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	 อะตอมมีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่าง	ทั้งของแข็ง	ของเหลว	และแก๊ส	

ล้วนแต่มีอะตอมเป็นส่วนประกอบ	ของใช้ทุกอย่างของเราที่จับต้องได้ก็

ประกอบด้วยอะตอมที่เล็กมากซ่ึงเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า	

น�้าท่ีเราดื่มก็ประกอบด้วยอะตอม	ออกซิเจนในอากาศที่เราหายใจเพื่อ

ด�ารงชีวิตอยู่ก็ประกอบด้วยอะตอมเช่นกัน	เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเห็นได้ชัดว่า	

อะตอมเป็นส่วนส�าคัญในชีวิตของคนเรามากทีเดียว

	 จากอะตอมน�าไปสู่พลังงานนิวเคลียร์	ซึ่งเป็นพลังงานส�าคัญใน

ปัจจุบันและจะยิ่งส�าคัญต่อไปในอนาคต	แม้ฟังดูแล้วจะเหมือนกับว่า

พลังงานนิวเคลียร์เป็นเรื่องไกลตัว	แต่แท้จริงคนเราทุกคนเกี่ยวข้องและ

อยู่ปลอดภัยกับอะตอม
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ไดใ้ชป้ระโยชน์ของพลงังานนิวเคลยีรห์รอืทีเ่รยีกกนัวา่	“กมัมนัตภาพรงัส”ี	

มานานแลว้	และเราเรยีกกมัมนัตภาพรงัสนีีก้นัสัน้ๆ	เพยีง	“รงัส”ี	เทา่นัน้

	 บางคนได้ยินค�าว่ารังสี	 	 แล้วเกิดความกังวล	ความกลัวว่า 

จะท�าให้เกิดอันตรายต่อร่างกายต่อสุขภาพ	แต่หากเราท�าความรู้จักและ

เขา้ใจรงัสใีหดี้ใหร้้จูรงิ	และใหถู้กต้อง	กจ็ะสามารถอย่รูว่มกบัรงัสไีดอ้ยา่ง

ปลอดภัย

	 เหตุที่ใช้ค�าว่า “อยู่ร่วม”	ก็เพราะรังสีอยู่ในชีวิตประจ�าวันของ

เราทุกคน	ทกุที	่ทกุเวลา	โดยทีเ่ราไมท่นัสงัเกตหรือรู้สกึ	เนือ่งจากรังสเีปน็

สิ่งที่ไม่มีสี	 ไม่มีกลิ่น	 ไม่มีรส	 และไม่สามารถสัมผัสได้	 ตัวอย่างรังสี 

ในชีวิตประจ�าวัน	ได้แก่	รังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์	รังสีไมโครเวฟ 

จากเตาอบไมโครเวฟในครัว	คลื่นวิทยุที่ส่งกระจายเสียงเพลงฮิตแต่ละ

สถานี	รวมถึงสัญญาณโทรศัพท์มือถือก็ถือเป็นรังสีประเภทหนึ่งเช่นกัน
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ที่ประตูเตาอบไมโครเวฟมีแผงป้องกันรังสี
มิให้ออกมานอกเตา	แต่การใช้งานและ

การทำาความสะอาดอาจทำาให้แผงป้องกันนั้น
เกิดรอยถลอกที่จะทำาให้รังสีรั่วไหล
ออกมาได้	ทางที่ดีเราจึงไม่ควรยืน

อยู่หน้าเตาอบโดยไม่จำาเป็น	
ถึงแม้ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดนี้
จะไม่ทำาให้เป็นหมัน	แต่การได้รับรังสี

นานๆ	อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ 

ยืนอยู่หน้าเตาอบไมโครเวฟ
ท�าให้เป็นหมันจริงๆ หรือ

รู้จักกับรังสี

	 เรามาท�าความร้จูกัรงัสใีหม้ากข้ึนดีกวา่	รงัสแีบง่ตามลกัษณะได้

เป็น	2	ประเภท	คือ

 1.  รังสีในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น	คลื่นวิทยุ	

	 	 ไมโครเวฟ	รังสีอินฟราเรด		แสง	รังสีเอกซ์	

	 	 รังสีแกมมา
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 2.  รังสีที่เป็นอนุภาค	 เช่น	 รังสีแอลฟา	 รังสีบีตา	 รังสี

นิวตรอน

	 จากรังสีทั้งสองประเภทนี้	รังสีเอกซ์	รังสีแกมมา	รังสีแอลฟา 

รังสีบีตา	และรังสีนิวตรอน	จัดเป็นรังสีชนิดก่อไอออน	(ionizing	radiation)

