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ตอนนี้ขา่วทีเ่ป็นทีส่นใจคงไม่พน้การระเบดิของโรงไฟฟ้านิวเคลยีรข์องญีปุ่น่หลงัจากเกดิแผ่นดนิไหว ตามดว้ยสนึา

ม ิกค็งตอ้งแสดงความเสยีใจต่อเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ แต่ผมกเ็ชื่อมัน่ว่าชาวญีปุ่น่จะร่วมมอืร่วมใจกนัเพื่อท าใหทุ้กอย่างกลบัสู่

สภาพเดมิได ้ขอเป็นก าลงัใจใหค้รบั  

กลบัมาเรื่องทีเ่ป็นหวัขอ้ของเรา “รอบรูเ้รื่องธาตุกมัมนัตรงัส”ี ผมว่าหลายท่านคงพอจะทราบมาบา้งแลว้ แต่อาจจะ

ไม่ทราบรายละเอยีดมากนกั ตามปกตบินโลกของเรามแีร่ธาตุอยู่หลายชนิด ตามทีม่กีารคน้พบกนั เช่น โซเดยีม (sodium 

[Na]) โพแตสเซยีม (potassium [K]) หรอื ก ามะถนั (sulfur [S]) เป็นตน้ ธาตุเหล่านี้มกัพบเป็นสว่นประกอบของสารเคมี

ต่างๆ ทัง้ทีอ่นัตรายและไม่อนัตราย แต่จะมธีาตุอยู่กลุ่มหนึ่ง จะอยู่บรเิวณตอนกลางและดา้นล่างของตารางธาตุ ถา้คนไหน

เคยเรยีนเคม ีม.ปลาย คงจ าเรื่องตารางธาตุกนัได ้ธาตุทีม่เีลขอะตอมตัง้แต่ 83 ขึน้ไปจะมคีุณสมบตัพิเิศษทีเ่รยีกว่าม ี

ไอโซโทป (isotope) ทีไ่มค่งตวั สามารถสลายตวัให ้กมัมนัตภาพรงัส ีธาตุทีเ่ราไดย้นิชื่อกนับ่อยๆ เช่น ยเูรเนียม (uranium, 

ใชส้ญัลกัษณ์ว่า U) หรอื พลโูตเนียม (plutonium, ใชส้ญัลกัษณ์ว่า Pu) แร่ธาตุเหล่านี้จะมไีอโซโทปทีไ่ม่เสถยีรจะสลายตวั

กลายเป็นธาตุทีเ่สถยีรพรอ้มๆกบัปลดปล่อยกมัมนัตภาพรงัสอีอกมา  (ค าว่า ไอโซโทป เป็นศพัทท์ีรู่จ้กักนัดใีนหมู่นกัเคมี

ฟิสกิส ์จะใชใ้นกรณีทีธ่าตุชนิดเดยีวกนัแต่มมีวลของอะตอมทีแ่ตกต่างกนั) 

กมัมนัตภาพรงัสทีีเ่กดิจากธาตุกมัมนัตรงัสมีทีัง้หมด 3 ชนิด คอื รงัสขีองอนุภาคแอลฟา (alpha, [α])  รงัสขีอง

อนุภาคแอลฟาเบตา้ (beta [β])  และ รงัสแีกมม่า (gamma []) ถามว่ารงัสทีัง้สามชนิดนี้ชนิดใดน่ากลวัทีส่ดุ คงจะตอ้งตอบ

ว่าน่ากลวัทัง้สามชนิดถา้ไดส้มัผสัโดยตรง เพราะรงัสทีัง้สามชนดิสามารถท าลายเนื้อเยื่อได ้ แต่ถา้พดูถงึอ านาจการทะลุ

ทะลวงแลว้รงัสแีกมม่ามอี านาจทะลุทะลวงมากสดุ  ถดัไปเป็นรงัสเีบตา้  อ านาจทะลุทะลวงต ่าสดุคอืแอลฟา แต่อย่างไรก็

ตามรงัสทีัง้สามชนิดไม่สามารถทะลุผ่านผนงัคอนกรตีทีม่คีวามหนามากๆได ้ดงันัน้ถา้ตอ้งการหลบอนัตรายจากรงัสเีหล่าน้ี

ท่านตอ้งหลบในหอ้งทีบุ่ดว้ยคอนกรตีหนาๆทัง้สีด่า้น  

เมื่อรูจ้กัชนิดต่างๆของกมัมนัตภาพรงัสแีลว้ เราลองมาดตูวัอย่างของการสลายตวัของธาตุกมัมนัตรงัส ีเช่น ยโูร

เนียม 234 ใชส้ญัลกัษณ์ว่า 234U (เลข 234 หมายถงึ มวลของยเูรเนียมไอโซโทปชนิดนี้) ในธรรมชาตจิะสลายตวัให ้

thorium-230 (230Th) และ รงัสแีอลฟา (α) เขยีนเป็นสมการไดด้งันี้  

    234U                230Th +  α  



หรอืยโูรเนียม 238 (238U) เมื่อทิง้ไวต้ามธรรมชาตจิะสลายตวัไดธ้าตุตวักลางหลายชนิดทีย่งัคงสลายตวัใหก้มัมนัตภาพรงัส ี

จนในทีส่ดุไดธ้าตุตะกัว่ ใชส้ญัลกัษณ์ว่า 206Pb ซึง่คงตวั ไม่สลายกลายเป็นธาตุอื่นและปลดปล่อยกมัมนัตภาพรงัสไีดอ้กี  

  

                   238U                                           206Pb 

 ในเรื่องธาตุกมัมนัตรงัสยีงัมอีกีค าศพัทห์นึ่งทีค่วรรูค้อื ค่าครึง่ชวีติ หรอื haft life (h1/2) หมายถงึระยะเวลาในการ

