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1. พลังงานนิวเคลียร์และรังสี



การสร้างสรรค์ของมนุษย์ธรรมชาติ

รังสีมาจากไหน ?



ยูเรเนียม (U-238 & U-235)

ธอเรียม (Th-232)

ธาตุกัมมันตรังสีที่มีอยู่ในธรรมชาติ



สารกัมมันตรังสีที่มนุษย์สร้างขึ้น

สารรังสีมาตรฐาน

สารรังสีในการแพทย์



1. ต้นก าเนิดรงัสีแบบปิดผนกึ 
(Sealed source)

2. ต้นก าเนิดรังสีแบบไม่ปิดผนึก 
(Unsealed source)



เครื่องเอกซ์เรย์ส าหรับรังสีวินิจฉัย เครื่อง Linac ส าหรับรังสีรักษา

รังสีที่มนุษย์สร้างขึ้น



รังสีที่มนุษย์สร้างขึ้น

Synchrotron light 
source

X-ray



    รังสี คือ     พลังงาน ที่แผ่จากต้นก าเนิดรังสีผ่านอากาศหรือสสาร

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า    เช่น      ความร้อน แสงสว่าง คลื่นวิทยุ รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา 
กระแสของอนุภาค ที่เคลื่อนตัวเร็ว เช่น      รังสีคอสมิก รังสีแอลฟา รังสีบีตา นิวตรอน โปรตอน

รังสี ?





กระแสอนภุาค



โครงสร้างของอะตอม

นิวเคลียส

อะตอม

รัศมีอะตอมเป็นประมาณ 2 หมื่นเท่าของรศัมีนิวเคลียส







2. รังสีในส่ิงแวดลอ้ม และในชีวิตประจ าวัน
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Source: http://www.mext.go.jp





Cosmic Radiation

• รังสีคอสมิค
• C-14

Terrestrial 
Radiation

• รังสีแกมมาจาก
พื้นดิน

Radioactivity in 
the body

• เรดอนและทอรอน
• K-40 ในร่างกาย

(โพแทสเซียม-40)
• ยูเรเนียม ทอเรียม

ในร่างกาย
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รังสีจากแหล่งธรรมชาติ



3. การใช้วัสดุนิวเคลียร์และกัมมันตรังสีให้เกิดประโยชน์ (ทางสันต)ิ



การใช้ประโยชน์วัสดุนิวเคลียร์  (ทางสันติ)

1. โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

2. เรือพลังงานนิวเคลียร์

3. ยานส ารวจอวกาศพลังงานนิวเคลียร์

4. ท าน้ าบริสุทธิ์จากพลังงานนิวเคลียร์ (Nuclear desalination)

5. เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย
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https://www.nei.org/Knowledge-Center/Other-Nuclear-Energy-Applications/Space-Exploration



โรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์



1000 เมกะวตัต์ (ก าลัง)
เชื้อเพลิงใช้ U235 P239

โรงไฟฟ้าถ่านหิน

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์





เรือขนเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์

Pressurized water reactors fuel 
เชื้อเพลิงใช้ 93% U235

speeds in excess of 33 knots (60 km/h) 

100 เมกะวัตต์ (ก าลัง)



เรือด าน้ าพลังงานนิวเคลียร์

100 เมกะวัตต์ (ก าลัง)
เชื้อเพลิงใช้ 20%-96% U235 ผสมกับ U238



เรือพลังงานนิวเคลียร์
Merchant cargo ships
•Mutsu, Japan (1970–1992; never carried commercial cargo)
•Otto Hahn, Germany (1968–1979; re-powered with Diesel engine in 1979)
•Savannah, United States (1962–1972)
•Sevmorput, Russia (1988–present)