        รังสีชนิดก่อไอออน	คือ	อะไร

	 รังสชีนดิกอ่ไอออน	คอื	รงัสหีรอือนภุาคใดๆ	ทีส่ามารถกอ่ใหเ้กดิ

การแตกตวัเปน็ไอออนไดท้ัง้โดยทางตรงหรอืทางออ้มในตัวกลางท่ีผา่นไป	

เช่น	 รังสีแอลฟา	รังสีบีตา	 รังสีแกมมา	 รังสีเอกซ์	 อนุภาคนิวตรอน	

อิเล็กตรอนที่มีความเร็วสูง	โปรตอนที่มีความเร็วสูง	 รังสีหรืออนุภาค 

เหล่านี้	อาจท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตได้	เช่น	

ท�าให้ระบบการท�างานของเซลล์ไม่สามารถท�างานได้		เซลล์เกิดความ 

ผิดปกติเกิดการกลายพันธ์ุ	ท�าให้เป็นหมันหรือท�าให้เซลล์ตายได้
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	 หากเราท�าความเข้าใจกระบวนการท�างานและผลกระทบของ

รงัสชีนดิกอ่ไอออนแลว้	ก็สามารถน�ามาปรบัใช้เพ่ือใหเ้กดิประโยชนไ์ด	้เชน่	

การฉายรังสีให้แมลงศัตรูพืชเพื่อท�าให้เป็นหมันก็เป็นการป้องกันพืชมิให้

ถูกท�าลาย	การฉายรังสีเมล็ดพืชท�าให้เกิดการกลายพันธ์ุเพื่อปรับปรุง 

พันธ์ุพืช	รวมถึงการฉายรังสีในคนไข้โรคมะเร็ง	เพื่อรักษาโรคมะเร็ง

รังสีชนิดก่อไอออนที่สำาคัญ ได้แก่

	 รังสีเอกซ์	(X-rays)

	 รังสีแอลฟา	(alpha	rays	= α)

	 รังสีบีตา	(beta	rays	=	β)	

	 รังสีแกมมา	(gamma	rays	= γ)	
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ไม่สามารถทะลุผ่านผิวหนังได้	

								เมื่ออยู่ภายนอกร่างกาย	จึงไม่มีอันตราย	

แต่ถ้าต้นกำาเนิดอนุภาคแอลฟาเข้าไปอยู่ในร่างกาย

จะทำาให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะภายใน

และเซลล์ต่างๆ	ได้

อนุภาค
แอลฟา

	 ทั้งรังสีแอลฟา	บีตา	และแกมมา	เป็นรังสีที่ธาตุกัมมันตรังสี 

ปลดปลอ่ยออกมาตามธรรมชาติจากนิวเคลยีสของอะตอม	สว่นรังสเีอกซ์

เปน็รงัสทีีม่นษุยส์รา้งข้ึนและไมไ่ด้เกดิจากในนวิเคลยีสของอะตอม	แตเ่กดิ

ในชั้นอิเล็กตรอนที่โคจรอยู่รอบๆ	นิวเคลียส
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 กมัมนัตรงัส ี(radioactive) เปน็ค�าคณุศพัท์	สว่นใหญใ่ชข้ยาย

ค�าว่า	สาร/ธาตุ	เช่น	สาร/ธาตุกัมมันตรังสี	หรือวัสดุกัมมันตรังสี	หมายถึง 

ตัวธาตุหรือวัสดุที่ปล่อยรังสี	(อนุภาคแอลฟา	บีตา	แกมมา)	ออกมา

		ตัวอย่าง  มนุษย์ใช้ธาตุกัมมันตรังสียูเรเนียมเป็นเชื้อเพลิง

สำาหรับผลิตพลังงานไฟฟ้า

 กัมมันตภาพรังสี (radioactivity)	เป็นค�านาม	เป็นค�าเรียก

ปรากฏการณ์ของปฏิกิริยาการแผ่รังสีตลอดเวลาของธาตุกัมมันตรังสี

		ตัวอย่าง 	 	กัมมันตภาพรังสีมีประโยชน์หลายอย่าง	เช่น	ใช้ทำา

เครื่องตรวจจับควันเพื่อช่วยป้องกันไฟไหม้

“รู้แล้วเรียกให้ถูกต้องนะจ๊ะ”

กัมมันตรังสีและกัมมันตภาพรังสี
แตกต่างกันอย่างไร
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	 ค�าว่า	“ปลอดภัย”	 ในที่นี้หมายถึง	ปริมาณรังสีที่ได้รับนั้น 

ไมท่�าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางกายภาพ	และไมท่�าใหเ้กดิความผดิปกติ

ในร่างกาย

	 หน่วยท่ีเราใช้วัดปริมาณการได้รับรังสี	 เรียกว่า ซีเวิร์ต 

(sievert, Sv)

	 คณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันรังสีระหว่างประเทศ 

(ICRP	=	International	Commission	on	Radiological	Protection)	

