล
รองศาสตราจารย ดร.สุรพันธ ยิ้มมั่น
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ธเนศ พงศธีรัตน
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ทศนัย ชุมวัฒนะ
ผูช วยศาสตราจารย ศิริวรรณ วาสุกรี
ดร.ชัชวาลย ชางทํา
ดร.ศิรินันท ตรีมงคลทิพย
ดร.สิริภัทร ชมัฒพงษ

ผูช วยศาสตราจารย จันทรเพ็ญ ชัยมงคล
รองศาสตราจารย ดร.ศศมล ผาสุข
ดร.นพรัตน ไวโรจนะ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.กรรณิกา อัมพุช
ดร.อัณนภา สุขลิ้ม
ดร.ราชาวดี ยอดเศรณี
รองศาสตราจารย ดร.นิตติยา ปภาพจน
ดร.อวภาส ฉันทศาสตรรัศมี
ผูช วยศาสตราจารย ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย
ผูช วยศาสตราจารย ดร.อนุสรา ศรีสรวล
ดร.พีรพงษ พรวงศทอง
ดร.คมกฤษณ แสงเงิน
อาจารยภาสุรี ฤทธิเลิศ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ธัญญาภรณ ศิริเลิศ
ผูช วยศาสตราจารย จิรนาถ บุญคง
ดร.ทิพวรรณ จูประจบ

ฝายงบประมาณและหาทุนสนับสนุน
ผูช วยศาสตราจารย ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ
ดร.ณฐมล จินดาพรรณ
อาจารยปยนุสร นอยดวง
อาจารยวีนา โชติชวง
ดร.สิริภัทร ชมัฒพงษ
อาจารยทิศากร ดํารงพุฒิเดชา
อาจารยสุวดี อิสรายุวพร
นางสาวพรรณปพร โภคัง
อาจารยกรรณิการ แกวกิ้ม

อาจารยสุภา ศิรินาม
ผูช วยศาสตราจารย รัชนี ไสยประจง
ผูช วยศาสตราจารย ดร.เหมือนหมาย อภินทนาพงศ
นางวารุณี จันทพึ่ง
นางเบ็ญจมาศ นามณรงค
นางวิไลลักษณ พงษแพทย
ดร.สุธารทิพย เรืองประภาวุฒิ
ดร.สุรณัฐ พงษหาญพจน
ดร.พีรพงษ พรวงศทอง

ฝายลงทะเบียนและประเมินผล
ผูช วยศาสตราจารย จิรนาถ บุญคง
ผูช วยศาสตราจารย อําพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน
ผูช วยศาสตราจารย วันเพ็ญ วสุพงษพนั ธ
อาจารยนารีรัตน สิงหทวีศักดิ์
อาจารยพิมพพิมล เอนกธีระกุล
อาจารยไพรัตน โชควิบูลยกิจ
นางสาวอัมพร สุขศิริวัฒนโรจน
นางสาวเสาวนีย ศรีรักษา

นายศุกลวัฒน สีสัน
อาจารยมนสิชา ขวัญเอกพันธุ
อาจารยยุพา คงพริก
ดร.สุกัญญา ชัยพงษ
อาจารยเยาวรัตน วงศศรีสกุลแกว
อาจารยตติภรณ ภัทรานุรักษโยธิน
ดร.สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.เสาวนีย เอี้ยวสกุลรัตน

v

ฝายลงทะเบียนและประเมินผล (ตอ)
ผูช วยศาสตราจารย สุณี ทวีสกุลวัชระ
อาจารยณัฐพงษ วัฒนศิริพงษ
อาจารยวิริยาภรณ กลอมสังขเจริญ

ดร.ราชาวดี ยอดเศรณี
ดร.ธเนศ โสภณนิธิประเสริฐ
อาจารยวรัญญา ชมภูพล

ฝายสถานที่-โสตทัศนูปกรณ และสวัสดิการ-จัดเลี้ยง
อาจารยเอื้ออารี กัลวทานนท
อาจารยสรัญญา ชมฉัยยา
อาจารยสมภพ อยูเอ
อาจารยศลิษา เปลี่ยนดี
อาจารยเอก บํารุงศรี
อาจารยนิธิพันธ บุญเพิ่ม
อาจารยรสริน ทักษิณ
อาจารยสมิง จําปาศรี
นายพงศกร สุขแสงแกว

ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล
อาจารยดิเรก พนิตสุภากมล
ผูช วยศาสตราจารย วรัตมา เกษรสิทธิ์
อาจารยสุนันทา คชสาร
อาจารยวัฒนา อัจฉริยะโพธา
อาจารยเบญจางค อัจฉริยะโพธา
อาจารยภาสุรี ฤทธิเลิศ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ปานันท กาญจนภูมิ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.อารยา มุงชํานาญกิจ

ฝายประชาสัมพันธและจัดทําเว็บไซต
ดร.สมฤดี ไทพาณิชย
อาจารยจรรยา แหยมเจริญ
อาจารยธนาภรณ รอดชีวิต
อาจารยเวทิต ทองจันทร
นายชลัคร แสงศิริรัตนา
นายจักรพันธุ รักธรรมนูญ
นายสัญชัย จันทรศรี
อาจารยแสงนภา จําปาสุริ
อาจารยสุรัติวดี ทั่งมั่งมี
ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุม

นางสาวเนตรชนก คงเพ็ชร
อาจารยสุธีรา พึ่งสวัสดิ์
อาจารยอุมา รัตนเทพี
อาจารยวรวิทย จิตรงค
ดร.มานะชัย โตะชูดี
อาจารยปณณรัตน วงศพัฒนานิภาส
อาจารยชวลิต โควีระวงศ
อาจารยพิษณุ แกวตะพาน
อาจารยเอกรินทร บดีรัฐ
อาจารยสุวิชชา ธงพานิช

ฝายพิธีการ-ตอนรับ และดําเนินการภายในงาน
ผูช วยศาสตราจารย สุภาพร พงษมณี
ดร.นลินี สุดเศวต
ดร.อังคณา ใจเหิม
ดร.ประกายทิพย พิชัย
อาจารยปทมา ศรขาว
อาจารยพุทธธิดา ชัยสวัสดิ์
อาจารยเอมอร ชัยประทีป
อาจารยณกันตวลัย วิศิฎศรี
ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท
นางสาวพรรณปพร โภคัง

อาจารยวภิ าพรรณ ชนะภักดิ์
อาจารยภาสินี สงวนสิทธิ์
ผูช วยศาสตราจารย วิชชุดา สังขแกว
ดร.มยุรี ศรีกุลวงศ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.นิสา พักตรวิไล
ผูช วยศาสตราจารย ณพัฐอร บัวฉุน
ดร.ณัฐพงค จันจุฬา
อาจารยรัชกฤช ปทมโสภาสกุล
อาจารยพรกมล ทวยเจริญ

ฝายวิชาการ
ดร.ณัฏฐิกา ศิลาลาย
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ธัญญาภรณ ศิริเลิศ
ดร.วนิดา เลิศพิพัฒนานนท

ดร.ทิพวรรณ จูประจบ
ผูช วยศาสตราจารย คณิต ทองพิสิฐสมบัติ
ผูช วยศาสตราจารย บรรเทิง ศิลปสกุลสุข

vi

ฝายวิชาการ (ตอ)
ผูช วยศาสตราจารย พรชัย เปรมไกรสร
อาจารยศตายุ สุวรรณโสภณ
อาจารยสุทธิเกียรติ ชลลาภ
อาจารยดารณี พลวิเศษ
อาจารยธีรพงษ อนันตรังสี
นางสาวชนากานต พวงเงิน
นายสมเกียรติ ชินครุย
ดร.สิริภัทร ชมัฒพงษ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.กรวินทวิชญ บุญพิสุทธินันท
ดร.รุงนภา ศรานุชิต
ดร.ไฉน นอยแสง
ดร.สุรชัย เตชะเอย
ผูช วยศาสตราจารย ดร.วัลลภ พรหมทอง
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ปยะวดี เจริญวัฒนะ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.สมจิตร ถนอมวงศวัฒนะ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรตั น
ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุม
ดร.สุรียพร หอมวิเศษวงศา
รองศาสตราจารย ดร.เดชาวุธ นิตยสุทธิ
อาจารยวรนุช ปลีหจินดา
ผูช วยศาสตราจารย อัญชลี ชุมบัวทอง
ดร.มธุรส ออนไทย
รองศาสตราจารย ดร.นิตติยา ปภาพจน
รองศาสตราจารย ดวงพร หัชชะวณิช
ผูช วยศาสตราจารย ดร.สุรพงษ พินิจกลาง
ดร.อิทธิพงษ เขมะเพชร
ผูช วยศาสตราจารย ดร.น้ําฝน อัศวเมฆิน