Nuclear-powered icebreakers
All nuclear-powered icebreakers have been commissioned by the Soviet Union or Russia.
•Lenin (1959–1989; museum ship)
•Arktika (1975–2008; inactive, awaiting refit or scrapping)
•Sibir (1977–1992; scrapped)
•Rossiya (1985–present)
•Sovetskiy Soyuz (1990–present)
•Yamal (1986–present)
•50 Let Pobedy, formerly the Ural (2007–present)
•Taymyr (1989–present)
•Vaygach (1990–present)

https://en.wikipedia.org/wiki/Mutsu_(nuclear_ship)
https://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Hahn_(ship)
https://en.wikipedia.org/wiki/NS_Savannah
https://en.wikipedia.org/wiki/Sevmorput
https://en.wikipedia.org/wiki/Lenin_(1957_icebreaker)
https://en.wikipedia.org/wiki/Arktika_(1972_icebreaker)
https://en.wikipedia.org/wiki/Sibir_(1977_icebreaker)
https://en.wikipedia.org/wiki/Rossiya_(icebreaker)
https://en.wikipedia.org/wiki/Sovetskiy_Soyuz_(icebreaker)
https://en.wikipedia.org/wiki/Sovetskiy_Soyuz_(icebreaker)
https://en.wikipedia.org/wiki/Sovetskiy_Soyuz_(icebreaker)
https://en.wikipedia.org/wiki/Yamal_(icebreaker)
https://en.wikipedia.org/wiki/50_Let_Pobedy
https://en.wikipedia.org/wiki/50_Let_Pobedy
https://en.wikipedia.org/wiki/50_Let_Pobedy
https://en.wikipedia.org/wiki/Taymyr_(1987_icebreaker)
https://en.wikipedia.org/wiki/Vaygach_(1989_icebreaker)


enriched uranium ~32 กิโลกรัม

https://www.rdmag.com/article/2017/02/nuclear-reactors-power-space-exploration
https://www.nei.org/Knowledge-Center/Other-Nuclear-Energy-Applications/Space-
Exploration

พลังงานไฟฟ้า 300 วัตต์ 

ยานส ารวจอวกาศพลังงานนิวเคลียร์

Nuclear thermal rocket



ยานส ารวจอวกาศพลังงานนิวเคลียร์

Selected applications and/or technologies
•Radioisotope thermoelectric generator
•Radioisotope heater unit
•Radioisotope piezoelectric generator
•Radioisotope rocket
•Nuclear thermal rocket
•Nuclear pulse propulsion
•Nuclear electric rocket

https://en.wikipedia.org/wiki/Radioisotope_thermoelectric_generator
https://en.wikipedia.org/wiki/Radioisotope_heater_unit
https://en.wikipedia.org/wiki/Radioisotope_piezoelectric_generator
https://en.wikipedia.org/wiki/Radioisotope_rocket
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_thermal_rocket
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_pulse_propulsion
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_electric_rocket


ท าน้ าบรสิุทธิจ์ากพลังงานนิวเคลียร์ 

https://www.oecd-nea.org/ndd/workshops/nucogen/presentations/8_Khamis_Overview-nuclear-desalination.pdf

Multi-stage flash distillation plant

Multi-stage flash distillation plant

Reverse osmosis



ท าน้ าบรสิุทธิจ์ากพลังงานนิวเคลียร์ 



เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวจิัย



การใช้ประโยชน์วัสดุกัมมันตรังสี  (ทางสันติ)

1. การแพทย์

2. อุตสาหกรรม

3. อาหารและการเกษตร

4. การศึกษาวิจยั

5. สินค้าอุปโภคบริโภค
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การแพทย์

รังสีรักษา (Radiotherapy)

รังสีรักษาระยะไกล รังสีรักษาระยะใกล้

36



การแพทย์

รังสีรักษา (Radiotherapy)
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►รังสีรักษาระยะไกล

►ใชร้ักษามะเร็ง


60Co      1,000 – 15,000 Ci 


137Cs       500 – 1,500 Ci

Multibeam TeletherapyOne-beam Teletherapy



การแพทย์
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► รังสีรักษาระยะใกล้

►รักษามะเร็งต่อมลูกหมาก


125I  (0.2-0.8 mCi/เมด็)


103Pd  (0.5-3.0 mCi/เม็ด)


131Cs  (2.5-3.4 mCi/เม็ด)

Brachytherapy

► ใช้รักษามะเร็ง


137Cs  (30 เม็ดๆ ละ 40 mCi)