ได้ก�าหนดขีดจ�ากัดปริมาณรังสี	 (dose	 limit)	หรือค่าก�าหนดสูงสุด 

ของปริมาณรังสียังผลที่บุคคลอาจได้รับจากการด�าเนินกิจกรรมทางรังสี 

ให้ส�าหรับอวัยวะต่างๆ	ดังนี้

 

ปริมาณรังสีเท่าใดจึงจะปลอดภัย
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ปริมาณรังสียังผล

ที่ร่ายกายได้รับ

เฉลี่ยต่อปี

เลนส์ตา 

อวัยวะสืบพันธ์ุ 

ไขกระดูก

ผิวหนัง ไทรอยด์

มือ แขน ขา

การเอกซเรย์กระเพาะอาหารที่โรงพยาบาลแต่ละครั้ง 
จะได้รับรังสีประมาณ 15 มิลลิซีเวิร์ต

1 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี

15 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี

50 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี

 ร่างกาย/ สำาหรับผู้ปฏิบัติงาน    สำาหรับประชาชน
 อวัยวะ ทางรังสี ทั่วไป

ไม่เกิน 20 มิลลิซีเวิร์ต

เฉลี่ยระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน 

โดยในปีใดปีหนึ่งต้องได้รับ

ปริมาณรังสียังผล

ไม่เกิน 50 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี

ไม่เกิน 150 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี

500 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี
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	 	 	 การได้รับรังสี
	 	 		และการเปื้อนสารกัมมันตรังสี

 การได้รับรังสี คือการที่เนื้อเยื่อหรืออวัยวะของร่างกาย 

ได้รับการถ่ายโอนพลังงานจากรังสี		เซลล์จะถูกท�าลายหรือท�าให้เกิด 

การเปลีย่นแปลง		จากนัน้ร่างกายจะสร้างเซลล์ใหม่		ซึง่อาจจะสร้างขึน้ใหม่

อย่างผิดปกติ

	 ส่วน	การเป้ือนสารกัมมนัตรงัสี เป็นการเป้ือนจากการได้สมัผสั

สารกัมมันตรังสี	ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ	สิ่งของ	หรือสิ่งมีชีวิต	รวมถึงภายนอก

ร่างกาย	 เราสามารถล้างออกทันทีด้วยน�้าและสบู่อ่อนเพื่อช�าระสาร

กัมมันตรังสีให้หลุดออกไป	หากไม่ช�าระล้างให้สะอาด	ร่างกายก็จะได้รับ

พลังงานจากรังสีตลอดเวลา	ส�าหรับสิ่งของที่เปื ้อนสารกัมมันตรังส ี

เมื่อไม่ต้องการใช้งานแล้วก็จะกลายเป็นขยะหรือกาก	แต่วิธีการจัดการ

ขยะเปื ้อนสารกัมมันตรังสีแตกต่างจากการจัดการขยะท่ัวไป	 ซึ่งมี 

วิธีการจัดการให้ถูกต ้องตามข้ันตอนและเหมาะสมตามประเภท 

ของกากกัมมันตรังสีและความเข้มข้นของรังสีท่ีเหลือค้างอยู่ในกากนั้น 

เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
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	 โอกาสท่ีเราจะได้รับรังสี	มี	2	ทาง	คือ	จากการสัมผัสภายนอก

ร่างกาย	อีกทางหนึ่งคือการรับเข้าร่างกายโดยตรงผ่านการสูดลมหายใจ

หรือกินดื่มเข้าไป

	 ดังที่กล่าวในตอนต้นว่ารังสีมีอยู่ทั่วไปในชีวิตประจ�าวัน	แต่ก็มี

สถานที่บางแห่งที่อาจมีต้นก�าเนิดรังสีและเราอาจได้รับรังสีโดยไม่รู้ตัว

											สถานที่ที่มีการใช้สารกัมมันตรังสี

	 เราสามารถสงัเกตไดจ้ากสญัลกัษณเ์ตอืนรปูใบพดัสมีว่งแดง	หรอื

สีด�าบนพื้นสีเหลือง	 (Trefoil)	 ซึ่งหมายความว่า	 เป็นบริเวณท่ีมี

กัมมันตภาพรังสี

ร่างกายจะได้รับรังสี
ได้อย่างไร



อยู่ปลอดภัยกับอะตอม

อยู่ปลอดภัยกับอะตอม 15

	 สถานที่ที่มีการใช้สารกัมมันตรังสีต้องติดป้ายสัญลักษณ์ข้างต้น	

ตัวอย่างสถานที่ที่มีการใช้สารกัมมันตรังสี	ได้แก่

 	 	ห้องเอกซเรย์ในโรงพยาบาล	 สถานพยาบาล	 และ 

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

	 สัญลักษณ์	Trefoil	มีที่มาจากลักษณะ
ใบไม้ชนิดหนึ่งที่มีใบเป็น	 3	 แฉก	 ใบไม้ที่มี	 
3	แฉกนี	้ไดร้บัความนยิมนำามาทำาเปน็ตน้แบบ
ของตราสญัลกัษณต์า่งๆ	รวมถงึอปุกรณก์ฬีา
ยี่ห้อดังด้วย	ลองนึกดูว่ายี่ห้ออะไร

