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คาํนําวา่ดว้ยรงัสนีวิเคลยีรเ์ป็นอยา่งไร (Introduction to How Nuclear radiation Works)
เราคงเคยไดย้นิเกี�ยวกบัเรื�องการแผรั่งสทีั �งจากในนวนยิายและในชวีติจรงิ ตวัอยา่งเชน่ เมื�อ ยานอวกาศเอ็น
เทอรไ์พรสเ์ดนิทางไปยงัดวงดาวตา่ง ๆ จากเรื�อง “ตลยุอวกาศ” (Star Trek) ที�ลกูเรอืมกัจะไดรั้บคําเตอืน
ใหร้ะวงัในเรื�องระดบัการแผรั่งสทีี�เพิ�มขึ�น หรอืในหนังสอืของทอม แคลนซ ี(Tom Clancy) เรื�อง The Hunt
for Red October เกี�ยวกบัเรอืดํานํ�าพลงังานนวิเคลยีรท์ี�เกดิอบุตัเิหต ุทําใหเ้กดิการรั�วไหลของสาร
กมัมนัตรังสจีนเป็นเหตใุหต้อ้งสละเรอื ตลอดจนการเกดิอบุตัเิหตทุางนวิเคลยีร ์และมกีารปลดปลอ่ยสาร
กมัมนัตรังสอีอกสูส่ ิ�งแวดลอ้มที�โรงไฟฟ้านวิเคลยีรท์รไีมลไ์อสแ์ลนด ์(Three mile Island) และเชอรโ์นบลิ
(Chernobyl) และผลพวงจากการเกดิแผน่ดนิไหวและคลื�นสนึาม ิที�ถลม่ประเทศญี�ปุ่ นเมื�อเดอืนมนีาคม 2011
ที�เป็นวกิฤตทางนวิเคลยีร ์เพิ�มความหวาดกลวั เกี�ยวกบัการแผรั่งส ีและคําถามเกี�ยวกบัความปลอดภยัของ
โรงไฟฟ้านวิเคลยีร์

          รังสนีวิเคลยีรเ์ป็นไดท้ั �งประโยชนอ์ยา่งอนันต ์และในทํานองเดยีวกนักม็โีทษอยา่งมหนัต ์ทั �งนี�ข ึ�นอยู่
กบัการใชง้านอยา่งไร เครื�องฉายรังสเีอกซ ์เครื�องมอือปุกรณบ์างประเภทที�เกี�ยวกบัการฆา่เชื�อโรค และโรง
ไฟฟ้านวิเคลยีรท์ั �งหมดนี� ลว้นเกี�ยวขอ้งกบัรังสนีวิเคลยีรท์ั �งสิ�น และไมเ่วน้แมแ้ตอ่าวธุนวิเคลยีร ์วสัดุ
นวิเคลยีร ์(สารที�มกีารปลดปลอ่ยรังสนีวิเคลยีร)์ เป็นคํารวมทั�วไปและเป็นศพัทป์กตทิี�มคีวามแตกตา่งกนัใน
หลายอยา่ง เราอาจเคยไดย้นิหรอืใชง้านมาแลว้กบัหลายคําดงัตอ่ไปนี�

● ยเูรเนยีม (uranium)
● พลโูทเนยีม (plutonium)
● รังสแีอลฟ่า (alpha rays)
● รังสบีตีา (beta rays)
● รังสแีกมมา (gamma rays)
● รังสเีอกซ ์(X-rays)
● รังสคีอสมกิ (cosmic rays)
● การแผรั่งส ี(radiation)
● พลงังานนวิเคลยีร ์(nuclear power)
● ลกูระเบดินวิเคลยีร ์(nuclear bombs)
● กากนวิเคลยีร ์(nuclear waste)
● ฝุ่ นกมัมนัตรังส ี(nuclear fallout)
● นวิเคลยีรฟิ์ชชนั (nuclear fission)
● ลกูระเบดินวิตรอน (neutron bombs)
● ครึ�งชวีติ (half -life)



● แกส๊เรดอน (radon gas)
● เครื�องตรวจจับควนัไฟ (ionization smoke detectors)
● การหาอายจุาก คารบ์อนด-์14 (carbon-14 dating)