60Co   (2 Ci)


192Ir    (12 Ci) 

►โรคต้อตาและมะเร็งตา


90Sr  (50 และ 100 mCi)


106Ru   (1 mCi)

รังสีรักษา (Radiotherapy)



เวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear Medicine)
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การแพทย์

การวินิจฉัยโรค


99mTc (เทคนีเชียม-99m)


201Tl (แทลเลียม-201)


111In (อินเดียม-111) 
 67Ga (แกลเลียม-67) 


133Xe  (ซีนอน-133)
 125I (ไอโอดีน-125)


131I (ไอโอดีน-131)


18F (ฟลูออรีน-18)
ปริมาณที่ใช้งานตั้งแต่ระดับ
ไมโครคูรี (µCi) ถึง มิลลิคูรี 
(mCi)



เวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear Medicine)
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การแพทย์

การรักษาโรค


131I (ไอโอดีน-131)


153Sm (ซาแมเรียม-153)


89Sr (สทรอนเชียม-89) 


188Re (รีเนียม-188)


186Re (รีเนียม-186) 


90Y (อิตเทรียม-90)


32P (ฟอสฟอรัส-32) 


169Er (เออร์เบียม-169)


223Ra (เรเดียม-223)
 ปริมาณที่ใช้
      ไม่เกนิ 200 มิลลิคูรี (mCi)



เครื่องฉายรังสีแกมมา (Irradiators)

► ฉายรังสีเลือด เนื้อเยื่อ หรือกระดูก


60Co  1,500 – 3,000 Ci 


137Cs  1,000 – 12,000 Ci

เครื่องฉายรังสีเลือด
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การแพทย์

เพื่อยับยั้งการท างานของ T-lymphocyte 
ที่จะท าให้เกิดท้องเสีย ผื่นแดง และตับล้มเหลว



อุตสาหกรรม
การฉายรังสีทางอุตสาหกรรม (Irradiation)


60Co  5,000 – 15,000,000 Ci 


137Cs  5,000 – 5,000,000 Ci



การตรวจสอบโดยไม่ท าลาย (Non-Destructive Testing) : การถ่ายภาพด้วยรังสี

60Co

โคบอลต์ -60 

11-200 Ci

0.41-7.4 TBq

75Se 

ซีลีเนยีม -75       

80 Ci

3 TBq

192Ir 

อิริเดยีม-192

5-200 Ci

0.19-7.4 TBq

43

อุตสาหกรรม



การตรวจสอบโดยไม่ท าลาย (Non-Destructive Testing) 
: การตรวจสอบด้วยรังสี เช่น การตรวจสอบสภาพการผลิตหรือหาการอุดตัน หักพัง
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137Cs  (ซีเซียม-137)  


60Co  (โคบอลต์-60)

อุตสาหกรรม

► ตรวจสอบหอกลั่น
ปิโตรเลียม



การตรวจสอบโดยไม่ท าลาย (Non-Destructive Testing) 
: การศึกษาและติดตามตรวจสอบด้วยรังสี
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อุตสาหกรรม

99mTc (เทคนีเชียม-99m)
131I (ไอโอดีน-131)
24Na (โซเดียม-24) 
82Br (โบรมีน-82) 
137Cs (ซีเซียม-137) (5 

mCi)



เครื่องวัดเชิงนิวเคลียร์ (Nuclear Gauge)

 เครื่องวัดความหนา (Thickness Gauges)
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อุตสาหกรรม


85Kr  (คลิปทรอน-85) 0.05 – 1 Ci


90Sr (สทรอนเชียม-90) 0.01 – 0.2 Ci


241Am (อะเมริเซียม-241) 0.3 – 0.6 Ci


147Pm (โพรมีเทียม-147) 0.002 – 0.05 
Ci


244Cm (คูเรียม-244) 0.2 – 1 Ci 
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137 (ซีเซียม-137) 1 – 5 Ci


60Co (โคบอลต์-60) 0.1 – 10 Ci

อุตสาหกรรม

เครื่องวัดระดับของเหลว (Level Gauges)



