
 กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ       

           กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ     มนุษยเรารับรังสีเขารางกายจากธรรมชาติ 
85% และจากมนุษย สรางขึ้นเองอีก 15%      85% จากธรรมชาติสวนใหญไดจาก
ดวงอาทติย สวนที่ไดจากโลกของเรา ก็เปนพวกดิน นํ้า หิน เหมืองแร เหมืองนํ้ามัน 
แหลงแกสธรรมชาติ เชน โพแทสเซียม - 40 แวนาเดียม-50 รบูิเดียม-87 , อินเดียม-
115 , ทอเรียม-232, ยูเรเนียม-238 แกสเรดอน-220 แกสเรดอน-222 15% จากฝมือ
มนุษย เชน ตริเทียม คารบอน-14 โพแทสเซียม-40 ทอเรียม-232 ยูเรเนียม-238  

ธาตุตางๆที่พบในธรรมชาติน้ัน ธาตุที่มีเลขอะตอมตั้งแต 83 ขึ้นไป สวนใหญ
สามารถแบงรังสีไดเชน92

238U 92
235U 90

232Th 86
222Rn หรืออาจจะเขียนเปน U-238, U-

235, Th-232, Rn-222 
นอกจากธาตุกัมมันตรังสีจะพบในธรรมชาติแลว นักวิทยาศาสตรยังสังเคราะห

ธาตุกัมมันตรังสีขึ้นเพื่อใชประโยชนในดานตางๆอีกดวย ซึ่งมีหลายวิธี แตมีวธิีหนึ่งคือยิง
นิวเคลียสของไอโซโทปที่เสถียรดวยอนุภาคที่เหมาะสม และมีความเร็วสงู ได
ไอโซโทปของธาตุใหมที่เสถียร เชน รัทเทอรฟอรด ไดยิงนิวเคลียส N-14 ดวยอนุภาค
แอลฟา เกิด O-17  

เขียนแผนภาพแทน คือ 14N( ) 17O ไอโซโทป8
17O ที่เสถียร พบในธรรมชาติ

0.037% 

กัมมันตภาพรังสใีนสิ่งแวดลอม (Radioactivity in Environment)
เราอาศัยอยูบนโลกที่มีกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอมอยูทั่วไป สวนใหญเปนรังสีที่มีอยูตาม
ธรรมชาติ (Natural occurring radiation) และบางสวนเกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย (Man 
made radiation) ตนกําเนิดของ กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอม แบงออกไดเปน 3 ประเภท ไดแก 

1. กัมมันตภาพรังสีจากพื้นโลก ซึ่งมาจากแรธาตุตางๆ ที่เปนองคประกอบของโลก โดยมีมา
ตั้งแต โลกถือกําเนิดขึ้นมาแลว มีนิวไคลดกัมมันตรังสี หรือธาตุที่ใหรังสี ที่พบในธรรมชาติ
กวา 60 ชนิด เปนตนกําเนิดท่ีสําคัญของรังสีที่เราไดรับในแตละวัน  

2. กัมมันตภาพจากรังสีคอสมิก เกิดจากรังสีคอสมกิท่ีมาจากนอกโลก และปฏิกิริยาระหวาง
รังสีคอสมิก กับธาตุที่อยูในบรรยากาศของโลก  

3. กัมมันตภาพรังสีที่มนษุยสรางขึ้น เกิดขึ้นเน่ืองจากกิจกรรมของมนุษย ซึ่งมีสัดสวนที่
คอนขางต่ํา เมื่อเทียบกับผลรวมของปริมาณรังสีทั้งหมดในธรรมชาติ  

 
 
ธาตุที่มีกัมมันตภาพรังสี เราเรียกวา ไอโซโทปกัมมันตรังส ีหรือ นิวไคลดกัมมันตรังส ี     
นิวไคลดรังสี หรืออาจเรียกเพียง นิวไคลด ซึ่งมีการตรวจพบแลวมากกวา 1,500 นิวไคลด เรามักใช
สัญลักษณของนิวไคลด โดยแสดง สัญลักษณของธาตุและเลขมวล เชน ไอโซโทปรังสีของ



ไฮโดรเจน ไดแก ตริเตียม มีเลขมวล 3 เขียนแทนดวย H-3 หรือ 3H หรือไอโซโทปรังสี ของ
ยูเรเนียม ซึ่งมีเลขมวล 235 เขียนแทนดวย U-235 หรือ 235U 