ที่มาของ	Tre
foil
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 	 	โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้สารกัมมันตรังสีในเครื่องมือ	

เครื่องจักร

 	 	สถาบันวิจัยที่ ใช้สารกัมมันตรังสี	 เช่น	 ส�านักงาน 

ปรมาณูเพื่อสันติ	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	

(องค์การมหาชน)

 	 สถานศึกษาที่ใช้้สารกัมมันตรังสี	เช่น	มหาวิทยาลัย

 	 สถานที่ระหว่างการขนส่งสารกัมมันตรังสี	เช่น	ท่าเรือ



อยู่ปลอดภัยกับอะตอม

อยู่ปลอดภัยกับอะตอม 17

   หากได้รับปริมาณรังสีเกินกำาหนด
	 	 	 จะเป็นอย่างไร

	 หากร่างกายไม่ว่าอวัยวะส่วนใดก็ตาม	ได้รับปริมาณรังสีเกิน

ก�าหนด	จะเกิดอาการทั้งต่อร่างกายของเราโดยตรงและแบบท่ีส่งผลไป

ทางพันธุกรรมได้

 ผลที่เกิดขึ้นกับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย (somatic 

effect) ยังข้ึนอยู่กับว่า	การรับรังสีนั้นเป็นแบบเฉียบพลัน	 (acute 

exposure)	หรือแบบเรื้อรัง	(chronic	exposure)

 	 	ได้รับริมาณรังสีอย่างเฉียบพลัน	 เช่น	 กรณีที่ได้รับ

อุบัติเหตุจากรังสี

 	 	ได้รับรังสีแบบเรื้อรัง	ร่างกายได้รับรังสีสะสมอยู่เร่ือยๆ	

เช่น	การรับรังสีของผู้ที่ท�างานเกี่ยวกับรังสี	ผลคือ	จะ

ท�าใหเ้กดิโรคมะเรง็เมด็เลอืดขาว	มะเร็งต่างๆ	ต้อกระจก	

เป็นต้น
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 ผลทีเ่กดิขึน้กับทางพนัธุกรรม (genctic effect)	หมายถงึผล

ที่เกิดขึ้นในเซลล์สืบพันธ์ุ	โดยจะท�าให้เป็นหมัน	หรือเกิดการกลายพันธุ์	

(mutation)	ซึ่งความผิดปกติจะไปปรากฏในรุ่นลูกหลานเหลนได้

														อาการป่วยเนื่องจากรังสี

	 อาการป่วยเนื่องจากรังสี	แบ่งเป็น	3	ระยะ	คือ

 1.  ระยะเตือนล่วงหน้า	เปน็อาการทีแ่สดงออกใหเ้หน็ภายหลงั

จากถูกรังสีได้ไม่กี่ชั่วโมง	ได้แก่	อาการคลื่นเหียน	อาเจียน	

หายใจไม่สะดวก	เพลีย	หมดแรงทรงตัว	ผิวหนังแดง
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	 2.	 	ระยะแอบแฝง	เป็นระยะที่สงบ	ไม่แสดงออก	ก�าหนดช่วง

เวลาไม่ได้	ขึ้นอยู่กับปริมาณรังสีที่ได้รับ

	 3.	 	ระยะป่วยจริง เป็นอาการต่อจากระยะแอบแฝง	ได้แก่ 

มีไข้	 เบื่ออาหาร	 น�้าหนักลด	 เลือดออก	 ผมร่วง	 ช็อก 

จ�าอะไรไม่ได้	หมดความรู้สึก	และอาจเสียชีวิตได้
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	 ประสาทสัมผัสทั้ง	5	ใช้กับรังสีไม่ได้	แล้วนักวิทยาศาสตร	์ 

แพทย์	นักวิจัย	ป้องกันตัวเองจากรังสีได้อย่างไร

 อุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจำาตัวบุคคล	เป็นอุปกรณ์

พิเศษที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานกับรังสี	รู้ได้ว่าขณะนี้ได้รับรังสีมากน้อย

เท่าใดแล้ว	 อุปกรณ์ดังกล่าวมีหลายรูปแบบ	 เช่น	 ฟิล์มแบดจ์	 

(film	badge)	ฟิล์มริงค์	(film	ring)	ทีแอลดีแบดจ์	(TLD	badge)

นักวิทยาศาสตร์
ตรวจวัดปริมาณรังสีได้อย่างไร
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	 	 	 การทำางานของอุปกรณ์
	 	 	 วัดปริมาณรังสี

 อุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจ�าตัวบุคคลแต่ละชนิด	มี

คุณลักษณะแตกต่างกันไป	เช่น

  ฟิล์มแบดจ์ (film badge)

	 ลักษณะเป็นกลักสี่เหลี่ยมเล็กๆ	บรรจุฟิล์ม	ซึ่งไวต่อรังส ี

เครื่องวัดชนิดนี้เหมาะส�าหรับใช้วัดปริมาณรังสีเป็นระยะเวลานาน 

เช่น	1-3	เดอืน	วธิกีารอ่านผล	ต้องน�าฟิล์มไปล้าง	แล้วดจูากความด�า-

ขาวของฟิล์ม	ก็จะรู้ว่าช่วงเวลาท่ีผ่านมาได้รับปริมาณรังสีมากน้อย

เท่าใด
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   เคร่ืองวัดปริมาณรังสีชนิดอ่านค่าได้ทันที

  (direct reading dosimeter)

  1. เครื่องวัดปริมาณรังสีชนิดเสียบกระเป๋า	 	 มี

ลกัษณะคลา้ยปากกา	เมือ่ต้ังเครือ่งถูกตอ้งแลว้สามารถอา่น

ค่าปริมาณรังสีจากเข็มชี้บนสเกลโดยตรง

บางแบบอาจมีเครื่องอ่านแยกต่างหาก	

เครือ่งวดัชนดินีเ้หมาะส�าหรบัใชว้ดัปรมิาณรงัสี

ระหว่างการท�างาน

  2. เครื่องวัดปริมาณรังสีชนิดให้สัญญาณเตือน 

เป็นเคร่ืองวัดท่ีพัฒนามาจากเคร่ืองวัดส�ารวจ

รังสีแบบใช้แก๊ส	แต่มีขนาดเล็กแบบพกพา

ได้	และสามารถอา่นคา่ความแรงรงัสทีีไ่ดร้บั

เปน็คา่ตัวเลขได้ทนัท	ีพรอ้มกบัสง่สญัญาณ

เตือนได้ด้วย
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   เครื่องวัดปริมาณรังสีชนิดเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ 

  (thermoluminescent dosimeter-TLD)

	 เป็นเครื่องวัดปริมาณรังสีที่ท�าจากผลึก

ของสารประกอบพิเศษบางชนิดที่สามารถเก็บ

เอาพลังงานที่ได้รับจากรังสีไว้ได้ในตัวเอง	และ

จะคายพลังงานรังสีนั้นออกมาในรูปของแสง

สวา่ง	เมือ่ได้รบัการกระตุ้นด้วยความรอ้น	ซ่ึงเมืือ่																																	

อ่านค่าความเข้มของแสงสว่างที่ผลึกสารดังกล่าวเปล่งออกมาโดยใช้ 

เคร่ืองมือวัดแสงที่เหมาะสมจะท�าให้รู้สัดส่วนปริมาณของรังสีที่ผู้ใช้

อุปกรณ์น้ันได้รับ	สารประกอบเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์มีหลายชนิด	อาทิ 

ลิเทียมฟลูออไรด์	แคลเซียมฟลูออไรด์	และแคลเซียมซัลเฟต
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	 เมื่อนักวิทยาศาสตร์	นักวิจัยรวมถึงรังสีแพทย์	ต้องปฏิบัติงาน

กับรังสี	มีกฎปลอดภัยอยู่	3	ข้อ	ที่ควรท่องจ�าให้ข้ึนใจ	และปฏิบัติตาม

อย่างเคร่งครัด	คือ

  เวลา (time) 	ใช้เวลาน้อยที่สุด

กฎปลอดภัยเมื่ออยู่กับรังสี
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   ระยะทาง (distance)	 อยู่ห่างจากต้นก�าเนิดรังสี 

มากที่สุด

 

   วัสดุป้องกันรังสี (shield) ใช้อุปกรณ์ป้องกันรังสีท่ี

เหมาะสมที่สุด
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	 เหตุที่ต้องมีการก�าหนดระดับความรุนแรงในพิบัติภัยต่างๆ 
เช่น	พายุเฮอริเคนระดับเอฟ	4	(F4)	แผ่นดินไหวขนาด	7.2	ริกเตอร์ 
ก็เพื่อให้ทุกคนที่ได้รับข่าวสารเข้าใจตรงกันว่าอุบัติภัยที่เกิดขึ้นมี 
ความรุนแรงเท่าใด
	 ระดบัความรนุแรงของอบุตัเิหตทุางรงัสี
ก็เช่นกัน	ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ	 (International	Atomic	 Energy	
Agency-IAEA)	ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านนิวเคลียร์
ระดับนานาชาติ	อยู่ภายใต้องค์การสหประชาชาติ	
ได้จัดท�ามาตรระหว่างประเทศว่าด้วยเหตุการณ์
ทางนิวเคลียร์	(International	Nuclear	Event	
Scale,	INES)	ขึ้นมา	โดยแบ่งระดับความรุนแรง
ของอุบัติเหตุทางรังสีไว้	8	ระดับ	ดังนี้