ทั �งหมดของคําเหลา่นี�มคีวามสมัพันธต์ามความจรงิที�วา่ ทั �งหมดมอีงคป์ระกอบที�จะดําเนนิการดว้ยธาตทุาง
นวิเคลยีรอ์ยา่งใดอยา่งหนึ�ง บางสิ�งมอียูแ่ลว้ตามธรรมชาตบิางอยา่งเป็นสิ�งที�สรา้งขึ�นโดยมนุษย ์แตท่ี�
แน่นอนคอืการแผรั่งสคีอือะไร ทําไมจงึเป็นอนัตรายรา้ยแรง ในบทความนี�จะมองไปที�รังสนีวิเคลยีร ์เพื�อที�จะ
ไดเ้ขา้ใจอยา่งถอ่งแทว้า่ อะไร และอยา่งไร ที�มผีลกรทบตอ่ชวีติคนเราในแตล่ะวนั

“นวิเคลยีร”์ ใน “รงัสนีวิเคลยีร”์ (The “Nuclear” in “Nuclear Radiation”)
          เริ�มจากจดุเริ�มตน้และทําความเขา้ใจคําวา่ “นวิเคลยีร”์ ใน “รงัสนีวิเคลยีร”์ มาจากไหน ในที�นี�คอื
บางสิ�งที�เรารับรูก้นัมาแลว้วา่ ทกุสิ�งทกุอยา่งประกอบขึ�นมาจาก “อะตอม” โดยที�อะตอมผกูพัน กนัเป็น
โมเลกลุ ดงัเชน่โมเลกลุของนํ�าประกอบดว้ยอะตอมไฮโดรเจนสองอะตอม และอะตอมออกซเิจนหนึ�งอะตอม
ผกูรวมกนัเป็นหน่วยเดยีว ทั �งนี�เพราะเราไดเ้คยเรยีนรูใ้นชั �นเรยีนมธัยม เกี�ยวกบัอะตอมและโมเลกลุ โดยเรา
เขา้ใจและรูส้กึคุน้เคยกบัมนั ในธรรมชาตอิะตอมใด ๆ ที�พบ จะเป็นอะตอมหนึ�งใดของอะตอม 92 ชนดิ ที�
เรยีกวา่ “ธาต”ุ ดงันั�น สสารทกุชนดิบนโลก โลหะ พลาสตกิ ผม เสื�อผา้ ใบไม ้แกว้ ถกูสรา้งขึ�นจากการรวม
กนัของอะตอมธาต ุ92 ชนดิ ที�พบอยูใ่นธรรมชาต ิทั �งนี�ในตารางพรีอิอดกิ (ตารางธาต)ุ ที�เห็นในชั �นเรยีนเคมี
กค็อืรายชื�อธาตทุี�พบในธรรมชาต ิรวมกบัรายชื�อธาตทุี�ถกูสรา้งขึ�นโดยมนุษย์

          ภายในทกุ ๆ อะตอมประกอบดว้ย อนุภาคยอ่ยสามอนุภาค คอื โปรตอน นวิตรอน และอเิล็กตรอน
โดยที�โปรตอนและนวิตรอนผกูรวมดว้ยกนัประกอบเป็น “นวิเคลยีส” ของอะตอม ขณะที�อเิล็กตรอนจะอยู่
รอบวงโคจรของนวิเคลยีส โปรตอนและอเิล็กตรอนจะมปีระจทุี�ตรงขา้มกนั จงึมแีรงดงึดดูแกก่นัและกนั
(อเิล็กตรอนมปีระจลุบและโปรตอนมปีระจบุวก และประจทุี�ตรงขา้มกนัจะมแีรงดงึดดูกนั) และโดยปกตสิว่น



มากจํานวนอเิล็กตรอนและจํานวนโปรตอนจะมเีทา่ ๆ กนัในอะตอม (ทําใหอ้ะตอมมปีระจเุป็นกลาง เพราะ
นวิตรอนกม็ปีระจเุป็นกลางดว้ย) จดุมุง่หมายหลกัภายในนวิเคลยีสกค็อื การผกูพันโปรตอนเขา้ดว้ยกนั แต่
ทั �งนี�เพราะโปรตอนมปีระจทุี�เหมอืนกนัจงึมแีรงผลกัซึ�งกนัและกนั นวิตรอนจงึเป็น
เสมอืน “กาว” ที�จะเชื�อมโปรตอนเขา้ดว้ยกนัในนวิเคลยีส