• นิวไคลดรังสี พบไดทั่วไปในธรรมชาติ ในอากาศ ในน้ํา ในดิน รวมทั้งในตัวคนเรา
ดวย เน่ืองจากรางกายของเรา ประกอบดวยแรธาตุ ซึ่งไดรับมาจากสิ่งแวดลอม แตละวัน 
เรารับประทานอาหาร ดื่มนํ้า สูดหายใจ เอานิวไคลดรังสี ที่มีอยูในอาหาร ในน้ํา และใน
อากาศเขาไป  

• กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ พบไดทั่วไปในดินและหิน ซึ่งเปนสวนประกอบของ
เปลือกโลก ในน้ํา ในมหาสมุทร และในวัสดุกอสรางที่เรานํามากอสรางอาคารบานเรือน 
ในโลกนี้จึงไมมีที่ไหนที่เราจะอยูโดยไมมีรังสี  

 
สัดสวนของที่มาของปริมาณรังสีที่คนอเมริกันไดรับ 

           ปริมาณรังสีเฉล่ียที่ประชากรในสหรัฐอเมริกาไดรับ ประมาณ 3600 มิลิซีเวิรต (mSv)ตอป 
แบงออกเปน 

ตนกําเนิดรังสี ปริมาณรังสทีี่ไดรับตอป 
(mSv/y) 

จากการหายใจ (แกสเรดอนและนิวไคลดจากการ
สลายตัว) 2000 

นิวไคลดรังสีอื่นที่เขาสูรางกาย 390 
รังสีจากพื้นโลก 280 
รังสีคอสมิก 270 
กัมมันตภาพรังสีจากไอโซโทปที่เกิดจากรังสีคอสมิก 10 
กัมมันตภาพจากตนกําเนิดรังสีในธรรมชาติอื่น ๆ 3000 
กัมมันตภาพจากตนกําเนิดรังสีที่มนุษยผลิตขึ้นรวม 600 

 
รวม 3600 

 
•  
• ตามตารางที่แสดงดานบน   ปริมาณรังสีที่ไดรับตอป รอยละ 82 มาจากรังสีใน
ธรรมชาติ ซึ่งสวนมากมาจากแกสเรดอน อีกรอยละ 18 สวนใหญไดรับรังสีทาง
การแพทย จากรังสีวินิจฉัย หรือรังสรีักษา และนอยกวารอยละ 1 มาจากโรงไฟฟา
นิวเคลียร และฝุนกัมมันตรังสี  

• นิวไคลดรังสีจากพื้นโลก มีมาตั้งแตกําเนิดของโลกและจักรวาล สวนใหญมีอายุที่ยาว
มาก โดยท่ัวไป มีครึ่งชีวิต หลายรอยลานป นิวไคลดรังสี ที่มีการสลายตัวมา นานเกินกวา 
30 เทาของครึ่งชีวิต จะตรวจไมพบแลว นิวไคลดรุนหลัง หรือนิวไคลดที่เกิดขึ้น จากนิว
ไคลดรังสีที่มีอายุยาว จะตรวจพบไดชัดเจน ซึ่งแสดงบางสวน อยูในตารางนิวไคลดรังสีจาก
พื้นโลก  



 
ที่มาของรังสีที่เราไดรับ 

รูปจาก http://www.arpansa.gov.au/ 
นิวไคลดรังสีตั้งตนของตนกําเนดิรงัสีในธรรมชาต ิ

นิวไคลด  สัญลักษณ ครึ่งชีวิต กัมมันตภาพหรือปริมาณ 
ยูเรเนียม-

235 
235U  7.04x108 

ป  0.72% ของยูเรเนียมธรรมชาติ 

ยูเรเนียม-
238  

238U  4.47x109 
ป  

99.2745% ของยูเรเนียมธรรมชาติ ยูเรเนียมมีอยูใน
หินทั่วไปประมาณ 0.5-4.7 ppm 

ทอเรียม-
232 

232Th 1.41x1010

ป  
มีทอเรียมในหินทั่วไป 1.6-20 ppm และมีบนเปลือก
โลกประมาณ 10.7 ppm 

เรเดียม-226 226Ra  1.60x103 
ป  

0.42 pCi/g (16 Bq/kg)ในหินปูน และ 1.3 pCi/g (48 
Bq/kg) ในหินแกรนิต 

เรดอน-222 222Rn 3.28 วัน 
เปนแกสเฉื่อย; มีกัมมันตภาพรังสีเฉล่ียตอป ใน USA 
0.016 pCi/L (0.6 Bq/m3) ถึง 0.75 pCi/L (28 
Bq/m3) 