ระดับ 0 การเบี่ยงเบน (deviation)
	 เหตุการณ์ที่คลาดเคลื่อนเล็กน้อยจากการเดิน 
เครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตามปกติ	 ไม่ส่งผลกระทบต่อความ 
ปลอดภัยต่างๆ

แบ่งระดับความรุนแรง
ของอุบัติเหตุทางรังสีได้อย่างไรบ้าง
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ระดับ 1 เหตุผิดปกติ (anomaly)
	 เหตุการณ์ที่แตกต่างจากเง่ือนไขตามท่ีอนุญาต 
ใหเ้ดนิเครือ่งโรงไฟฟา้นิวเคลยีร	์แตไ่มม่ผีลกระทบดา้นความปลอดภยั	
ไม่มีการเป้ือนสารกัมมันตรังสี	หรือผู้ปฏิบัติงานไม่ได้รับปริมาณรังสี
เกินเกณฑ์ก�าหนด

ระดับ 2 เหตุขัดข้อง (incident)
	 	เหตุการณ์ซ่ึงส่งผลกระทบด้านความปลอดภัยแต่
ระบบการปอ้งกนัอืน่ๆ	ยงัสามารถควบคมุสภาวะผดิปกตอ่ืินๆ	ได้	และ/
หรือ	เหตุการณ์ท่ีท�าให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับปริมาณรังสีเกินเกณฑ์ก�าหนด	
และ/หรือเหตุการณ์ท่ีท�าให้เกิดการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสี
ภายในบริเวณโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซ่ึงไม่ได้มีการออกแบบรองรับไว้และ
ต้องด�าเนินมาตรการแก้ไข

ระดับ 3   เหตุขัดข้องรุนแรง (serious incident)
  เหตุการณ์ท่ีใกล้ต่อการเกิดอุบัติเหตุซึ่งเหลือเพียง
ระบบป้องกันข้ันสุดท้ายยังคงท�างานอยู่	และ/หรือเหตุการณ์ที่ท�าให้
เกิดการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีภายในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
อยา่งรนุแรง	หรอืผ้ปูฏบิตังิานไดร้บัปรมิาณรงัสีในระดับทีเ่ปน็อนัตราย
ต่อสุขภาพอนามัยและ/หรือ	มีการแพร่กระจายสารกัมมันตรังสี
ปริมาณเล็กน้อยออกสู่ภายนอกโรงงานนิวเคลียร์	 (กลุ่มบุคคลท่ี 
ลอ่แหลมตอ่เหตกุารณ์ไดร้บัปรมิาณรงัสใีนชว่งเปน็เศษสว่นในสบิของ
มิลลิซีเวิร์ต)
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ระดับ 4  อุบัติเหตุที่ไม่มีนัยสำาคัญต่อ (ผลกระทบ) 
ภายนอกโรงงาน (accident without 
sigificant off-site risk)

	 	 อุบัติเหตุท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถานปฏิบัติการ
นิวเคลียร์ในระดับส�าคัญ	 (เช่น	 แกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
หลอมละลายบางส่วน)	และ/หรือผู้ปฏิบัติงานได้รับปริมาณรังสี 
เกินเกณฑ์ก�าหนด	ท�าให้มีโอกาสเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็น
ไปได้สูง	และ/หรือมีการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีออกสู่
ภายนอกโรงไฟฟ้า	ยังผลให้กลุ่มบุคคลท่ีล่อแหลมต่อเหตุการณ์ได้รับ
ปริมาณรังสีในช่วง	2-3	มิลลิซีเวิร์ต
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ระดับ 5 อุบัติเหตุที่มีผลกระทบถึงภายนอกโรงงาน
  (accident with off-site risk)
	 	 	อุบัติเหตุท่ีก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อสถาน
ปฏิบตักิารนวิเคลยีร	์และ/หรอื	มกีารแพรก่ระจายของสารกมัมนัตรงัสี
ออกสู่ภายนอกโรงไฟฟ้าในระดับเทียบเท่ากับกัมมันตภาพของ
ไอโอดีน-131ในช่วง	 100-1,000	 เทระแบ็กเกอแรล	ท�าให้ต้อง 
มีการใช้แผนฉุกเฉินบางส่วน

