
ความรู้เบื้องต้นทางรังสี

โดย นางสาว โมรีพัฐฐ์ ล าเจียกเทศ
นักฟิสิกส์รังสี ช านาญการพิเศษ



• รังสีคืออะไร?

– กลุ่มก้อนพลังงาน หรือคลื่นที่มีพลังงานและถูกปลดปล่อยออกมาจาก
อะตอม

– รังสีคือพลังงานที่แผ่ออกมาจากแหล่งก าเนิด หรือต้นก าเนิดรังสี ซึ่ง
อาจจะเป็นวัสดุหรือสารกัมมันตรังสี หรือเครื่องก าเนิดรังสีเช่นเครื่อง
ก าเนิดรังสีเอกซ์ พลังงานรังสีอาจเคลื่อนไปในวัตถุตัวกลางหรือช่องว่าง 
และท าอันตรกิริยากับวัตถุที่มันผ่านเข้าไป เกิดการถ่ายเทพลังงานให้กับ
วัตถุนั้น ท าให้เกิดผลต่าง ๆ ซึ่งอาจน ามาใช้ประโยชน์ได้



ชนิดของรังสี

รังสีชนิดไม่ก่อ
ไอออน
แสงที่ตามองเห็น

คลื่นวิทยุ

ไมโครเวฟ

คลื่นโทรทัศน์
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• รังสีชนิดก่อไอออน
• แอลฟา

• บีตา

• แกมมา

• นิวตรอน

• เอ็กซ์



High energy Low energy

รังสี (ต่อ)



รังสีชนิดไม่ก่อไอออน (NON-IONIZING RADIATION) ไม่มีพลังงาน
มากพอที่จะท าให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาจากอะตอม

รังสีชนิดก่อไอออน (IONIZING RADIATION) มีพลังงานมากพอที่จะ
ท าให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาจากอะตอม

รังสี (ต่อ)



รังสีชนิดก่อไอออน

- เปลี่ยนอะตอมเป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า

- สามารถท าความเสียหายต่อร่างกายมนุษย์ได้

- ถูกตรวจวัดและถูกก าบังได้

รังสี (ต่อ)



a

b
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กัมมันตรังสี  (Radioactivity)

รังสี  ( Radiation )

a  ,  b  ,  g  , X  ,  n

บีตา

นิวตรอน แกมมา, เอกซ์

อัลฟา



รังสีแอลฟา
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for Peace

ธาตุใหม่

เลขอะตอมลดลง

เลขมวลลดลง



รังสีบีตา

 บีตามี 2 ชนิด คือ บีตา และบีตาบวก

 บีตา = อิเล็คตรอน

 บีตาบวก = อิเล็คตรอนที่มีประจุบวก

 การสลายตัวตามธรรมชาติเป็นแบบบีตา
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ธาตุใหม่

เลขมวลเท่าเดิม



รังสีแกมมา
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ต้นก ำเนิดรังสี

- สารกัมมันตรังสี 

- เครื่องเร่งอนุภาค

ต้นก าเนิดรังสี หรือแหล่งก าเนิดรังสี (Radiation source) 
คือวัสดุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถแผ่รังสีชนิดก่อไอออนออกมาไม่
ว่าจะเป็นการแผ่รังสีด้วยการแปลงนิวเคลียสของตัวเองหรือด้วย
วิธี  อื่น ๆ



ยูเรเนียม (U-238 & U-
235)

ทอเรียม (Th-
232)

สำรกัมมันตรังสีที่มีอยู่ในธรรมชำติ

สำรกัมมันตรังสี 



สำรกัมมันตรังสีที่มนุษย์สร้ำงขึ้น

สำรกัมมันตรังสี (ต่อ)



ครึ่งชีวิต

ครึ่งชีวิต (Half-life) คือ ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีใช้
ในกระบวนการ “การสลายกัมมันตรังสี” เพื่อลดนิวไคลด์
กัมมันตรังสีเหลือครึ่งหนึ่งของนิวไคลด์กัมมันตรังสีตั้งต้น [ค่า
ครึ่งชีวิตอาจเป็นปี วัน ชั่วโมง นาที หรือวินาที]