          จํานวนโปรตอนในนวิเคลยีส จะเป็นตวักําหนดพฤตกิรรมของอะตอม ดงัตวัอยา่งเชน่ ถา้รวมโปรตอน
13 อนุภาคกบันวิตรอน 14 อนุภาค เพื�อที�จะสรา้งนวิเคลยีส และมอีเิล็กตรอน 13 อนุภาค วิ�งโคจรรอบ
นวิเคลยีส อะตอมที�จะไดก้ค็อือะตอมของ “อะลมูเินยีม” ทั �งหมดจะเรยีกวา่ อะลมูเินยีม-27 จํานวน 27 คอื
เลขมวลอะตอม ซึ�งเป็นผลรวมของจํานวน โปรตอนและนวิตรอนในนวิเคลยีส ถา้เรานําอะตอมของ
อะลมูเินยีมมาใสใ่นขวด และทิ�งไวห้ลาย ๆ ลา้นปี มนักย็งัคงสถานะเป็นอะตอมของอะลมูเินยีม ดงันั�นจงึเรยีก
อะลมูเินยีม-27 วา่เป็นอะตอมที�มคีวามเสถยีร นับขึ�นไปเมื�อหนึ�งรอ้ยปีที�ผา่นมากค็ดิกนัวา่ ทกุอะตอมของธาตุ
มคีวามเสถยีรเชน่นี�เหมอืนกนัหมด

          อะตอมจํานวนมาก จะมรีปูแบบที�แตกตา่งกนั ดงัตวัอยา่งเชน่ ทองแดงจะมสีองรปูแบบที�มคีวาม
เสถยีร คอื ทองแดง-63 (มอียูป่ระมาณ 70% ของทองแดงที�มใีนธรรมชาต)ิ และทองแดง-65 (มอียูป่ระมาณ
30%) ในสองรปูแบบนี�จะเรยีกวา่ “ไอโซโทป” อะตอมของทองแดงสองไอโซโทปนี� จะม ีโปรตอน 29
อนุภาค แตอ่ะตอมของทองแดง-63 จะมนีวิตรอน 34 อนุภาค ขณะที�อะตอมของทองแดง-65 มนีวิตรอน 36
อนุภาค ทองแดงทั �งสองไอโซโทปจะทําหนา้ที�และมลีกัษณะที�เหมอืนกนั และเป็นไอโซโทปเสถยีรทั �งสอง
ไอโซโทป

          ในสว่นที�ยงัไมม่คีวามเขา้ใจกนัจนกระทั�งเมื�อหนึ�งรอ้ยปีที�ผา่นมาคอืวา่ มธีาตบุางธาตมุไีอโซโทปที�
เป็นสารกมัมนัตรังส ีและในบางธาตมุไีอโซโทปทั �งหมดเป็นสารกมัมนัตรังส ีไฮโดรเจนเป็นตวัอยา่งที�ดขีอง
ธาตทุี�มหีลายไอโซโทป หนึ�งในนั�นเป็นสารกมัมนัตรังส ีไฮโดรเจนปกตหิรอื ไฮโดเจน-1มโีปรตอนหนึ�ง
อนุภาคและไมม่นีวิตรอน (เพราะวา่ในนวิเคลยีสมเีพยีงโปรตอนอนุภาคเดยีว จงึไมจํ่าเป็นที�จะตอ้มนีวิตรอน
เป็น “กาว” จับยดึ) ไฮโดรเจนยงัมไีอโซโทปอื�น คอื ไฮโดรเจน-2 (คอื ดวิเทอเลยีม) ซึ�งมโีปรตอนและ
นวิตรอนอยา่งละหนึ�งอนุภาคในนวิเคลยีส ดวิเทอเลยีมมอียูน่อ้ยมากในธรรมชาต ิ(มอียูป่ระมาณ 0.015%
ของไฮโดรเจนทั �งหมด) มนัมปีฏกิริยิาเหมอืนกบัไฮโดรเจน-1 (สามารถที�จะนํามาทําเป็นนํ�าได)้ มนัจะมคีวาม
แตกตา่งกนัจากไฮโดรเจน-1 โดยที�จะมคีวามเป็นพษิเมื�อมคีวามเขม้ขน้สงู และไอโซโทปดวิเทอเลยีมจะมคี
วามเสถยีร ไอโซโทปที�สามกค็อืไฮโดรเจน-3 (รูจั้กกนัในชื�อ ทรเิทรยีม) มโีปรตอนหนึ�งอนุภาคและนวิตรอน
สองอนุภาคภายในนวิเคลยีส และเป็นไอโซโทปที�ไมเ่สถยีร นั�นคอืถา้เราบรรจทุรเิทรยีมไวเ้ต็มภาชนะ แลว้
ทิ�งไวห้ลายลา้นปี จะพบวา่มนัเปลี�ยนไปเป็นฮเีลยีม-3 (ในนวิเคลยีสมโีปรตอนสองอนุภาคกบันวิตรอนหนึ�ง
อนุภาค) ซึ�งมคีวามเสถยีร กระบวนการที�ไฮโดรเจน-3 เปลี�ยนไปเป็นฮเีลยีมเรยีกวา่ การสลายกมัมนัตรงัสี