รองศาสตราจารย ดร.ศศมล ผาสุข
ผูช วยศาสตราจารย ดร.สุธาสินี นิลแสง
ดร.เทวารักษ ปานกลาง
ดร.เยาวภา แสงพยับ
ดร.นพรัตน ไวโรจนะ
รองศาสตราจารย ดร.ศรีนอย ชุมคํา
ผูช วยศาสตราจารย ดร.กรรณิกา อัมพุช
ดร.ณัฐพงค จันจุฬา
ดร.คมกฤษณ แสงเงิน
ดร.สุภณิดา พัฒธร
ดร.อัณนภา สุขลิ้ม
ผูช วยศาสตราจารย วัฒนา แซโหลว
ดร.กัญ อนันตสมบูรณ
รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา จันทรประเสริฐ
รองศาสตราจารย ดร.กานดา วองไวลิขิต
ผูช วยศาสตราจารย ดร.อรจิรา อารักษสกุลวงศ
ผูช วยศาสตราจารย ศิริวรรณ วาสุกรี
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ทศนัย ชุมวัฒนะ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.วุฒิพงษ ชินศรี
ดร.ธนาธร ทะนานทอง
อาจารยวีรวัฒน เหลี่ยมมณี
รองศาสตราจารย ดร.กฤดาภัทร สีหารี
ผูช วยศาสตราจารย ดร.นวลพรรณ ลอวสัน
ดร.ปลายมีน อํานวยชีวะ
ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งประเสริฐ
รองศาสตราจารย ดร.นพวรรณ ชนัญพานิช
ดร.รัตติยา เจริญศักดิ์

vii

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน ครั้งที่ 5
ASTC2017: The 5th Academic Science and Technology Conference 2017
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

การศึกษาความรอนเกินคาปกติที่เกิดจากของผสมระหวางนิกเกิลและลิเธียมอลูมินัมไฮดรายด
Study of Abnormal Exess Heat from Nickel and Lithium Aluminum Hydride Mixture
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บทคัดยอ
บทความนี้เปนการศึกษาพลังงานความรอนที่ปลดปลอยจากรีแอคเตอรที่ทําดวยทอสเตนเลสภายในบรรจุของผสมของผง
นิกเกิล 0.9 กรัม และลิเธียมอลูมินัมไฮดรายด 0.1 กรัม โดยหลังจากไดรับความรอนจนอุณหภู มิสูงกวา 1000 องศาเซลเซียส
ระบบจะปลดปลอยพลังงานความรอนเกินคาปกติ โดยขณะที่อุณหภูมิเทากับ 1234 ถึง 1268 องศาเซลเซียส ระบบปลดปลอย
ความรอนสวนเกิน คิดเปนคาพลังงาน 14.16 วัตต คาสัมประสิทธิ์การทํางาน(COP) เทากับ 1.06 ซึ่งผลการศึกษานี้สนับสนุนความ
เปนไปไดของปฏิกิริยานิวเคลียรชนิดอุณหภูมิต่ํา (LENR)
คําสําคัญ: นิกเกิล ลิเธียมอลูมินัมไฮดรายด ปฏิกิริยานิวเคลียรชนิดอุณหภูมิต่ํา

Abstract
This paper studies the heat energy which released from stainless metal reactor tube that loaded with
a mixture of 0.9 gram of nickel powder and 0.1 gram of lithium aluminum hydride. After heated over 1000 °C
the reactor tube generates abnormal excess heat. As the temperature of 1234 to 1268 °C the system released
excess heat power as 14.16 watts with coefficient of performance (COP) as 1.06. This result supports the
possibilities of low energy nuclear reaction (LENR).
Keywords: nickel, lithium aluminum hydride, cold fusion, LENR

