เมือ่ เอยคําวา กัมมันตรังสี คนสวนมากมักจะนึกถึงระเบิดปรมาณู โรงงานไฟฟานิวเคลียรหรือเตา
ปฏิกรณปรมาณู และมักคิดวาเมื่อประเทศไทยเรายังไมถูกโจมตีดวยระเบิดปรมาณู และยังไมมีโรงไฟฟา
ปรมาณู ภัยกัมมันตรังสีก็ยังไมมี

ภาพจาก : http://abcnews.go.com/

แตในความเปนจริงนัน้ รางกายเราไดรับกัมมันตรังสีตลอดเวลา นักวิทยาศาสตรประมาณวา 87%
ของกัมมันตรังสีที่รางกายไดรับมีตนกําเนิดมาจากธรรมชาติ และอีก 13% ที่เหลือมาจากฝมือมนุษย
เมือ่ โลกถือกําเนิดใหมๆ โลกยังไมมีทั้งบรรยากาศและมหาสมุทร ผิวของโลกเปนหินแข็งทีม่ ธี าตุ
กัมมันตรังสี เชน ยูเรเนียม และทอเรียมฝงลึกอยูภายใน เมื่อธาตุเหลานี้สลายตัวไปเปนธาตุอื่น จะมีการปลด
ปลอยพลังงานความรอนออกมา และพลังงานความรอนนีเ้ องทีไ่ ปทําใหสง่ิ มีชวี ติ ตางๆ สามารถจุติบนโลกได
ดังนัน้ คํากลาวที่วาถาโลกไมมีกัมมันตรังสี โลกก็ไมมีชีวิต จึงเปนคําจริงและจนถึงวันนีใ้ ตโลกก็ยงั คงมีธาตุ
กัมมันตรังสีอยูและมันกําลังสลายตัวตลอดเวลา นักวิทยาศาสตรไดพบวา พลังงานความรอนทีโ่ ลกไดรบั จาก
การสลายตัวนีม้ ปี ริมาณมากถึง 80 เทาของพลังงานไฟฟาทีโ่ ลกใชในแตละวัน
นอกจากกัมมันตรังสีที่มาจากใตพิภพแลว รางกายเรายังไดรบั กัมมันตรังสีจากแหลงตางๆ ที่อยู
เหนือโลกและบนโลกอีกดวย เชน จากจอโทรทัศน นาฬิกาเรืองแสง การทดลองระเบิดปรมาณู เอ็กซเรยและ

-1-

รังสีคอสมิกนอกโลก กัมมันตรังสีจากใตพิภพและจากรังสีคอสมิกนั้นเปนกัมมันตรังสีธรรมชาติ แตรงั สีจาก
จอโทรทัศน จากนาฬิกาและจากเอ็กซเรยเปนรังสีประดิษฐทถ่ี กู สรางขึน้ โดยมนุษย
กัมมันตรังสีทรี่ างกายคนเราไดรับตามปกติมีสองลักษณะคือ
และรูปแบบของอนุภาค

ในรูปแบบของคลืน่ แมเหล็กไฟฟา

เราหลายคนคงไมรวู า ขณะทีเ่ รามีชวี ติ อยู รางกายเราไดรับรังสีในรูป
ของคลืน่ แมเหล็กไฟฟาตลอดเวลา
เพราะสรรพสิ่งรอบตัวเราไมวาจะเปนฝุน
ละออง เม็ดฝน ดอกไม เพื่อนบาน หรือตัวเราเองตางก็แผรังสีดวยกันทั้งสิ้น
สวนรังสีทเ่ี ปลงออกจากสารกัมมันตภาพนัน้ ตามปกติจะปรากฏในรูปของคลืน่ แม
เหล็กไฟฟาทีม่ คี วามยาวคลืน่ สัน้ มากและในรูปของอนุภาค รังสีนี้จึงมีอานาจใน
ํ
การทําลายสูง นักวิทยาศาสตรไดพบวา ในแตละป รางกายของคนทุกคนบน
Rolf Maximilian Sievert
From : http://www.ki.se/onkpat/radfys

โลกไดรับรังสีโดยเฉลี่ย = .0022 Sv (Sv เปนอักษรยอทีม่ าจากคําวา
sievert ซึง่ เปนหนวยวัดกัมมันตรังสีที่ตั้งตามชื่อของนักฟสิกสชาวสวีเดนที่