โปแต
สเซียม-40 

40K  1.28x109 
ป  

กัมมันตภาพรังสีจากดิน 1-30 pCi/g (0.037-1.1 
Bq/g)   

• บางนิวไคลด เชน ทอเรียม-232 มีการสลายตัวเปนทอด ๆ กอนจะเปนนิวไคลดเสถียร ทําให
มีหลายนิวไคลด อยูในอนุกรมของการสลายตัว ทีเ่ริ่มตนดวยทอเรียม-232  

232Th > 228Ra > 228Ac > 228Th > 224Ra > 220Rn > 216Po > 212Pb > 212Bi > 212Po > 208Pb 
(stable) 



• นิวไคลดรังสีที่อยูบนพื้นโลก ตัวอื่น ๆ ไดแก 50V, 87Rb, 113Cd, 115In, 123Te, 138La, 142Ce, 
144Nd, 147Sm, 152Gd, 174Hf, 176Lu, 187Re, 190Pt, 192Pt, 209Bi.  

 

 
รังสีที่ ผลติขึ้นมา 

มีการนําสารกัมมันตรังสีมาใชงานกวาหนึ่งรอยปมาแลว ทําใหกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอมสูงขึ้น 
แตนอยมาก เมื่อเทียบกับปริมาณรังสทีั้งหมด และเนื่องจากสวนใหญมีอายุสั้น ทําใหมีปริมาณลดลง
เปนอยางมาก ตั้งแตระงับการทดลองอาวุธนิวเคลียร นิวไคลดเหลานี้เปนบางสวนที่ถูกผลิตขึ้นมา 

นิวไคลดรังสีที่ถูกผลติขึ้นมา 
นิวไคลด  สัญลักษณ ครึ่งชีวิต ตนกําเนดิ 

ตริเตียม 3H 12.3 ป ผลิตจากการทดลองอาวุธ หรือเครื่องปฏิกรณปรมาณู 
โรงงานสกัดเช้ือเพลิงนิวเคลียร หรือโรงงานผลิตอาวุธ
นิวเคลียร 

ไอโอดีน-131 131I 8.04 วัน เปนผลผลิตฟชชัน สกัดจากไอโซโทปที่เกิดขึ้นจากการ
ทดลองอาวุธนิวเคลียร หรือจากเครื่องปฏิกรณปรมาณ ู
นํามาใชรักษาโรคเกี่ยวกับตอมไทรอยด 

ไอโอดีน-129 129I 1.57x107 ป เปนผลผลิตฟชชัน สกัดจากไอโซโทปที่เกิดขึ้นจากการ
ทดลองอาวุธนิวเคลียร หรือจากเครื่องปฏิกรณปรมาณ ู

ซีเซียม-137 137Cs 30.17 ป เปนผลผลิตฟชชัน สกัดจากไอโซโทปที่เกิดขึ้น จากการ
ทดลองอาวุธนิวเคลียร หรือจากเครื่องปฏิกรณปรมาณ ู

สตรอนเชียม-
90 

90Sr 28.78 ป เปนผลผลิตฟชชัน สกัดจากไอโซโทปที่เกิดขึ้น จากการ
ทดลองอาวุธนิวเคลียร หรือจากเครื่องปฏิกรณปรมาณ ู

เทคนิเชียม-
99 

99Tc 2.11x105 ป ผลิตขึ้น จากการสลายตัวของไอโซโทปรังสี 99Mo ใชทาง
การแพทย สาํหรับงานรังสีวินิจฉัย 

พลูโตเนียม-
39 2 

239Pu 2.41x104 ป ผลิตจากการยิงนิวเคลียสของ ยูเรเนียม-238 ดวยนิวตรอน 
238U + n > 239U > 239Np + b > 239Pu + b 

  



รูปแบบบางชนดิของกมัมันตภาพรังสีในธรรมชาต ิ
 

กัมมันตภาพรังสจีากดิน 
• กัมมันตภาพรังสีตอปริมาตรที่ตรวจพบในดิน ขึ้นกับชนิดของดิน ชนิดและปริมาณแรธาต ุ

รวมทั้งความหนาแนนของดิน  
• ในดินพื้นที่ 1 ตารางไมล ความลึก 1 ฟุต คิดเปนปริมาตร 7.894x10 m3 แสดงผลการ

คํานวณอยูในตารางดานลาง โดยใชคาความหนาแนน ประมาณ 1.58 g/cm3  

กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ ของดินในพื้นที่ 1 ตารางไมล ความลึก 1ฟุต 