          ธาตบุางชนดิโดยธรรมชาตจิะเป็นไอโซโทปรังสทีั �งหมด ยเูรเนยีมเป็นตวัอยา่งที�ดขีองธาตพุวกนี�
โดยเป็นธาตทุี�หนักที�สดุที�มใีนธรรมชาตแิละเป็นธาตกุมัมนัตรังส ียงัมธีาตอุื�น ๆ อกี 8 ธาต ุในธรรมชาตทิี�เป็น
ธาตกุมัมนัตรังส ีคอื พอโลเนยีม แอสทาทนี เรดอน แฟรนเซยีม เรเดยีม แอกทเินยีม ทอเลยีม และโพ
รแทกทเินยีม ธาตทุี�หนักกวา่ยเูรเนยีมที�ถกูสรา้งขึ�นโดยมนุษย ์กเ็ป็นธาตกุมัมนัตรังสเีชน่กนั

การสลายกมัมนัตรงัส ี(Radioactive Decay)
          การสลายกมัมนัตรังสเีป็นกระบวนการทางธรรมชาติ คอือะตอมของไอโซโทปรังสจีะสลายไปอยา่ง
ตอ่เนื�องเปลี�ยนไปเป็นธาตชุนดิอื�น ผา่นสามกระบวนการธรรมดา คอื



● การสลายใหรั้งสอีลฟา (Alpha decay)
● การสลายใหรั้งสบีตีา (Beta decay)
● กระบวนการฟิชชนัเกดิเอง (Spontaneous fission)

ในกระบวนการจะทาํใหเ้กดิกมัมนัตภาพรงัส ี4 ชนดิ คอื

● รังสแีอลฟา (Alpha rays)
● รังสบีตีา (Beta rays)
● รังสแีกมมา (Gamma rays)
●  รังสนีวิตรอน (Neutron rays)

          อะเมรเิซยีม-241 เป็นธาตทุี�รูจั้กกนัดใีนการใชทํ้าเครื�องตรวจจับควนัไฟ เป็นตวัอยา่งที�ดทีี�มกีารสลาย
ใหรั้งสแีอลฟา โดยอะตอมอะเมรเิซยีม-241 จะสลายดว้ยการผลกัอนุภาคแอลฟาออกมา โดยอนุภาคแอลฟา
ประกอบขึ�นดว้ยโปรตอน 2 อนุภาค และนวิตรอน 2 อนุภาค จับตวัรวมอยูด่ว้ยกนั ซึ�งเทยีบเทา่กบันวิเคลยีส
ของธาตฮุเีลยีม-4

          ในกระบวนการที�มกีารปลดปลอ่ยอนุภาค แอลฟา อะตอมของ อะเมรเิซยีม-241 จะเปลี�ยนเป็น
อะตอมเนปทเูนยีม-237 อนุภาคแอลฟาถกูปลดปลอ่ยออกมาดว้ยความเร็วที�สงูมาก บางท ีมคีวามเร็วถงึ
10,000 ไมลต์อ่วนิาท ี(16,000 กโิลเมตรตอ่วนิาท)ี