บทนํา
ในทศวรรษที่ผานมา โลกไดเผชิญกับวิกฤติการณภัยธรรมชาติอันเกิดจากภาวะโลกรอน ซึ่งเกิดจากการใชพลังงานจาก
ซากฟอสซิลมากเกินไป จึงมีการศึกษาหาแหลงพลังงานทางเลือกใหมทดแทนพลังงานจากซากฟอสซิลเพื่อแกปญหาดังกลาว.หนึ่ง
ในพลังงานทางเลือกซึ่งไดรับความสนใจอยางมากไดแก พลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียรชนิดอุณหภูมิต่ํา (..low..energy nuclear
reaction ; LENR หรือตามชื่อดั้งเดิมวา cold fusion ) พลังงานชนิดนี้มีขอดีคือใหคาพลังงานตอมวลสูงเพราะวาเปนปฏิกิริยา
นิวเคลียรชนิดหนึ่ง โดยเปนไปตามสมการของไอสไตน ดังนี้
E = mc2
โดย E คือ คาพลังงานที่ปฏิกิริยานิวเคลียรปลดปลอยออกมา m คือ มวลของสารที่หายไปในปฏิกิริยา สวน c เปนคาคง
ที่หรือคาความเร็วของแสง .ทําใหประมาณไดวาเชื้อเพลิงนิวเคลียร .เชน นิกเกิล (Ni) จํานวน 1 กรัม สามารถเปลี่ยนเปนพลังงาน
เทียบเทาพลังงานจากการเผาน้ํามัน 517 ตันเลยทีเดียว (Rossi, 2011) นอกจากนี้ปฏิกิริยา LENR ยังมีขอดีเหนือปฏิกิริยา
นิวเคลียรที่ใชในโรงงานไฟฟ าแบบดั้งเดิม (fission) ที่สามารถกระตุนใหเกิดปฏิกิริยาไดที่ อุณหภูมิต่ําระดับหลักรอยถึงพั น
องศาเซลเซียส ทําใหหองปฏิบัติการทั่วไปสามารถดําเนินการทดลองไดและยังไมทิ้งกากกัมมันตภาพรังสีอันจะสรางภาระต อ
สิ่งแวดลอมอีกดวย
LENR เปนที่รูจักครั้งแรกจากงานของ Fleischman et al. (1989) ซึ่งทําใหเกิดการทดลองเพื่อหาคาความรอนผิดปกติ

562

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน ครั้งที่ 5
ASTC2017: The 5th Academic Science and Technology Conference 2017
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

ที่ปลดปลอยจากระบบตางๆตามมาอีกหลายงานวิจัย โดยงานของ Focardi et al. (1994) ไดรายงานถึงแทงโลหะนิกเกิลที่บรรจุ
(load) ไฮโดรเจน (H2) เมื่อถูกเผาใหความรอนสูงกวา 178 องศาเซลเซียส สามารถปลดปลอยพลังงานความรอนผิดปกติคิดเปน
พลังงานสวนเกิน (excess heat) จากพลังงานที่ปอนเขา 44 วัตต เปนเวลา 24 วัน ตอมางานวิจัยดังกลาวไดรับการพัฒนาตอจน
จดเปนสิทธิบัตรโดย Rossi (2015) ซึ่งมีการพัฒนาในสวนของแหลงจายกาซไฮโดรเจน ซึ่งเดิมใชวิธีเติมกาซเขาระบบจากถังกาซ
ภายนอกทอรีแอคเตอรใหมาเปนการใชสารลิเธียมอลูมินัมไฮดรายด ( lithium aluminum hydride ; LiALH4 ) ซึ่งบรรจุผสมไป
พรอมกับผงโลหะนิกเกิลในทอรีแอคเตอรเดียวกัน....เมื่อรีแอคเตอรไดรับความรอนสารลิเธียมอลูมินัมไฮดรายดจะปลดปลอยกาซ
ไฮโดรเจนจากนั้นกาซไฮโดรเจนจะถูกบรรจุเขาสูโครงสรางของโลหะนิกเกิลตอไป....ซึ่งสิ่งประดิษฐนี้สามารถ ผลิตพลังงานความ
รอนได 6 เทาของพลังงานที่ปอนเขาไป ระบบสรางพลังงานความรอนสูงของ Andrea Rossi ซึ่งประกอบดวยนิกเกิลและลิเธียมอลู
มินัมไฮดรายดดังกลาวไดรับการทดสอบและยืนยันผลโดยทําเปนรายงานชื่อ Report on the Lugano Test (Levi et al., 2014)
โดยรายงานไดเผยวามีปฏิกิริยานิวเคลียรเกิดขึ้น โดยโลหะนิกเกิลและลิเธียมหลังทําปฏิกิริยามีการเปลี่ยนไอโซโทปจากสัดสวนหนึ่ง
ไปเปนอีกสัดสวนหนึ่ง
ตอมาระบบการผลิตพลังงานความรอนอันประกอบดวยนิกเกิลและลิเธียมอลูมินัมไฮดรายดดังกลาวไดรับการทดลอง
ยืนยันผลการทดลองทําซ้ําสําเร็จดวยงานของ Parkhomov (2015) และตามมาดวยงานของนักวิทยาศาสตรทานอื่นๆ (Jiang,
2015 ; Steparnov et al., 2015; Hang, 2016)
อยางไรก็ตามการทดลองซ้ําเพื่อยืนยันผลของคาความรอนผิดปกติอันเกิดจากระบบของผสมนิกเกิลและลิเธียมอลูมินัม
ไฮดรายดดังกลาวใหผลไมแนนอนโดยนักทดลองจํานวนมากทําการทดลองซ้ําไดผลเปนลบ(Greenyer, 2015) ทั้งนี้ปจจัยที่มีผลตอ
ความสําเร็จของการทดลองนี้อาจมาจากวัสดุและสารเคมีที่ใชในการทดลองซึ่งมีเกรดและแหลงที่มาแตกตางกัน จึงมีความจําเปนที่
นักวิจัยจะตองทดลองซ้ําเพื่อยืนยันผลบวกของระบบดังกลาวพรอมทั้งรายงานขอมูลของวัสดุ สารเคมี ที่ใชโดยละเอียดเพื่อเปน
ขอมูลเพิ่มเติม อันสามารถสรุปปจจัยสําคัญที่ทําใหระบบทํางานไดจริงในที่สุด
งานวิจัยในที่นี้จึงเปนการออกแบบการทดลองขึ้นโดยมีวั ตถุประสงค เพื่อพิสูจนยื นยันผลงานวิจัยของ Parkhomov
(2015) และเพื่อเสนอรายละเอียดของวิธีการ วัสดุ และสารเคมีอันเปนปจจัยในการพัฒนางานวิจัย LENR ตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
1. อุปกรณ และสารเคมี
รีแอคเตอรดัดแปลงจากแบบของ Parkhomov..(2015) โดยตัวรีแอคเตอรทําดวยทอสเตนเลส 304 ขนาดความยาว 29
เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางภายนอก 0.8 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางภายใน 0.6 เซนติเมตร รีแอคเตอรติดตั้งในเตาความ
รอน โดยบริเวณกลางรีแอคเตอรความยาว 7 เซนติเมตร.จะสอดผานเตาความรอน (heater)