ครึ่งชีวิต (ต่อ)

C-14 (ครึ่งชีวิต= 5,730 ปี)

200 100 50 25

12.506.253.131.56

0.78



ต้นก าเนิดรังสี   (Radioactive 
Sources)

ปิดผนึก (Sealed Source) สาร

รังสีถูกห่อหุ้มอย่างมิดชิด

ไม่สัมผัสโดยตรงกับระบบงาน

ไม่ปิดผนึก (Unsealed Source)

สารรังสตี้องสัมผัสโดยตรงกับระบบงาน

วัสดุ
กัมมันตรังสี

รังสี

วัสดุห่อหุ้ม (ปิดผนึกถาวร)

เช่น  Stainless Steel  
( การใช้ประโยชน์ )

รังสี วัสดุกัมมันตรังสี + รังสี

แบ่งไปใช้



หน่วยที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางรังสี

กัมมันตภาพรังสี: แสดงว่ามีสารกัมมันตรังสีอยู่มากหรือน้อยเพียงใด

ปริมาณของสารกัมมันตรังสี บอกเป็นคูรี หรือเบคเคอเรล (Ci or Bq) จ านวนคูรี
หรือเบคเคอเรลมากแสดงว่ามีสารกัมมันตรังสีอยู่มาก ซึ่งสามารถดูได้จากป้ายที่
ติดแสดงไว้ บางครั้งวัตถุขนาดใหญ่อาจจะมีกัมมันตภาพรังสีน้อยกว่าวัตถุขนาด
เล็ก 



หน่วยวัดทางรังสี
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หน่วยวัดปริมาณสารรังสี

หน่วยวัด ปริมาณกัมมันตภาพ

Activity

(Bq หรือ Ci)

หน่วยวัดปริมาณรังสี

หน่วยวัด การแผ่รังสีในอากาศ

Exposure Dose

หน่วยวัด รังสีดูดกลืน

Absorbed Dose

หน่วยวัด รังสีสมมูล

Equivalent Dose



หน่วยที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางรังสี

กัมมันตภาพ
(Activity)

ปริมาณรังสี
ดูดกลืน

(Absorbed 
Dose)

ปริมาณรังสีสมมูล
(Equivalent 

Dose)

การแผ่รังสี
(Exposure Dose)

หน่วยที่ใช้
โดยทั่วไป

curie (Ci) rad rem roentgen (R)

หน่วย SI
becquerel 

(Bq)
gray (Gy) sievert (Sv)

coulomb/kilogr
am (C/kg)
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1 Becquerel (Bq)   =   1  disintegration/second (dps)

dps  คือ  “การสลายตัวของอนุภาค 1 ตัว หรือ การสลายตัวของ  
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใน 1 กลุ่มพลังงาน ในระยะเวลา 1 วินาที”

1  Curie (Ci) = 3.7 x 1010   Bq

นอกจากน้ียังมีหน่วยเป็น 

Count/second (cps), Count/minute (cpm)

หน่วยวัดปริมาณรังสี
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• หน่วยวัด รังสีเทียบเท่า ( Equivalent Dose)

ใช้บอกความเสียหายทางชีวภาพ หรือ ระดับอันตราย 

ที่เกิดขึ้นต่อร่างกายเมื่อดูดกลืนพลังงานรังสี 

หน่วยเก่า  เร็ม ( REM , Roentgen Equivalent Man )

• หน่วยใหม่  ซีเวิร์ต ( Sv , Sievert )