ชือ่ R.M. Sievert)
ตัวเลขนีจ้ ะสือ่ ความรูส กึ ถาเรารูเพิ่มเติมวา ตลอดชีวติ ของคนหนึง่ คน เขาจะไดรับกัมมันตรังสีธรรม
ชาติประมาณ 0.150 Sv เทานั้นเอง ซึง่ ปริมาณรังสีทว่ี า นี้ นักวิทยาศาสตรพบวาไมสามารถทําใหคน สัตว
หรือพืชลมปวย หรือลมตายแตประการใด เมื่อครั้งที่เกิดอุบัติเหตุกัมมันตรังสีรั่วไหลที่โรงไฟฟาที่ Chernobyl
ในรัสเซีย เมือ่ เดือนกันยายน ในป พ.ศ. 2529 ปริมาณรังสีในบริเวณเกิดเหตุมีอยูระหวาง 0.006-0.06 Sv ซึง่
นับเปนระดับอันตรายมาก รัฐบาลรัสเซียจึงไดสง่ั อพยพคน 270,000 คน ออกจากพื้นที่เกิดเหตุทันที
ดังไดกลาวมาแลววา โลกของเราถูกระดมยิงดวยรังสีตา งๆ ตลอดเวลา ในอดีตเมือ่ 3,500 ลานป
กอนขณะทีโ่ ลกยังไมมีสิ่งมีชีวิต ปริมาณรังสีทป่ี กคลุมหอหุม โลกสูงกวาปจจุบนั ตัง้ แต 3-5 เทา และถึงแมรังสี
จะมีความเขมสูง แตสง่ิ มีชวี ติ เชน สัตวเซลลเดียวก็สามารถจุติได เพราะ DNA ในเซลลของสิ่งมีชีวิต ได
วิวฒ
ั นาการตนเองจนสามารถมีภมู คิ มุ กันภัยจากรังสีได
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ถึงแมรงั สีธรรมชาติในปจจุบนั จะไดลดความเขมไปมากแลวก็ตาม แตมนุษยกร็ จู กั สรางรังสีประดิษฐ
เชน เอ็กซเรยหรือระเบิดปรมาณูขึ้นมา ทําใหในบางครัง้ รางกายไดรบั รังสีประดิษฐมากกวารังสีธรรมชาติถงึ
หมืน่ เทา ซึง่ จะมีผลทําใหคนๆ นั้นลมปวยหรือตาย แตระเบิดปรมาณูกม็ ใิ ชสาเหตุเดียวทีส่ ามารถใหปริมาณ
กัมมันตรังสีมาก อุปกรณวิทยาศาสตรที่ใชสารกัมมันตรังสีในการทํางาน (เชน เครื่องตรวจสมอง) ก็ให
กัมมันตรังสีแกรางกายปริมาณมากไดเชนกัน
และเมือ่ อุบตั เิ หตุกมั มันตรังสีสามารถบังเกิดได การกลัวภัยกัมมันตรังสีจึงเปนเรื่องสมควร แตถา เรา
กลัวภัยกัมมันตรังสีมากเกินไปก็ไมสมควร เสมือนกับการกลัววาอุณหภูมิของอากาศ 30 องศาเซลเซียส จะ
เปนอันตราย เพราะอุณหภูมดิ วงอาทิตยทส่ี งู ถึง 6,000 องศา สามารถเผาเราทั้งเปนได เชนนี้เปนตน
ไดมรี ายงานการวิจยั ดานการแพทยมากมายทีช่ ใ้ี หเราเห็นวา DNA ในเซลลของคนตามธรรมดาจะ
สลายตัวเวลาถูกทํารายดวยอนุมูลอิสระ ดังนั้นเวลาเซลลสรางพลังงาน ในเซลลแตละเซลลจะมีเหตุการณ
DNA ของเราถูกทํารายถึง 70 ลานครั้ง/ป แตรางกายเรามีระบบภูมิคุมกันที่ทาหน
ํ าทีซ่ อ มแซม DNA เราจึงมี
ชีวติ อยูไ ดทง้ั ๆ ที่ DNA ถูกทํารายตลอดเวลา รังสีตา งๆ ที่รางกายไดรับก็สามารถทําราย DNA ไดเชนกัน
เชน สมมติวา รางกายไดรับรังสี 0.0022 Sv ตอป นัน่ หมายความวา จะมีเหตุการณ DNA ถูกทํารายเพียง 5
ครัง้ ใน 1 ปเทานั้นเอง ดังนัน้ ปริมาณรังสีระดับปกติ จึงไมสมควรทําใหเรากลัวภัยรังสีแตประการใด และ
เมือ่ เรารูเ พิม่ เติมวา การที่รางกายมนุษยไมมีอวัยวะสําหรับทําหนาที่ตรวจรับกัมมันตรังสีนั่นก็เพราะรางกาย
มนุษยมรี ะบบภูมคิ มุ กันทีด่ พี อจะปกปองภัยรังสีระดับนีด้ แี ลว จึงไมจําเปนทีร่ า งกายจะตองมีอวัยวะพิเศษเพือ่
ทําหนาทีเ่ ตือนภัยชนิดนีอ้ กี แตประการใด ขอใหสงั เกตวา มนุษยมักจะมีประสาทสัมผัสรับความรูสึกรอน-เย็น