ภาพที่ 1 แสดงภาพตัดของรีแอคเตอรประกอบกับเตาความรอน
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ภายในท อ รี แ อคเตอร บ รรจุ เ ชื้ อ เพลิ ง น้ํ า หนั ก 1 กรั ม ซึ่ ง ป ด หั ว ท า ยด ว ยท อ โลหะสเตนเลสทํ า จากสเตนเลส 304
ทรงกระบอกตัน ขนาดเสนผ าศูนยกลางภายนอก 0.6 เซนติเมตร พอดีกับทอทําหนาที่เปนตัวอุด (plug) กันไมใหผงเชื้อเพลิง
กระจัดกระจาย นอกจากนี้ยังมีกานโลหะสเตนเลส (rod) ทําจากแทงสเตนเลส 304 เสนผาศูนยกลางภายนอก 0.5 เซนติเมตร
วางตัวถัดจากทอนสเตนเลสตัวอุดทั้งสองดานทําหนาที่แทนที่ที่วางภายในทอรีแอคเตอร ระหวางกานสเตนเลสและผนังรีแอคเตอร
มีชองวางหรือระยะหาง 0.05 เซนติเมตร เพื่อลดการนําความรอนจากเตาความรอนสูปลายทั้งสองขางของรีแอคเตอร
ตามภาพที่ 1 ตําแหนงของชองบรรจุเชื้อเพลิงในรีแอคเตอรอยูเยื้องมาทางซีกซายของเตาความรอน โดยมีเทอรโมคัปเปล
(K-type) ติดตั้งไวที่ผิวดานนอกของรีแอคเตอรเพื่อวัดอุณหภูมิเชื้อเพลิง (T2) ขณะที่ดานขวาของรีแอคเตอรบริเวณสมมาตรกันไมมี
เชื้อเพลิง แตติดตั้งเทอรโมคัปเปลไววัดอุณหภูมิควบคุม (T1)