100 REM =  1 Sv

หน่วยวัดปริมาณรังสี



แหล่งที่มาของรังสี



ผลของรังสีที่มีต่อมนุษย์

อันตรกิริยา ของรังสีต่อเซลล์

รังสีอาจท าความเสียหายให้เซลล์โดย
เซลล์ตายก่อนเวลาอันควร

การแบ่งตัวลดลงหรือหมดลงไป

เกิดความผิดปกติในเซลล์ซึ่งอาจถ่ายทอดไปยังลูกหลาน



ผลของรังสีที่มีต่อมนุษย์

ปริมาณรังสีที่รับ เกรย์ ผล เสียชีวิตหลังได้รับรังสี

3-5 ไขกระดูกไม่สร้างเม็ดเลือด 30-60 วัน

5-15
ระบบทางเดินอาหาร 

คลื่นไส้ อาเจียร
10-20 วัน

>15 ระบบประสาท 1-5 วัน

Deterministic Effect ผลจากการได้รับรังสีปริมาณมากๆในระยะสั้นๆ



ผลของรังสีที่มีต่อมนุษย์



การน าเอารังสีมาใช้ในชีวิตประจ าวัน

อุตสาหกรรม

การแพทย์ 

ศึกษาวิจัย



กระเบื้องและสุขภัณฑ์
(มี K, U, Th และ ลูกของ U กับ Th)

Fiesta Ware 
(ca. 1930s)

uranium was used to provide 
the color of the glaze 



ไส้ตะเกียงเจ้าพายุ (ท าด้วยทอเรียมไดออกไซด์ซึ่งมี
คุณสมบัติเปล่งแสงสว่างเมื่อร้อน)



การท าเหมืองแร่ ถ่านหิน
มี K, U, Th และ ลูกของ U กับ Th



Thorium Containing Welding
Rod (1990s)

1 or 2 % thorium oxide (thoria)
is added to the tungsten
because it increases the current
carrying capacity of the
electrode and it reduces
contamination of the weld.

A major reason that uranium metal is used is that it is hard and dense. The 
high density provides substantial momentum and a straight trajectory. It is 
almost impossible to stop

ลวดเชื่อมโลหะผสมทอเรียม
(ทอเรียม-232)

หัวกระสุนเจาะเกราะมียูเรเนียม-238 (depleted 
uranium)

http://www.defenselink.mil/photos/May1999/990422-F-7910D-518.jpg


Low Sodium Salt 
Substitutes

Fertilizer
Thoriated Camera Lens

Brazil Nuts 

ตัวอย่างสินค้าอุปโภค/บริโภคอื่น ๆ

เลนส์กล้องถ่ายรูป
(มีทอเรียม) ปุ๋ย

(มีโปแทสเซียม)
ถั่วบราซิล

(มียูเรเนียม ทอเรียม โปแทสเซียม)

เกลือ KCl ใช้แทน NaCl
ส าหรับคนที่มีปัญหาด้านความดันโลหิตสูง

(โปแทสเซียม)



รังสีเอกซ์ทางการแพทย์
เอกซ์เรย์ และ CT Scan



การสร้างภาพโดยใช้วัสดุกัมมันตรังสีฉีดเข้าไปในร่างกาย



การสร้างภาพโดยใช้รังสีเอ็กซ์



การสร้างภาพโดยใช้รังสีเอ็กซ์



การถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์แบบกระเจิงกลับ
เพื่อตรวจหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย



เครื่องตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระตามสนามบิน ด้วย X-Ray CT



การสร้างภาพโดยใช้รังสีเอ็กซ์



การใช้โคบอลต-์60

ฉายรังสีแกมมารักษามะเร็ง



การฉีดสารกัมมันตรังสีเข้าสู่
ร่างกายเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง



Smoke Detector ใช้รังสีแอลฟำจำก Am-241



LIGHTNING PREVENTOR
อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (ใช้รังสีแอลฟาจาก Ra-226, Am-241)



Co-60  Irradiator   
200,000 Ci/Package

25/08/52
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กลุ่มเตรียมความพร้อมประสานงานกรณีฉุกเฉินทางรังสี-ต้นฉบับ



เครื่องหมายสัญลักษณ์รังสีที่ใช้ในการขนส่ง

25/08/52
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กลุ่มเตรียมความพร้อมประสานงานกรณีฉุกเฉินทางรังสี-ต้นฉบับ



ค าถาม ?