ทีไ่ วมากเพือ่ ปองกันชีวติ ตน เชน ผิวหนังที่รูวา นํ้าทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 20 องศาเซลเซียส หากรอนถึง 100 องศา
เซลเซียส จะเปนอันตรายในทันทีทนั ใด และลิ้นก็มีประสาทสัทผัสคือตอมรับรสที่จะทําหนาทีป่ กปองรางกาย
มิใหเปนอันตรายจากสารพิษ เปนตน
เมือ่ ขอมูลเกี่ยวกับรังสีเปนเชนนี้ แลวเหตุใดคนทัว่ ไปจึงตืน่ กลัวภัยกัมมันตรังสี ในวารสาร Physics
Today ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ. 2542 Z. Jaworowski แหง Central Laboratory for Radiological
Protection ที่กรุง Warsaw ในโปแลนดไดใหเหตุผลหลายประการวาเปนเพราะ
(1) ความกลัววาเหตุการณปรมาณูระเบิดที่ Hiroshima และ Nagasaki จะเกิดขึน้ อีก
(2) สงครามทางจิตวิทยาทีม่ มี าตัง้ แตสมัยโลกอยูใ นยุคสงครามเย็นคือ ชอบขูใ หทกุ คนกลัวอาวุธ
นิวเคลียร
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(3) อิทธิพลการโฆษณาที่กระตุนเราใหสังคมกลัว โดยบริษทั อุตสาหกรรมนํ้ามันเสนอมิใหประเทศ
ตางๆ หันมาใชโรงงานไฟฟาปรมาณูแทนการใชน้ํามัน
(4) นักวิทยาศาสตรที่ทางานด
ํ
านนี้ ไดพยายามกระตุนสังคมใหกลัว เพือ่ ของบประมาณในการทํา
วิจัยเรื่องนี้
(5) ความกลัวของนักการเมืองตอภัยกัมมันตรังสีจนเกินสมควร
(6) วงการหนังสือพิมพที่ตองการชี้นาให
ํ สังคมกลัว เพื่อจะทําใหยอดขายหนังสือพิมพสูง
(7) ความเชื่อผิดๆ ทีว่ า เมื่อใดก็ตามหรือที่ใดก็ตามที่มีรังสี รางกายจะเปนอันตรายทันที
ดังนัน้ เมือ่ คนเราไมรูจริงเกี่ยวกับกัมมันตรังสีและมีคนบอกวา รังสีจากสงครามนิวเคลียรจะทําลาย
มนุษยชาติและชีวติ ทุกชีวติ บนโลกจนหมดสิน้
คนบางคนจึงมีโอกาสประสาทได แตความจริงก็มวี า ใน
ระหวางป พ.ศ. 2488-2523 ไดมกี ารทดลองระเบิดปรมาณูในอากาศ 541 ครั้ง คิดเปนระเบิดทีม่ อี านุภาพใน
การทําลายเทากับระเบิด TNT ที่หนัก 440 ลานตันซึง่ มีผลทําใหบรรยากาศของโลกมีพลูโตเนียมหนัก 3 ตัน
ถึงกระนัน้ พลโลกก็ยังมีชีวิตอยู หาไดลมตายไปเพราะระเบิดปรมาณู 541 ลูกไม เพราะปริมาณรังสีทค่ี นแต
ละคนไดรบั จากการทดลองนี้ =0.001 Sv เทานัน้ เอง นักวิทยาศาสตรยังไดประเมินตอไปอีกวา หากทุก
ประเทศทีม่ รี ะเบิดปรมาณูทง้ิ ระเบิดทีม่ มี ากถึง 50,000 ลูกพรอมกัน ในสถานที่เดียวกัน คนโลกแตละคนก็จะ
ไดรบั กัมมันตรังสีเพิ่มขึ้น 0.055 Sv เทานัน้ เอง ซึง่ นอยกวาปริมาณ 3 Sv ทีส่ ามารถฆาคนไดทันที
จึงเปนวา การสรุปใดๆ ที่อางภัยกัมมันตรังสีนั้นจะตองไดจากการสํารวจสุขภาพของประชากร
จํานวนมาก และตองมีขอมูลปริมาณรังสีที่เกี่ยวของ ขอสรุปทีไ่ ดจงึ จะเปนขอสรุปทีร่ บั ฟงได วันหนึง่ ใน
อนาคตขางหนา เมื่อประเทศไทยจําเปนตองมีโรงงานไฟฟานิวเคลียร เพราะประเทศเรารับสถานการณนามั
ํ้ น
แพงไมไหว
เราก็ตองมีมาตรการที่ดีเพื่อปองกันภัยนิวเคลียร
และประชาชนทัว่ ไปก็ตอ งเขาใจวาภัย
กัมมันตรังสีนั้นมี แตปอ งกันไดถา ระมัดระวังและรอบรูค รับ
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