เคร่ืองวัดความชื้น/ความหนาแน่น 

(Moisture/Density Gauges) ในดิน


241Am/Be  0.25 – 2.6 Ci


137Cs   0.001 – 0.01 Ci

48

อุตสาหกรรม

เครื่องวัดแบบแท่งส ารวจหลุมลกึ
ด้วยรังสี (Well logging gauges) 


241Am/Be 0.5 – 23 Ci


252Cf  0.027 – 0.11 Ci


137Cs 1 – 2 Ci



อาหารและการเกษตร

การฉายรังสีอาหาร (Food irradiation) และผลผลิตทางการเกษตร

► ก าจัดแมลง และไข่แมลง ที่ปนเปื้อนใน
พืชผลทางการเกษตรส าหรับสินค้า
ส่งออก อาทิเช่น มังคุด เงาะ ล าไย ลิ้นจี่ 
มะม่วง สับปะรด และ มะขามหวาน

► ยับย้ังการงอก เช่น หอมหัวใหญ่ และ
กระเทียม มันฝรัง่

► ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ แบคทีเรีย พยาธิใน
อาหาร

► การฉายรังสี เครื่องเทศ สมุนไพร
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การฉายรังสีทางการเกษตรอื่นๆ
► การใช้รังสีเพื่อการก าจัดแมลงศัตรูพืชบาง

ชนิดโดยวิธีท าให้ตัวผู้เปน็หมัน

► ฉายพันธุ์พืช เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางพันธุกรรม(Induced Mutation) เช่น 
ข้าวขาวมะลิ 105 ข้าวพันธุ์ กข15 ถั่ว
เหลือง

► เทคนิคการสะกดรอยด้วยรังสีใช้ศึกษา
เกี่ยวกับการดูดซึมแร่ธาตุ และปุ๋ย
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อาหารและการเกษตร



การศึกษาวิจัย

การค านวณอายุซากฟอสซิลด้วย C-14



การศึกษาวิจัย


63Ni 0.005 – 0.02 Ci
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55Fe    0.003 – 0.14 Ci


55Cd   0.03 – 0.15 Ci

อุปกรณ์ตรวจจับอิเล็กตรอน 
(Electron capture devices) 

อุปกรณ์วิเคราะห์แบบการเรืองรังสีเอกซ์ 
(X ray fluorescence (XRF) devices)



วัสดุกัมมันตรังสีมาตรฐาน (Standard Sources) 
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การศึกษาวิจัย



40K    

สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products)

226Ra 

241Am

241Am
226Ra



สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products)



สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products)



วัสดุก่อสร้าง (Building materials)

 หินแกรนิต และ หินอ่อน มี 40K 226Ra และ 232Th

 ซีเมนต ์มี 40K 232Th 

 คอนกรีต มี 40K 226Ra และ 40K 

 ไม้ มี 232Th

สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products)



4. การใช้วสัดุนิวเคลียร์และกัมมันตรังสีในทางมิชอบ



• Pu and highly-enriched uranium

• strong gamma-ray emitters 60Co and 137Cs

• beta-emitters such as 90Sr

• Alpha-emitters such as 210Po

ตัวอย่างสารรังสีที่ใช้



Fat Man
Little boy

ระเบิดนิวเคลยีร์ ท างานด้วยการเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่อย่างรุนแรง ส่งผลให้เกิด
พลังงานจ านวนมหาศาลขึ้นทันทีทันใด 

ระเบิดนิวเคลียร์

@ Hiroshima

@ Nagasaki



ระเบิดนิวเคลียร์





Radiological Exposure Device

การน าเอาสารกัมมันตรังสีที่มีความแรงรังสีสูง ไปวางซ่อนไว้ในพื้นที่เป้าหมายที่บริเวณ
ชุมชนหรือเป็นที่จัดงานกิจกรรมที่มีประชาชนมาร่วมเป็นจ านวนมาก 

ผลรังสี : ผิวหนังไหม้ หรืออื่นๆ ตามการได้รับรังสี
การได้รับรังสี : 1. ชนิดและความแรง 2. ระยะเวลาที่ได้รับ 3. บริเวณร่างกายที่ได้รับ 