ภาพที่ 2 แสดงตําแหนงการติดตั้งเทอรโมคัปเปลวัดอุณภูมิควบคุม (T1) และอุณหภูมิของเชื้อเพลิง (T2)
ไวที่ผิวดานนอกของรีแอคเตอรหางจากกลางแทงรีแอคเตอรไปทางขวาและทางซาย 1.5 เซนติเมตร
ปลายทอรีแอคเตอรซีลปดดวยกาวอีปอกซีย ...ซึ่งเปนกาวที่แข็งแรงและทนอุณหภูมิสูงถึง 290 องศาเซลเซียส การออก
แบบทอรีแอคเตอรที่ยาวถึง 29 เซนติเมตรมีวัตถุประสงคใชความยาวของรีแอคเตอรปองกันไมใหความรอนสูงจากเตาความรอน
ทําลายซีลหรือกาวอีปอกซียได ทั้งนี้เพราะขณะระบบนี้ใหความรอนเต็มที่บริเวณกลางรีแอคเตอรอุณหภูมิสูงถึง 1300 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิที่ปลายรีแอคเตอรระบบนี้จะยังคงไมเกิน 80 องศาเซลเซียส ทําใหการใชกาวอีปอกซียเปนไปได สวนปลายอีก
ดานหนึ่งของรีแอคเตอรติดตั้งเกจมิเตอรโดยซีลรอยตอดวยกาวอีปอกซียเชนเดียวกัน
เตาความรอนทําขึ้นจากอิฐขนาด 6.5 X 7.0 X 3.5 ลูกบาศกเซนติเมตร จํานวนสองกอนประกบกันเจาะควานบริเวณ
กลางรอยประกบของอิฐเปนรูกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 เซนติเมตร ทะลุตามความยาวอิฐ 7 เซนติเมตร รูหรือโพรงที่เกิดขึ้นใช
ในการติดตั้งขดลวดความรอนชนิด Kanthal A1 ขนาดเสนผาศูนยกลางของเสนลวด 0.81 มิลลิเมตร (20 AWG) ขดเปนวงจํานวน
36 รอบ
เชื้อเพลิง 1 กรัม ประกอบดวยของผสมของผงนิกเกิล 0.9 กรัมและลิเธียมอลูมินัมไฮดรายด 0.1 กรัม ผงนิกเกิลยี่หอ
Acros บริสุทธิ์ 99.9% ขนาดอนุภาค -325 เมซ.(mesh) รหัสสินคา 19361 ลิเธียมอลูมินัมไฮดรายด ยี่หอ Aldrich บริสุทธิ์
มากกวา 97% รหัสสินคา 62420 เตรียมเชื้อเพลิงขึ้นโดยนําผงนิกเกิลมาบดดวยโกรงบดยา (mortar) เพื่อเปนการเปดพื้นที่ผิว
ของโลหะนิกเกิลจากออกไซดเปนเวลา 30 นาที จากนั้นนําไปผสมใหเขากันกับผงลิเธียมอลูมินัมไฮดรายด โดยบดผสมดวย
ชอนสเตนเลสเปนเวลา 10 นาที แลวจึงทําการบรรจุในรีแอคเตอรและซีลใหสนิท
แหลงพลังงานไฟฟาที่จายเลี้ยงเตาความรอนในที่นี้เปนไฟฟากระแสสลับจากเครื่อง single phase auto-transformer
(variac) ขนาด 25 แอมป อุณหภูมิของรีแอคเตอรควบคุมโดยเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (temperature controller) ระบบ PID
ยี่หอ MYPIN
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ภาพที่ 3 แสดงการติดตั้งรีแอคเตอรในเตาความรอน