นิวไคลดรังสี  กัมมันตภาพ 
ที่ใชคํานวณ 

ปริมาณ 
ของนิวไคลด 

กัมมันตภาพรังสี 
ของทั้งปริมาตร 

ยูเรเนียม 0.7 pCi/g (25 Bq/kg) 2,200 kg 0.8 curies (31 GBq) 
ทอเรียม 1.1 pCi/g (40 Bq/kg) 12,000 kg 1.4 curies(52 GBq) 

โปแตสเซียม 40 11 pCi/g (400 Bq/kg) 2000 kg 13 curies (500 GBq) 
เรเดียม 1.3 pCi/g (48 Bq/kg) 1.7 g 1.7 curies (63 GBq) 

เรดอน 0.17 pCi/g (10 
kBq/m3) soil 11 mg 0.2 curies (7.4 GBq) 

รวม     >17 curies (>653 GBq) 
  

กัมมันตภาพรังสจีากมหาสมุทร 
นํ้าทั้งหมดในโลก รวมทั้งนํ้าทะเล มีนิวไคลดกัมมันตรังสีอยู  
ตารางดานลาง แสดงคาที่คํานวณโดยใชปริมาณนํ้าในมหาสมุทร จาก World Almanac ป 1990 

แปซิฟก = 6.549 x 1017 m3 
แอตแลนติก = 3.095 x 1017 m3  
รวม = 1.3 x 1018 m3  

กัมมันตภาพที่ใช ในตาราง ไดมาจากขอมูลในป 1971 ของ Radioactivity in the Marine  
กัมมันตภาพรังสีจากมหาสมุทร 

นิวไคลด  กัมมันตภาพที่ใช
คํานวณ  

กัมมันตภาพ
ของ 

มหาสมุทร
แปซิฟก  

กัมมันตภาพ
ของ 

มหาสมุทร
แอตแลนติก 

รวม 

ยูเรเนียม  0.9 pCi/L  
(33 mBq/L)  

6x108 Ci  
(22 EBq) 

3x108 Ci  
(11 EBq)  

1.1x109 Ci  
(41 EBq) 

โปแตสเซียม-
40  

300 pCi/L  
(11 Bq/L)  

2x1011 Ci  
(7400 EBq) 

9x1010 Ci  
(3300 EBq) 

3.8x1011 Ci  
(14000 EBq) 

ตริเตียม  0.016 pCi/L 
(0.6 mBq/L) 

1 x 107 Ci 
(370 PBq) 

5 x 106 Ci 
(190 PBq) 

2 x 107 Ci  
(740 PBq) 

คารบอน-14 0.135 pCi/L  
(5 mBq/L) 

8 x 107 Ci 
(3 EBq)  

4 x 107 Ci 
(1.5 EBq) 

1.8 x 108 Ci  
(6.7 EBq) 

รูบิเดียม-87 28 pCi/L  
(1.1 Bq/L)  

1.9 x 1010 Ci 
(700 EBq) 

9 x 109 Ci 
(330 EBq) 

3.6 x 1010 Ci 
(1300 EBq)  

  



กัมมันตภาพรังสใีนอาหาร 
อาหารทุกชนิด จะมีกัมมนัตภาพรังสีอยูเล็กนอย นิวไคลดรังสีที่พบไดทั่วไปในอาหาร ไดแก โปแต
สเซียม-40 เรเดียม-226 ยูเรเนียม-238 และไอโซโทปที่อยูในอนุกรมของยูเรเนียม ตารางดานลาง 
แสดงปริมาณ 40K และ 226Ra ในอาหารปกติ 

กัมมันตภาพรังสีในอาหาร 
อาหาร 40K (pCi/kg) 226Ra (pCi/kg) 
กลวย 3,520 1 
เบียร  390 - 

ถั่วบราซิล 5,600 1,000-7,000 
เน้ือแดง  3,000  0.5 
แครอท 3,400  0.6-2 
ถั่วลิมา  4,640 2-5 
มันฝรั่ง  3,400  1-2.5 
นํ้าดื่ม  - 0-0.17 

    
กัมมันตภาพรังสภีายในรางกาย 
รางกายคนเราประกอบดวยสารอินทรีย ซึ่งมีสารเคมีหลายชนิด รวมทั้งมีนิวไคลดรังสีอยูดวย หลาย
ชนิดอยูในน้ําดื่มและอาหาร ที่เรารับประทานเขาไปทุกวัน ในตารางตอไปน้ีเปนปริมาณของนิวไคลด
รังสี คํานวณโดยใชนํ้าหนักรางกายผูใหญ ขนาด 70,000 กรัม 