ระดับ 6 อุบัติเหตุรุนแรง (serious accident)
	 	 อุบัติเหตุ ท่ีก่อให้เกิดการแพร่กระจายของสาร
กัมมันตรงัสอีอกส่ภูายนอกโรงไฟฟา้ในปรมิาณมากในระดบัเทยีบเทา่
กับกัมมันตภาพของไอโอดีน-131	ในช่วง	1,0000	-	10,0000	เทระ
แบ็กเกอแรล	และต้องด�าเนินการตามแผนฉุกเฉินอย่างเต็มรูปแบบ

ระดับ 7 อุบัติเหตุรุนแรงที่สุด/อุบัติเหตุใหญ่หลวง
  (major accident)
	 	 อุบัติเหตุ ท่ีก่อให้เกิดการแพร่กระจายของสาร
กมัมนัตรงัสอีอกส่ภูายนอกโรงไฟฟา้ในปรมิาณมหาศาลในระดบัเทยีบ
กบักมัมนัตภาพของไอโอดนี-131	มากกวา่	10,000	เทระแบก็เกอแรล	
มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง
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 สำาหรับประเทศไทย	ในปัจจุบันยังไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์	 

แต่ก็เคยเกิดเหตุการณ์กัมมันตภาพรังสีรั่วไหลมาแล้ว	ท�าให้มีผู้ได้รับ

บาดเจ็บและเสียชีวิตจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์	โดยไปสัมผัสหรือ

ปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้อง	ฉะนั้นจึงถือเป็นเรื่องส�าคัญที่เราควรจะต้อง 

ท�าความรู้จักรังสีและวิธีปฏิบัติตนให้ถูกต้อง	เพื่อความปลอดภัยทั้ง 

ต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

	 เมื่อเราท�าความรู้จักกับสัญลักษณ์ทางรังสีและกฎปลอดภัย

เมื่ออยู่กับรังสีแล้ว	สิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุทางรังสีขึ้น	คือ

ท�าอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรังสี
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	 1.	 ห้ามหยิบ	จับ	สัมผัส	เด็ดขาด

	 2.	 ถอยห่างจากต้นก�าเนิดรังสีให้มากที่สุด	โดยอยู่ทิศทาง

เหนือลมเพื่อป้องกันฝุ่นกัมมันตรังสี

	 3.	 หาเครื่องก�าบังท่ีเหมาะสม	ในกรณีที่ไม่ทราบว่าเป็น

กัมมันตภาพรงัสชีนดิใด	ให้อยู่หลงัก�าแพงคอนกรตีหนาๆ	หรอืใช้แผ่น

โลหะหนาๆ	ก�าบังตลอดทั้งร่างกาย

	 4.	 จดจ�าลกัษณะส�าคญั	สญัลกัษณ์	รวมถงึข้อความบนวตัถุ

ต้องสงสัยให้มากที่สุด

	 5.	 โทรศัพท์แจ้งเหตุ	ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 เมื่อได้รับทราบข้อมูลเหตุฉุกเฉินทางรังสีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

จากส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติจะประเมินสถานการณ์	 วางแผนเพื่อ 

รับมือ	แก้ไขเหตุ	และจัดการกับต้นก�าเนิดรังสีให้อยู่ในสถานที่ปลอดภัย

ต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
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	 การได้ท�าความรู้จักกัมมันตภาพรังสีหรือรังสี	และได้รับความรู้

เบือ้งตน้ในการปอ้งกนัตนเองจากรงัส	ีชว่ยใหเ้รามคีวามเขา้ใจสิง่แวดลอ้ม

รอบตัวมากขึ้น	อีกทั้งยังสามารถน�าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่แก่ครอบครัว

และคนรอบข้างได้คลายความกังวล	และใช้ชีวิตร่วมกับรังสีได้อย่าง

ปลอดภัย

แจ้งเหตุฉุกเฉินทางรังสี ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
โทร. 0-2596-7699, 0-2596-7600

0-2579-5230-4 ต่อ 1622 (วันและเวลาราชการ)
โทร. 08-9200-6243 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
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กัมมันตภาพรังสี	(radioactivity)
	 การสลายของนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีปลดปล่อยรังสีแอลฟา	
รังสีบีตา	และรังสีแกมมาออกมาอย่างทันทีทันใด	รังสีที่ถูกปลดปล่อย 
ออกมาอาจมีครบทั้ง	3	ชนิด	หรือเพียงบางชนิด

การเป้ือนสารกมัมนัตรงัส	ี(radioactive	contamination)
	 สารกัมมันตรังสีทั้งในรูปของแข็ง	ของเหลว	และแก๊ส	ที่ปนเปื้อน 
ในอาหาร	น�้า	อากาศ	หรือเปรอะเปื้อนที่พื้นผิววัสดุ	อุปกรณ์	ร่างกาย 
และหรือบริเวณที่ต้องการใช้งาน	ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่เจตนา	 เพราะอาจ 
ก่อให้เกิดอันตรายได้