ภาพที่ 4 แสดงการจัดแหลงจายไฟฟา อุปกรณวัด และอุปกรณควบคุม
2. ขั้นตอนการเผารีแอคเตอร
การทดลองนี้ไดแบงขั้นตอนการเผารีแอคเตอรเปนสองขั้นตอนคือ...ขั้นตอนแรกเปนการเผารีแอคเตอรในชวงอุณหภูมิ
ต่ําคือในชวงอุณหภูมิหองถึง.780..องศาเซลเซียส..โดยเพิ่มกําลังไฟฟา..จากต่ําไปสูงกินเวลา..6.6 ชั่วโมง จากนั้นปดสวิทชระบบรอ
ใหเย็นตัว สองวันตอมาทําการเผาชวงที่สอง เปนการเผาในชวงอุณหภูมิสูงโดยเผาใหรีแอคเตอรอุณหภูมิขึ้นถึง 1000 องศาเซลเซียส
ภายในเวลาสั้นๆ 3 ชั่วโมง โดยเพิ่มกําลังไฟฟาจากต่ําไปสูง จากนั้นตั้งแตชั่วโมงการทดลองที่ 3 ถึง 6.5 เพิ่มกําลังไฟฟาเพื่อเพิ่ม
อุณหภูมิจาก 1000 องศาเซลเซียส ไปยัง 1230 องศาเซลเซียส โดยระหวางนั้นใหมีการปด -เปดสวิทซไฟฟา 3 ครั้ง เพื่อกระตุน
ปฏิกิริยา
หลังสิ้นสุดการเผารีแอคเตอรชวงที่สองที่ใชเวลา 6.5 ชั่วโมง รอใหเย็นตัว ผารีแอคเตอร นําเถาเชื้อเพลิงไปวัดกัมมันตรังสี
ดวยเครื่อง G-M detector (ผลิตภัณฑของ PASCO scientific)
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ขอมูลผลการเผารีแอคเตอรในชวงอุณหภูมิต่ําตามกราฟภาพที่ 5 ชี้ใหเห็นวาในชวงแรกของการเผาความดันภายในรี
แอคเตอรมีคาเพิ่มตามอุณหภูมิของรีแอคเตอร โดยความดันสูงสุดเทากับ 966 kPa ที่อุณหภูมิรีแอคเตอร (อุณหภูมิควบคุม, T1)
เทากับ 256 องศาเซลเซียส ที่เวลา 3.5 ชั่วโมง หลังจากนั้นแมวาคาอุณหภูมิสูงขึ้นแตคาความดันกลับลดต่ําลงอยางรวดเร็วโดย
ความดันต่ํามีคาติดลบที่ชวงเวลา 5 ถึง 6 ชั่วโมงนั่น คือความดันต่ําสุดเทากับ -32 kPa ที่เวลา 5.4 ชั่วโมง แสดงใหเห็นวาใน
ชวงแรกสารลิเธียมอลูมินัมไฮดรายด.......เมื่อไดรับความรอนจะมีการปลดปลอยกาซไฮโดรเจนออกมาทําใหความดันภายในรีแอค
เตอรสูงขึ้น จากนั้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นกาซไฮโดรเจนถูกดูดซับ (adsorb) หรือ ดูดซึม (absorb) ดวยผงนิกเกิลทําใหความดันของ
ระบบลดลง

ภาพที่ 5 กราฟการเผารีแอคเตอรในชวงอุณหภูมิต่ําแสดงความสัมพันธระหวาง
อุณหภูมิควบคุม(T1) กําลังไฟฟาและความดันแปรผันตามเวลา
ผลการเผารีแอคเตอรในชวงอุณหภูมิสูงไดผลตามกราฟในภาพที่ 6 พบวาหลังการเผารีแอคเตอรจนอุณหภูมิ 1000
องศาเซลเซียสขึ้นไป เริ่มสังเกตเห็นความรอนผิดปกติที่เกิดขึ้น โดยอุณหภูมิของเชื้อเพลิง (T2) เริ่มมีคาสูงกวาอุณหภูมิควบคุม
(T1) จากนั้นมีการปด-เปดสวิทชไฟฟาของเตาความรอน เพื่อกระตุนใหระบบเกิดปฏิกิริยา