กัมมันตภาพรังสีภายในรางกาย 

นิวไคลด  
มวลของนิวไคลด 
ภายในรางกาย 

กัมมันตภาพของนิวไคลด
ภายในรางกาย  

ปริมาณนิวไคลดในอาหาร
ที่รับประทานตอวัน 

ยูเรเนียม  90 mg  30 pCi (1.1 Bq) 1.9 mg 
ทอเรียม 30 mg  3 pCi (0.11 Bq)  3 mg 

โปแตสเซียม-40 17 mg  120 nCi (4.4 kBq) 0.39 mg 
เรเดียม  31pg  30 pCi (1.1 Bq)  2.3 pg 

คารบอน-14  95 mg  0.4 mCi (15 kBq) 1.8 mg 
ตริเตียม  0.06 pg  0.6 nCi (23 Bq)  0.003 pg 
โปโลเนียม  0.2 pg  1 nCi (37 Bq) ~0.6 mg  

• นิวไคลดรังสีทุกชนิดในสิ่งแวดลอม สามารถพบไดภายในรางกาย  
• คาของปริมาณรังสีที่ไดรับในแตละป สวนหนึ่งจึงมาจากตนกําเนิดรังสีภายในตัวเรา  

กัมมันตภาพรังสีจากวัสดุกอสราง 
วัสดุกอสรางมีสวนประกอบ เชนเดียวกับดินและหิน ซึ่งเปนสวนประกอบของเปลือกโลก ทําใหมี
ไอโซโทปกัมมันตรังสีปะปนอยู ตารางดานลางเปนระดับของยูเรเนียม ทอเรียม และโปแตสเซียมใน
วัสดุกอสรางทั่วไป 

ปริมาณยูเรเนียม ทอเรยีม และโปแตสเซียมในวัสดุกอสราง 
  
  Uranium Thorium Potassium 

Material  ppm  mBq/g(pCi/g) ppm mBq/g (pCi/g) ppm mBq/g 
(pCi/g) 

Granite 4.7  63 (1.7)  2  8 (0.22)  4.0  1184 (32) 
Sandstone  0.45  6 (0.2)  1.7  7 (0.19) 1.4  414 (11.2) 
Cement  3.4  46 (1.2) 5.1  21 (0.57) 0.8  237 (6.4) 

Limestone 2.3 31 (0.8)  2.1  8.5 (0.23)  0.3  89 (2.4) 



concrete  
Sandstone 
concrete  

0.8  11 (0.3)  2.1  8.5 (0.23)  1.3  385 (10.4) 

Dry wallboard  1.0  14 (0.4)  3  12 (0.32)  0.3 89 (2.4) 
By-product 

gypsum  
13.7  186 (5.0)  16.1 66 (1.78)  0.02  5.9 (0.2) 

Natural gypsum  1.1  15 (0.4) 1.8  7.4 (0.2)  0.5  148 (4) 
Wood  -  -  -  -  11.3  3330 (90) 

Clay Brick  8.2  111 (3)  10.8  44 (1.2)  2.3 666 (18)  
  
บริเวณที่รังสีธรรมชาติมีกัมมันตภาพสูง 

• ระดับรังสีในธรรมชาติ เปนผลรวมของรังสีจากพื้นโลก (จาก 40K, 232Th, 226Ra, etc.)  
และรังสีคอสมิก (โฟตอน, มิวออน ..) โดยมีระดับที่คอนขางคงที่ ใกลเคียงกันทั้งโลก อยูที่ 
8-15 mrad/hr  

• บางบริเวณมีระดับรังสีธรรมชาติสูง โดยมีประชากรหนาแนนมาก เชน ที่ประเทศบราซิล 
อินเดีย และจีน  

• ระดับรังสีที่สงู เน่ืองมาจากปริมาณของแรธาตุกัมมันตรังสีในดิน เชน โมนาไซต ซึ่งเปนแร
ของธาตุหายาก มีอยูในทราย รวมกับแรอิลมิไนต ทําใหทรายมีสีแตกตางกัน  

• นิวไคลดรังสีในโมนาไซต มีนิวไคลดในอนุกรมของทอเรียม-232 เปนสวนใหญ แตก็อาจมี
นิวไคลด ในอนุกรมของยูเรเนียมดวย เชน เรเดียม-226  