ซีเวิร์ต	(sivert,	Sv)
	 หน่วยวัดปริมาณรังสีสมมูล	 หน่วยซีเวิร ์ตนี้ใช ้แทนหน่วยเร็ม 
โดย	1	ซีเวิร์ต	เท่ากับ	100	เร็ม

บริเวณรังสี	(radiation	area)
 บริเวณที่มีรังสีในปริมาณที่ก�าหนด	 ไม่ว่ารังสีนั้นจะมาจากวัสดุ
กัมมันตรังสีหรือเครื่องก�าเนิดรังสี	ปริมาณรังสีที่ก�าหนดตามกฎกระทรวง	
(พ.ศ.	2546)	ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ	
พ.ศ.	2504	 เท่ากับหรือมากกว่า	25	 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง	ที่ระยะ 
30	เซนติเมตรจากต้นก�าเนิดรังสี

อภิธานศัพท์
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รังสีแกมมา	(gamma	rays)
	 รังสีที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น	เกิดจากการสลายของ
นิวเคลียสที่ไม่เสถียร	หรือจากปฏิกิริยานิวเคลียร์	มักเกิดร่วมกับอนุภาค
แอลฟาและอนุภาคบีตา	รังสีแกมมามีอ�านาจในการทะลุทะลวงสูง	ดังนั้น
ในการป้องกันอันตรายจากรังสีจึงต้องใช้วัสดุที่มีความหนาแน่นสูง	เช่น	
ตะกั่ว	ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ	หรือคอนกรีตหนา	เป็นเครื่องก�าบัง

รังสีคอสมิก	(cosmic	rays;	cosmic	radiation)
	 รังสีจากอวกาศซึ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลก	มีองค์ประกอบ 
โดยประมาณ	ได้แก่	โปรตอนร้อยละ	87	รงัสีแอลฟาร้อยละ	11	รงัสอีนภุาค
หนักที่มีเลขเชิงอะตอมระหว่าง	4	ถึง	26	ร้อยละ	1	และอิเล็กตรอน 
ร้อยละ	1

รังสีชนิดก่อไอออน	(ionizing	radiation)
	 รังสีหรืออนุภาคใดๆ	ที่สามารถก่อให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออน 
ได้ทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในตัวกลางที่ผ่านไป	เช่น	รังสีแอลฟา 
รงัสบีตีา	รงัสแีกมมา	รงัสีเอกซ์	อนภุาคนวิตรอน	อเิล็กตรอนทีม่คีวามเรว็สงู	
โปรตอนท่ีมีความเร็วสูง	รังสีเหล่านี้อาจท�าให้เกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อของ 
สิ่งมีชีวิต

รงัสบีตีา;	อนภุาคบตีา	(beta	rays;	beta	particle)
 อนุภาคอิเล็กตรอนหรือโพซิตรอน	ที่ถูกปล่อยออกจากนิวเคลียส 
ขณะเกิดการสลายกัมมันตรังสี
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รังสีเอกซ์	(X-rays)
	 รังสีในรูปของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ามีอ�านาจทะลุทะลวงสูงเกิดขึ้นเมื่อ
อะตอมถูกระต้นุท�าให้อเิล็กตรอนวงในหลุดออกไปและอเิลก็ตรอนวงถดัไป
เข้ามาแทนที่แล้วให้พลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีเอกซ์	หรือเกิด
จากการระดมยิงเป้าโลหะหนักบางชนิด	เช่น	ทังสเตน	ด้วยอิเล็กตรอน
ความเร็วสูง	ซึ่งอิเล็กตรอนจะถูกหน่วงให้ช้าลงอย่างทันทีทันใด	และปล่อย
รังสีเอกซ์ออกมา

รงัสแีอลฟา;	อนภุาคแอลฟา	(alpha	rays;	alpha	
particle)
	 อนภุาคทีม่ปีระจบุวก	ประกอบด้วยโปรตอน	2	อนภุาค	และนวิตรอน	
2	อนภุาค	ซึง่เป็นนวิเคลยีสของฮเีลยีม-4	มคีวามสามารถในการทะลทุะลวง
ต�่าผ่านอากาศได้เพียง	2-3	เซนติเมตร	และไม่สามารถทะลุผ่านกระดาษ
หรือผิวหนังได้	อนุภาคแอลฟา	เกิดจากการสลายของสารกัมมันตรังสี 
บางชนิด	เช่น	ยูเรเนียม	และทอเรียม
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สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่	16	ถนนวิภาวดีรังสิต	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900

โทรศัพท์	 0-2579-5230-4,	0-2562-0123,	0-2596-7600

โทรสาร	 0-2561-3013

www.oaep.go.th

ศูนย์บริการประชาชน	(Call	Center)

โทรศัพท์	 0-2579-1824,	0-2579-1834,	0-2579-1849,	0-2579-2888

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)
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