          ถา้มองไปที�อะตอมของอะเมรเิซยีม-241 จะคาดการณไ์มไ่ดเ้ลยวา่ เมื�อใดจงึจะมกีารปลดปลอ่ย
อนุภาคแอลฟาออกมา แตอ่ยา่งไรกต็าม ถา้มกีารรวบรวมอะตอมจํานวนมากของอะเมรเิซยีม-241 กจ็ะพอที�
จะคาดการณอ์ตัราของการสลายใหรั้งสแีอลฟาได ้สําหรับอะเมรเิซยีม-241 เป็นที�ทราบกนัวา่ การที�อะตอม
สลายไปจนเหลอืเพยีงครึ�งเดยีวตอ้งใชเ้วลา 458 ปี ดงันั�น ตวัเลข 458 ปี กค็อืครึ�งชวีติของอะเมรเิซยีม-241
ทกุธาตกุมัมนัตรังสมีคีา่ของครึ�งชวีติที�แตกตา่งกนัไป มชีว่งตั �งแตเ่ป็นวนิาท ีจนถงึหลายลา้นปี ขึ�นอยูก่บั
ความเฉพาะเจาะจงของไอโซโทปนั�น ๆ ดงัตวัอยา่งอะเมรเิซยีม-243 มคีรึ�งชวีติ 7,370 ปี

          ทรเิทรยีม (ไฮโดรเจน-3) เป็นตวัอยา่งที�ดขีองธาตทุี�สลายใหรั้งสบีตีา ในการสลายใหรั้งสบีตีานั�น
นวิตรอนในนวิเคลยีสจะเปลี�ยนเป็นโปรตอน และอเิล็กตรอน และอนุภาคที� 3 ที�เรยีกวา่แอนตนิวิทรโิน โดย
นวิเคลยีสจะมกีารปลดปลอ่ยอเิล็กตรอนและแอนตนิวิทรโินออกมา ขณะที�โปรตอนยงัคงอยูใ่นนวิเคลยีส การ
ปลดปลอ่ยอเิล็กตรอนเรยีกวา่เป็นอนุภาคบตีา โดยนวิเคลยีสสญูเสยีนวิตรอนไป 1 อนุภาค และมโีปรตอน
เพิ�มขึ�น 1 อนุภาค ดงันั�น อะตอมของไฮโดรเจน-3 สลายรังสบีตีากลายไปเป็นอะตอมฮเีลยีม-3

          กระบวนการฟิชชนัเกดิเอง เกดิโดยโดยอะตอมจะแบง่แยกตวัออกเป็นสองสว่น แทนที�จะมกีาร
ปลดปลอ่ยรังสแีอลฟาหรอืรังสบีตีา
คําวา่ “ฟิชชนั” หมายถงึ “การแบง่แยกนวิเคลยีส” ของอะตอมที�หนัก ๆ เชน่ เฟอรเ์มยีม-256 จะมกีาร
เกดิฟิชชนัดว้ยตวัเองประมาณ 97% เมื�อมกีารสลาย และในกระบวนการนี� จะไดผ้ลลพัธเ์ป็น 2 อะตอม
ตวัอยา่งเชน่ อะตอมของเฟอรเ์มยีม-256 หนึ�งอะตอม เมื�อเกดิฟิชชนั อาจไดเ้ป็นอะตอมของซนีอน-140 และ
อะตอมของแพลเลเดยีม-112 และในกระบวนการจะมกีารปลดปลอ่ยนวิตรอนออกมา 4 อนุภาค (เรยีก
วา่ “พรอมตน์วิตรอน” (prompt neutron) ทั �งนี�เพราะวา่จะมกีารปลดปลอ่ยนวิตรอนออก
มา “ทนัททีนัใด” (prompt) เมื�อเกดิฟิชชนั)นวิตรอนเหลา่นี�สามารถที�จะถกูจับยดึโดยอะตอมอื�น ๆ ทําให ้



เกดิปฏกิริยิานวิเคลยีรไ์ด ้เชน่ การสลาย หรอืเกดิฟิชชนั หรอืมกีารชนกบัอะตอมอื�น เหมอืนกบัลกูบลิเลยีด
ทําใหเ้กดิการปลดปลอ่ยรังสแีกมมา

          รังสนีวิตรอนสามารถที�จะทําใหอ้ะตอมที�ไมเ่ป็นกมัมนัตรังส ีเปลี�ยนเป็นอะตอมที�เป็นกมัมนัตรังสไีด ้
ที�สามารถนํามาใชป้ระโยชนใ์นทางเวชศาสตรน์วิเคลยีร ์รังสนีวิตรอนสามารถทําขึ�นไดจ้ากเครื�องปฏ
กรณน์วิเคลยีรใ์นโรงไฟฟ้านวิเคลยีร ์และเรอืที�ใชพ้ลงังานนวิเคลยีรใ์นการขบัเคลื�อน และจากเครื�องเรง่
อนุภาค หรอืทําไดจ้ากเครื�องมอืที�ใชใ้นการศกึษาทางฟิสกิสเ์กี�ยวกบัสว่นยอ่ยของอะตอม