• ตามรายงานของ BEIR V, National Research Council เรื่องผลตอสุขภาพของการไดรับ
รังสีระดับต่ํา 
ในพื้นที่ที่รังสีธรรมชาติมรีะดับรังส ีมีการเปลี่ยนแปลงโครโมโซมที่เพิ่มสูงขึ้น เชนเดียวกับผู
ที่ทํางานทางดานรังสี หรือผูที่ไดรับรังสีปริมาณสงู แตความถี่ของประชากรในการเปนมะเร็ง
ไมแตกตางจากปกติ  

เมือง Guarapari ประเทศบราซิล 
• ในบราซิล จะพบทรายโมนาไซตอยูในหาดทรายชายทะเลบางแหง ซึ่งมีระดับรังสีในทรายสี

ดําสูงถึง 5 mrad/hr (50 mGy/hr) ซึ่งสูงเปน 400 เทาของคาปกติของระดับรังสีธรรมชาติ
ในอเมริกา  

• นักทองเท่ียว จะรูสึกวาทรายมีอุณหภูมิสูงกวาปกติ และอุนมากขึ้นเมื่อหมกตัวอยูในทราย  
• ถนนรอบตัวเมืองบางสาย มีระดับรังส ี0.13 mrad/hr (1.3 mGy/hr) ซึ่งสูงเปน 10 เทา 

ของระดับปกติ  
• พื้นที่อื่นในบราซิลที่มีระดบัรังสีสูง เกิดจากการตกตะกอนสะสมตัวของแรธาตุหายาก  
• บนเทือกเขาที่สูงประมาณ 250 เมตร สวนของแรอยูเกือบถึงผิวดิน  
• ใกลกับยอดเขา ซึ่งมีทอเรียมประมาณ 30,000 ตัน มีแรธาตุหายากอื่นอีกประมาณ 100,000 

ตัน  
• ระดับรังสีใกลยอดเขาอยูที่ 1 ถึง 2 mrad/hr (0.01 to 0.02 mGy/hr) บนเนื้อท่ี 30,000 

m2 ซึ่งมีปริมาณ 228Ra สูงมาก ถานํามาขึ้นรูปเปนแผน สามารถใหรังสีเอกซ ซึ่งทําให
กระดาษอัดรปูดําได  



  
     

เมือง Kerala ประเทศอนิเดีย 
• ที่อาวทางตะวันตกเฉียงใตของอินเดีย มีโมนาไซตมากกวาที่บราซิล มีระดับรังสีเฉล่ีย

ใกลเคียงกับที่บราซิล อยูที่ 500-600 mrad/yr (5 - 6 mGy/yr) แตมีรายงานวา บางจุดสูง
ถึง 3260 mrad/yr (32.6 mGy/yr)  

• หาดทรายในภาพ ปกคลุมดวยทรายโมนาไซตสีดํา  

  
เมือง Kerala ประเทศอินเดีย เมือง Yangjiang ประเทศจีน  

เมือง Yangjiang ประเทศจีน 
• ในประเทศจีน มีระดับรังสีประมาณ 300-400 mrad/yr (3-4 mGy/yr) มาจากแรโมนาไซต 

ที่มีธาตุทอเรียม ยูเรเนียม และเรเดียมเชนกัน  
• ลักษณะเปนพื้นที่ทางการเกษตร  
• มีการนําดินสีแดงที่มีแรโมนาไซต มาทําเปนอิฐในการกอสรางบานเรือน  
• ประชาชนไดรับรังสีจากแกสเรดอน ที่ระเหยจากกอนอิฐที่อยูภายในตัวบาน  

 

 
 เมือง Ramsar ประเทศอิหราน  

เมือง Ramsar ประเทศอิหราน 
• ตัวเมืองอยูใกลทะเลแคสเปยน มีนํ้าพุรอนหลายแหง  
• มีกัมมันตภาพของนิวไคลดรังสีของ เรเดียม-266 ประมาณ 71 mGy/y ซึ่งสูงกวาแหลงอื่น ๆ 

หลายเทา โดยมีบางแหง กัมมันตภาพรังสีสูงสุด 260 mGy/y  

  
รังสีคอสมิก 



ในอวกาศมีรังสีคอสมิกอยูทั่วไป มีตนกําเนิดมาจากนอกระบบสุริยะ รังสีคอสมิกมีหลายรูปแบบ 
ตั้งแตอนุภาคมวลหนักความเร็วสูง ไปจนถึงโปรตอน นิวตรอน โฟตอนและมิวออนพลังงานสูง  