ภาพที่ 6 กราฟการเผารีแอคเตอรในชวงอุณหภูมิสูง แสดงความสัมพันธระหวาง
อุณหภูมิควบคุม (T1) อุณหภูมิเชื้อเพลิง (T2) กําลังไฟฟาและความดัน
แปรผันตามเวลา
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โดยการกระตุน 3 ครั้งที่เวลา 3.7, 5.1 และ 5.6 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิเชื้อเพลิงเทากับ 1137, 1214 และ1212 องศาเซลเซียส
ตามลําดับ ทําใหปฏิกิริยาเกิดความรอนสวนเกินชัดเจนขึ้น โดยแนวโนมคาความตางระหวางอุณหภูมิเชื้อเพลิง (T2) และ อุณหภูมิ
ควบคุม (T1) มากขึ้น ผลการทดลองเปนไปตามงานวิจัยของ Focardi (1998) ที่วาอุณหภูมิที่ลดและเพิ่มอยางรวดเร็วสามารถ
กระตุนการเกิดปฏิกิริยาเกิดความรอนเกินของระบบนิเกิล -ไฮโดรเจนได การกระตุนครั้งที่ 3 ทําใหอุณหภูมิของเชื้อเพลิงสูงกวา
อุณหภูมิควบคุมประมาณ 38 องศาเซลเซียส ในชวง 20 นาทีสุดทายของการทดลอง ซึ่งเปนชวงที่อุณหภูมิเชื้อเพลิงมีคา 1234 ถึง
1268 องศาเซลเซียส ความแตกตางของอุณหภูมิ 38 องศาเซลเซี ยสดังกลาว สามารถคิดเปนคากําลังงานที่เกินจากปกติประมาณ
14.16 วัตต ซึ่งคานี้สามารถคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์การปฏิบัติงาน (coefficient of performance ; COP) ของรีแอคเตอรที่ครึ่ง
ซีกซายของเตาความรอนหรือบริเวณเชื้อเพลิงไดเทากับ
COP = พลังงานความรอนทั้งหมดที่ออกจากระบบ = (513/2)+14.16 = 1.06
พลังงานที่ปอนเขาระบบ
(513/2)
. โดย 513 วัตต คือ คาพลังงานไฟฟาทั้งหมดที่ปอนเขาเตาความรอน (ซึ่งประกอบดวยซีกเชื้อเพลิงและซีกควบคุม)
กําลังงานความรอนสวนเกิน 14.16 วัตตที่เกิดขึ้นคิดเปนคาพลังงานที่เกิดขึ้นในชวง 20 นาทีสุดทาย เทากับ 16.99 กิโล
จูล มีคาสูงเกินกวาที่จะเปนพลังงานที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีตามปกติ จากการประมาณของ Stepanov (2015) ปฏิกิริยาเคมี
ตามปกติที่ใหพลังงานสูงสุดที่เปนไปไดในระบบนี้มาจากวิถีการสลายสารลิเธียมอลูมินัมไฮดรายดตามสมการ
ที่อุณหภูมิ 125 ถึง 180 องศาเซลเซียส
2LiAlH4
2LiH + 2Al + 3H2
และที่อุณหภูมิสูงกวา 850 องศาเซลเซียส
2LiH
2Li + H2
ดังนั้นสารลิเธียมอลูมินัมไฮดรายด 1 โมล สลายตัวใหไฮโดรเจน 2 โมล ซึ่งไฮโดรเจนดังกลาวจะอยูในรูปของกาซและจะ
ถูกออกซิไดซดวยกาซออกซิเจนที่มีอยูในอากาศภายในทอรีแอคเตอรดังปฏิกิริยานี้
2H2 + O2
2H2O + 483.6 kJ of heat
กรณีสารตั้งตนลิเธียมอลูมินัมไฮดรายดจํานวน 0.1 กรัม จึงสามารถคํานวณตามสมการขางตนคิดเปนพลังงานความรอนจาก
ปฏิกิริยาเคมีสูงสุดที่ปลดปลอยไดเทากับ 2.6 กิโลจูล
ดังนั้นพลังงานความรอนสวนเกินที่เกิดขึ้นในชวง 20 นาทีสุดทายของการทดลองนี้มีคาสูงกวาพลังงานความรอนสูงสุดที่
เกิดตามปฏิกิริยาเคมีปกติที่เปนไปไดดวยสัดสวน 16.99/2.6 = 6.53 เทา จึงเปนไปไดวาปฏิกิริยาใหความรอนดังกลาวไมใช
ปฏิกิริยาเคมีธรรมดาแตเปนปฏิกิริยา LENR
เถาเชื้อเพลิงหลังจากการทดลองเกิดการหลอมตัวแลวจับกันใหมเปนกอนทรงกระบอกแข็งผิวคลายปูนซีเมนต เมื่อนํามา
วัดรังสีดวย G-M detector แลว ไมพบปริมาณรังสีแตกตางจากคาพื้นหลัง ดังนั้นปริมาณสารกัมมันตรังสีที่เกิดจากปฏิกิริยา
นิวเคลียรในที่นี้อาจเกิดขึ้นนอยมากจนเครื่องตรวจไมพบ ทั้งนี้อาจเปนเพราะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นใชเวลาสั้นเกินไป
สรุป
1. การเผาของผสมนิกเกิลและลิเธียมอลูมินัมไฮดรายดสัดสวน 9 : 1 โดยน้ําหนักในระบบปด พบวาที่อุณหภูมิ 1000
องศาเซลเซียสขึ้นไปเกิดความรอนผิดปกติ โดยความรอนที่ออกจากระบบมีคามากกวาพลังงานที่จายเขาระบบ
2. การกระตุนปฏิกิริยาดวยการลดและเพิ่มอุณหภูมิอยางรวดเร็ว ขณะที่อุณหภูมิระบบมากกวา 1000 องศาเซลเซียส มี
ผลสงเสริมปฏิกิริยาการเกิดความรอนผิดปกติที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งจากการกระตุนปฏิกิริยา 3 ครั้ง คา COP เทากับ 1.06
3. ผลการทดลองสนับสนุนงานของ Andrea Rossi และ A.G. Parkhomov โดยยืนยันแนวคิดเรื่อง LENR วาเปนไปได
จริง
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