          ในหลาย ๆ กรณี นวิเคลยีสที�เกดิการสลายใหรั้งสแีอลฟา หรอืสลายใหรั้งสบีตีา หรอืฟิชชนัเกดิเอง
จะมพีลงังานสงูและดงันั�นจงึไมเ่สถยีร นวิเคลยีสนี�จงึกําจัดพลงังานสว่นเกนิออกมาเป็นพัลสข์อง
คลื�นแมเ่หล็กไฟฟ้าพลงังานสงู ที�รูจั้กกนัในชื�อวา่รังสแีกมมา รังสแีกมมาจะเหมอืนกบัรังสเีอกซ ์ที�สามารถ
ทะลทุะลวงสสารไดส้งู แตรั่งสแีกมมาจะมพีลงังานมากกวา่รังส ีเอกซ ์รังสแีกมมาประอกบขึ�นจากพลงังาน
ไมไ่ดเ้ป็นอนุภาคที�เคลื�อนที�เหมอืนกบัอนุภาคแอลฟาและอนุภาคบตีา

          นอกเหนอืจากรังสดีงัที�กลา่วมาแลว้ กย็งัมรัีงสคีอสมกิที�แผม่ายงัพื�นโลกตลอดเวลา รังส ีคอสมกิมี
แหลง่กําเนดิจากดวงอาทติย ์และจากการระเบดิของดวงดาว สว่นประกอบสําคญั (ประมาณ 85%) ของ
รังสคีอสมกิ คอืโปรตอนที�เคลื�อนที�ดว้ยความเร็วเกอืบเทา่ความเร็วของแสง ในขณะที�สว่นประกอบอื�น ๆ นั�น
เกอืบ 12% เป็นอนุภาคแอลฟาที�เคลื�อนที�เร็วมาก จากความเร็วของอนุภาคนี�เอง ที�ทําใหท้ะลทุะลวงสิ�งตา่ง
ๆ ไดส้งู เมื�อรังสคีอสมกิเคลื�อนที�มากระทบชั �นบรรยากาศ กจ็ะชนกบัอะตอมของธาตตุา่ง ๆ ในชั �นบรรยากาศ
ในหลายรปูแบบ ทําใหไ้ดรั้งสคีอสมกิทตุยิภมูทิี�มพีลงังานลดนอ้ยลงกวา่เดมิ รังสคีอสมกิทตุยภมูกิจ็ะวิ�งมา
ชน สิ�งตา่ง ๆ บนพื�นโลกรวมทั �งมนุษยเ์ราดว้ย เราไดรั้บรังสคีอสมกิทตุยภมูอิยูต่ลอดเวลา แตก่ไ็มไ่ดเ้ป็นอนั
ตราย ทั �งนี�เพราะรังสคีอสมกิทตุยภมูมิพีลงังานตํ�ากวา่รังสคีอสมกิปฐมภมู ิรังสคีอสมกิปฐมภมูจิะเป็นอนัตราย
กบัมนุษยอ์วกาศที�อยูใ่นอวกาศ

อนัตราย “ตามธรรมชาต”ิ (A “Natural” Danger)
แมว้า่ “ตามธรรมชาต”ิ แลว้ ในแงท่ี�วา่อะตอมของธาตกุมัมนัตรังสสีลายกเ็กดิการสลายกนัไปตาม
ธรรมชาตขิองมนั และธาตกุมัมนัตรังสกีเ็ป็นสว่นหนึ�งของธรรมชาตกิจ็รงิ กมัมนัตภาพรังสทีั �งหลายทั �งหมดที�
มกีารปลดปลอ่ยออกมานี� ลว้นเป็นอนัตรายตอ่สิ�งมชีวีติ เพราะไมว่า่อนุภาคแอลฟา อนุภาคบตีา นวิตรอน
รังสแีกมมา และรังสคีอสมกิ ทั �งหมดนี�ตา่งกเ็ป็นรังสชีนดิกอ่ไออน ซึ�งหมายถงึวา่ เมื�อรังสเีหลา่นี�มปีฏสิมัพัน
ธก์บัอะตอมกจ็ะมกีารกระแทกอเิล็กตรอนใหห้ลดุออกมา การสญูเสยีอเิล็กตรอนของอะตอมนั�น ทําใหเ้กดิ
ปัญหามากมายตามมา ซึ�งรวมถงึทกุสิ�งตั �งแตก่ารตายของเซลล ์จนกระทั�งเกดิการกลายพันธุท์างพันธกุรรม
(อนันําไปสูก่ารเป็นมะเร็ง) ของสิ�งมชีวีติใด ๆ