รังสีคอสมิกทําปฏิกิริยากับบรรยากาศชั้นบนของโลก ทําใหเกิดนิวไคลดกัมมันตรังสีหลายชนิด บาง
ชนิดมีครึ่งชีวิตยาว แตสวนใหญมีครึ่งชีวิตสั้น ตารางดานลาง แสดงนิวไคลดรังสีบางชนิด ที่เกิดจาก
ปฏิกิริยากับรังสีคอสมิก 
นิวไคลดที่เกิดจากรังสีคอสมิก 
นิวไคลด  สญัลักษณ ครึ่ง

ชีวิต  
ตนกําเนดิ กัมมันตภาพ 

คารบอน-14 14C 5730 ป ปฏิกิริยากับรังสีคอสมิก 
14N(n,p)14C  

6 pCi/g (0.22 Bq/g) ใน
อินทรียวัตถุ 

ตริเตียม-3 3H 12.3 ป ปฏิกิริยากับรังสีคอสมิก 
6Li(n,a)3H  

0.032 pCi/kg (1.2x10-3 
Bq/kg) 

เบริลเลียม-
7 

7Be 53.28 
วัน 

ปฏิกิริยาของรังสีคอสมิกกับ N 
และ O 0.27 pCi/kg (0.01 Bq/kg) 

 
  
นิวไคลดรังสีอื่น ๆ ที่เกิดจากรังสีคอสมิก ไดแก 10Be, 26Al, 36Cl, 80Kr, 14C, 32Si, 39Ar, 22Na, 35S, 
37Ar, 33P, 32P, 38Mg, 24Na, 38S, 31Si, 18F, 39Cl, 38Cl, 34mCl 

จากที่ไดกลาวมาบางแลว รังสีคอสมกิทําปฏิกิริยากับบรรยากาศโลก ทําใหเกิดนิวไคลดรังสีจาก
คอสมิก ซึ่งมผีลตอการไดรับรังสีของรางกายเชนกัน  

รังสีคอสมิก แบงออกเปนสองประเภท คือ ปฐมภูม ิและทุติยภูมิ รังสีคอสมิกปฐมภูมิ เปนอนุภาคที่มี
พลังงานสูงมาก (ขึ้นไปถงึ 1018 eV) สวนใหญเปนโปรตอน หรืออาจมีอนุภาคชนิดอ่ืนที่ใหญกวา 
เกือบทั้งหมดมาจากนอกระบบสุริยะ และพบไดทั่วไปในอวกาศ รังสีคอสมกิปฐมภูมิบางสวนมาจาก
ดวงอาทิตย โดยเกิดจากปฏิกิริยาการเผาไหมที่ดวงอาทิตย 
รังสีคอสมิกบางสวนอาจมาถึงผิวโลก แตสวนใหญจะเกิดปฏิกิริยากับชั้นบรรยากาศ ทําใหเกิดรังสี
คอสมิกทุติยภูมิ หรือทําใหเกิดรังสีชนิดอ่ืน ที่มีพลังงานต่ํากวา เชน โฟตอน อิเล็กตรอน นิวตรอน 
และมิวออน ซึ่งอาจเคลื่อนที่มาจนถึงผิวโลก 

ช้ันบรรยากาศและสนามแมเหล็กโลก ทําหนาที่ปองกันรังสีคอสมิก ทําใหมาถึงผิวโลกไดนอยลง 
ทําใหเห็นไดชัดเจนวา ปริมาณรังสีคอสมิกท่ีไดรับ แตกตางกันตามระดับของเสนรุง ในอเมริกา มี
การประเมิน ระดับรังสีคอสมิกท่ีแแตละคนไดรับ เฉล่ีย 27 mrem per year ซึ่งจะสูงขึน้เปนสองเทา 
ที่ความสูงทุก ๆ 6,000 ฟุต 

อัตราการไดรับรังสีคอสมกิ 
4 mR/hr สําหรับผูที่อยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกา 
20 mR/hr ที่ความสูง 15,000 feet  
300 mR/hr ที่ความสูง 55,000 feet  

ปริมาณรังสทีี่ระดับน้ําทะเล แตกตางกัน 10% เทานั้น สําหรับที่ขั้วโลกกับที่เสนศูนยสูตร แตที่ความ
สูง 55,000 ฟุต ปริมาณรงัสีจะลดลง 75% 
การบินอาจทําใหไดรับรังสีสูงขึ้น ขึ้นกบัความถี่ของการบิน ระดบัความสูงของเครื่องบิน และ
ระยะเวลาที่อยูบนอากาศ  
การคํานวณการไดรับรังสีคอสมิกจากการบิน สําหรับเที่ยวบินที่ความเร็วต่ํากวาเสียง และความเร็ว
เหนือเสียง ที่สภาวะปกติ เท่ียวบินความเร็วต่ํากวาเสียง บินที่ระดับความสงู 36,000 ฟตุ (11 
กิโลเมตร) เท่ียวบินความเร็วเหนือเสียง ใชระดับความสูง 62,000 ฟุต (19 กิโลเมตร) 