สลายตวัของสารกมัมนัตรงัสจีนเหลอืเพยีงครึง่หนึ่งของปรมิาณเริม่ตน้ เช่น ไอโอดนี 131 มคี่าครึง่ชวีติประมาณ 8 วนั ถา้ม ี

ไอโอดนี 131 อยู่ 1 กรมั เมื่อเวลาผ่านไป 8 วนักจ็ะสลายตวัเหลอืไอโอดนีอยู่ 0.5 กรมั และเมื่อผ่านไปอกี 8 วนั กจ็ะเหลอื 

0.25 กรมั  ดงันัน้ธาตุกมัมนัตรงัสใีดมคี่าครึง่ชวีติสัน้ ธาตุเหล่านัน้กจ็ะสลายตวัไดง้า่ย มอีนัตรายไดน้้อยกว่าธาตุทีม่คี่าครึง่

ชวีติทีย่าวนาน  

 ส าหรบัการผลติกระแสไฟฟ้าจากเตาปฏกิรณ์ปรมาณูซึง่เป็นทีน่ิยมมากในประเทศพฒันาแลว้หลายๆประเทศ จะใช้

ปฏกิริยิานิวเคลยีรท์ีเ่รยีกว่าปฏกิริยิาฟิชชัน่ (fission) ท าไดโ้ดยการยงินิวตรอนพลงังานต ่า (ถอืว่าเป็นพลงังานรูปแบบหนึ่ง) 

ไปยงัธาตุ ยูเรเนียม 235 (235U) หรอื 238 (238U)  ซึง่นิยมใชเ้ป็นเชือ้เพลงิปรมาณู จากนัน้จะเกดิสารกมัมนัตรงัสตีวัใหม่

ประมาณ 34 ตวั เช่น barium (141Ba), krypton (92Kr), strontium (93Sr), xenon (140Xe) เป็นต้น iodine-131 (131I) และ 

cesium-137 (137Cs) กจ็ดัเป็นธาตุกมัมนัตรงัสทีีเ่ป็นผลผลติทีเ่กดิจากปฏกิริยิาฟิชชัน่ของเตาปฏกิรณ์ปรมาณู นอกจากนี้ยงั

มกีารปลดปล่อยกมัตภาพรงัส ีพลงังาน และนิวตรอนตวัใหม่ ซึง่นิวตรอนตวัใหม่ทีเ่กดิขึน้กจ็ะวิง่ชนยเูรเนียมต่อไปกลายเป็น

ปฏิกริิยาลูกโซ่ที่ไม่รู้จบ ดงันัน้จงึเกิดการผลติพลงังานอย่างมหาศาล ซึ่งถ้ามกีารควบคุมพลงังานนี้ได้ ก็จะสามารถน า

พลงังานน้ีไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย เช่น การผลติกระแสไฟฟ้า โดยทัว่ไปจะใช้แท่งควบคุมนิรภยัเพื่อใช้ควบคุม

ปฏกิริยิาภายในเตา จะเหน็ได้ว่าพลงังานที่เกดิขึน้จะอยู่ในรูปของความร้อน ดงันัน้ส่วนประกอบส าคญัส าหรบัโรงไฟฟ้า

นิวเคลยีรอ์กีอย่างคอืระบบระบายความรอ้น (coolant) โดยจะใช ้อากาศ น ้า โลหะเหลวปนสารอนิทยี ์หรอืของไหลอื่นๆ 

เป็นตวัช่วยระบายความรอ้น ดงันัน้ถา้ระบบน้ีมปีญัหาอาจจะท าใหแ้กนกลางของการเกดิปฏกิริยิาเกดิการหลอมละลายและ

เกิดการปลดปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาในที่สุด นอกจากนี้ ในเตาปฏิกรณ์ยังมีส่วนประกอบของฉากป้องกันรังส ี

(shielding)   เพื่อป้องกนัอนุภาครงัสต่ีางๆเลด็ลอดออกมาจากเตาปฏกิรณ์ วสัดุทีน่ิยมใช ้เช่น เหลก็ คอนกรตีหนา เป็นตน้  

 ถ้าเราได้สมัผสักบักมัมนัตภาพรงัสทีี่ควบคุมไม่ได้ เช่น เกดิอุบตัิเหตุโรงงานไฟฟ้านิวเคลยีร์ระเบดิ หรอืระเบดิ

นิวเคลยีร ์แลว้เราอยู่ในบรเิวณทีก่มันตภาพรงัสเีดนิทางไปถงึ อนัตรายทีเ่กดิขึน้ คอื อนุภาครงัส ีหรอืรงัสพีวกนี้จะมผีลต่อ

เซลลใ์นร่างกาย ถา้ไดร้บัปรมิาณมากอาจท าใหเ้สยีชวีติได ้ ถา้ไดร้บัปรมิาณน้อยๆกอ็าจท าใหเ้กดิเป็นโรคมะเร็งได ้ 

 แต่อย่างไรก็ตาม ปจัจุบันได้มีการน ากัมมันตภาพรังสีมาใช้ประโยชน์อย่างมากมาย ในกรณีนี้จ ัดเป็น
กมัมนัตภาพรงัสทีีค่วบคุมไดใ้หอ้ยู่ในปรมิาณทีป่ลอดภยั เช่น ไอโอดนี 131 ใชร้กัษามะเรง็หรอืตดิตามความผดิปกต ิ
ทีต่่อมไทรอยด ์ โคบอลล ์60 ใชถ้นอมอาหารโดยใชร้งัสแีกมม่าฆา่เชือ้ทีม่ากบัอาหาร ใชค้ารบ์อน 14 ในการค านวณหาอายุ
ของวตัถุโบราณ เป็นตน้   

α, β,  
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