          การที�เพราะอนุภาคแอลฟาเป็นอนุภาคที�มขีนาดใหญ ่จงึไมส่ามารถที�จะทะลทุะลวงสิ�งตา่ง ๆ ไปได ้
ไกล มนัไมส่ามารถแมก้ระทั�งที�จะทะลแุผน่กระดาษได ้จงึเป็นตวัอยา่งที�วา่ เมื�ออนุภาคแอลฟาอยูภ่ายนอก
รา่งกายมนัจงึไมม่ผีลกระทบตอ่ผูค้นทั �งหลาย แตถ่า้เรากนิหรอืหายใจเอาอะตอมของธาตทุี�สามารถ
ปลดปลอ่ยอนุภาคแอลฟาเขา้ไปในรา่งกายแลว้ กจ็ะสามารถที�จะทําใหม้คีวามเสยีหายเกดิขึ�นภายในรา่งกาย
ได ้



          อนุภาคบตีามอํีานาจทะลทุะลวงไดล้กึกวา่อนุภาคแอลฟา แตก่ส็ามารถนําความเสยีหายและเป็นอนัต
รายได ้ถา้กนิหรอืหายใจเขา้ไปในรา่งกาย อนุภาคบตีาสามารถที�จะถกูหยดุไดโ้ดยแผน่อะลมูเินยีมฟอยลห์รอื
แผน่พลาสตกิ (plexiglas) รังสแีกมมาจะเหมอืนกบัรังสเีอกซท์ี�จะถกูหยดุไดด้ว้ย ตะกั�ว

          การที�อนุภาคนวิตรอนไมม่ปีระจ ุจงึมอํีานาจทะลทุะลวงไดล้กึมาก ๆ สิ�งที�จะหยดุนวิตรอนไดด้อีาจใช ้
ชั �นคอนกรตีหนามาก ๆ หรอืของเหลวเชน่นํ�าหรอืนํ�ามนัเตา ทั �งรังสแีกมมาและนวิตรอนจะมอํีานาจทะลุ
ทะลวงสงู มผีลกระทบอยา่งรนุแรงตอ่เซลลข์องมนุษยแ์ละสตัวอ์ื�น ๆ เราอาจจะเคยไดย้นิเกี�ยวกบัเรื�อง “ลกู
ระเบดินวิตรอน” แนวคดิทั �งหมดของลกูระเบดินี�กค็อื การเพิ�มประสทิธภิาพในการที�จะทําใหเ้กดินวิตรอนและ
รังสแีกมมา เพื�อใหล้กูระเบดิมผีลกระทบอยา่งรนุแรงสงูสดุตอ่สิ�งมชีวิติ

          ดงักลา่วมาทั �งหมดนี� จะเห็นไดว้า่กมัมนัตภาพรังสกี็
คอื “ธรรมชาต”ิ และภายในรา่งกายของเราทกุคนกม็สีารกมัมนัตรังสเีป็นสว่นประกอบอยูเ่ชน่ คารบ์อน-14
นอกจากนี�กย็งัมธีาตกุมัมนัตรังสหีลายชนดิที�มนุษยส์รา้งขึ�น และปลอ่ยสูส่ภาวะแวดลอ้ม ซึ�งเป็นอนัตราย
รังสนีวิเคลยีรม์ปีระโยชนอ์ยา่งมากมายเชน่ใชพ้ลงังานนวิเคลยีรม์าผลติไฟฟ้า และกระบวนการของ
เวชศาสตรน์วิเคลยีรท์ี�ใชใ้นการวนิจิฉัยและการบําบดัรักษาโรค ในทํานองเดยีวกนั รังสนีวิเคลยีรก์ม็ ีอนัตราย
อยา่งมนัียสําคญั

ถอดความจาก http://science.howstuffworks.com/nuclear2.htm
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