  
เสนทาง เท่ียวบินต่ํากวาเสียง เที่ยวบินเหนือเสียง 

 ระยะเวลาการ
บิน (ช่ัวโมง) 

ปริมาณรังสทีี่
ไดรับ 

ตอเที่ยวบิน
mrad 

ระยะเวลา การ
บิน(ช่ัวโมง) 

ปริมาณรังสทีี่
ไดรับ 

ตอเที่ยวบิน
mrad  

Los Angeles-Paris 11.1 4.8 3.8  3.7  
Chicago-Paris 8.3 3.6  2.8  2.6 
New York-Paris 7.4  3.1 2.6  2.4  
New York-London 7.0  2.9  2.4 2.2  
Los Angeles-New 
York 5.2 1.9 1.9 1.3  

S ydney-Acapulco  17.4  4.4 6.2  2.1 

  
ที่มา www.wikipedia.com  

 

อันตรายจากกัมมันตรังสี  
     กัมมันตภาพรังสีทําอันตรายตอสิ่งมีชีวิต โดยทําใหอิเล็กตรอนหลุดจากอะตอมหรือเกิดความเสีย หายตอ
พันธะเคมีของเซลล การเปล่ียนแปลงภายในเซลลเปนเหตุใหเนื้อเย่ือเปล่ียนแปลงหรือเนื้อ เย่ือ ตายในทันที 
สวนสําคัญมากไดแก เนื้อเย่ือสมอง เนื้อเย่ือเซลลสืบพันธุมีโครโมโซมเปลี่ยนอัน หมายถึงการกลายพันธุ  

การปองกันอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี

1. อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีมีหลายระดับ ขึ้นอยูกับชวงเวลาที่สัมผัสรังสี ดังนั้นควรใชเวลาใหสั้น
ที่สุด  

2. ควรเลือกเครื่องกําบังที่ทําจากวัสดุซึ่งกัมมันตภาพรังสีผานไดยาก เชน รังสี แอลฟา และรังสีเบตา 
เลือกใชตะก่ัว คอนกรีตหนาๆ สวนรังสีนิวตรอนเลือกใชน้ําเพราะน้ํามีสมบัติดูดซับพลังงานของ
นิวตรอนใหเคล่ือนที่ชาลง  

ใชหุนยนตสัมผัสธาตุกัมมันตรังสีแทนมนุษย 
 

อันตรายจากธาตุกัมมันตรังสี 
อันตรายจากธาตุกัมมันตรังสีเกิดขึ้นได  เนื่องจากหากรางกายของ

สิ่งมีชีวิตไดรับกัมมันตรังสีในปริมาณที่มากเกินไป จะทําใหโมเลกุลของ
น้ํา  สารอินทรียและสารอนินทรียตาง ๆ ในรางกายเสียสมดุล  ทําใหเกิด
ความเสียหายตอเซลลในรางกาย  ซึ่งจะทําใหสิ่งมีชีวิตเกิดความ
เจ็บปวย  หรือหากไดรับในปริมาณมากก็อาจทําใหเสียชีวิตได  ดังนั้น
ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับรังสจีึงจะตองมีอุปกรณที่ชวย ปองกันอันตราย
จากรังส ี และมีการกําหนดระยะเวลาในการทํางานเพื่อไมใหสัมผัสกับรังสี
เปนเวลานานเกิน ไป  



 
 

หลักในการปองกันอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี 

 

1. อยูหางบริเวณที่มีธาตุกัมมันตรังสีใหมากที่สุด เพราะปริมาณกัมมันตภาพรังสีจะลดลงถาอยูหาง
จากแหลงกําเนิด 
            2. ถามีความจําเปนควรเขาใกลบริเวณที่มีกัมมันตรังสี ควรใชเวลาใหสั้นที่สุดเทาที่จะทํา
ได 
            3. เนื่องจากกัมมันตภาพรังสีชนิดตาง ๆ มีอํานาจในการทะลุผานวัตถุไดตางกัน ดังนั้นจึง
ควรใชวัตถุที่กัมมันตภาพรังสี ทะลุผานไดยากมาเปนเครื่องกําบัง 
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