Radiological Dispersion Device: Dirty bomb

ระเบิดที่น าเอาสารกัมมันตรังสีใดๆ มาเพ่ิมความอันตราย เช่นการผูกติดกับระเบิด
เพ่ือให้สารกัมมันตภาพรังสีฟุ้งกระจายไปปกคุมพื้นที่เป้าหมายในวงกว้าง 

ผลที่เกิดคือ
- สารกัมมันตรังสีเกิดการฟุ้งกระจาย
- ความตื่นตระหนกตกใจ ส่งผลทางจิตใจ
- ความหวาดกลัว ส่งผลต่อประชาชนโดยทั่ว
- เกิดความวุ่นวายในวงกว้าง เช่น กระทบเศรษฐกิจ

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1pLaai-rTAhWLWLwKHfK2CeAQjRwIBw&url=http://www.hindustantimes.com/india/what-happens-when-terrorists-drop-dirty-bomb-on-india-expert-answers/story-IJxrcd7AqFecXMFeMn8d4O.html&psig=AFQjCNHr0qenHwYtrRvZLAOajkAPQ7mvWQ&ust=1494656098408214




สารพิษ

มีอาการทางรังสีอย่างรุนแรง

Alexander Litvinenko 

อดีตสายลับรัสเซีย
พบเพ่ือน KGB ที่ร้านอาหารญี่ปุ่น Itsu sushi bar  

ได้รับรังสีจากสารกัมมันตรังสี 210Po ประมาณ 10 กรัม

2 วัน: ท้องเสีย และ อาเจียน อย่างรุนแรง
2-3 สัปดาห์: แขนขา อ่อนแรง ไม่รู้สึกตัว 



5.หลักการป้องกันอันตรายจากรังสี



หน่วยวัด ปริมาณ

Bq, dps, Ci Activity

J/kg, Gy, rad Absorbed Dose, Kerma

c/kg, R Exposure Dose

Sv, rem Equivalent Dose, Effective Dose

หน่วยวัดทางรังสี



ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีใช้ในกระบวนการการสลายกัมมันตรังสีเพื่อลดกัมมันตภาพ
เหลือครึ่งหนึ่งของกัมมันตภาพตั้งต้น

ค่าครึ่งชีวิต 



Daughter
Daughter

Parent
Parent

1 half-life 2 half-life

70

ค่าครึ่งชีวิต (Half life)

Parent

10 วัน 20 วันสมมุติ ค่าครึ่งชีวิต = 10 วัน

5.26 ปี 10.52 ปี60Coค่าครึ่งชีวิต = 5.26 ปี



• Justification of Practices
พิจารณาถึงผลประโยชน์ในการใช้งาน ให้ผลคุ้มค่ามากที่สุด

• Optimization
วิเคราะห์ ประเมิน หาทางเลือกท่ีดีที่สุดเพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุด และท าให้เกิด
อันตรายน้อยที่สุด

• Individual Dose Limits
การก าหนดค่าระดับรังสีที่ยอมรับได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับสองข้อแรกข้างต้น

การป้องกันอันตรายจากรังสี



• Time เวลาในการปฏิบตัิงาน

• Distance ระยะห่างในการปฏิบัติงาน

• Shielding มีเครื่องก าบังรังสีในการปฏิบัติงาน

การลดปริมาณรังสีที่จะส่งผลกระทบตอ่บุคคล 

As Low As Reasonably Achievable : ALARA



เวลาในการเผชิญกับรังสี

ปริมาณรังสี =เวลา X อัตราการแผ่รังสี



ระยะทาง (ระยะห่างจากต้นแหล่งก าเนิด)

อัตราปริมาณรังสีจะเขา้สู่กฎแปรผกผัน (Inverse Square Law)
D1r1

2 = D2r2
2

ยกตัวอย่างเช่น  ที่ระยะ 1 เมตร อัตราปริมาณรังสีเท่ากับ  16 mSv/hr
                ที่ระยะ 2 เมตร จะมคี่าเท่ากับ 16/22 = 4 mSv/hr



เครื่องก าบังรังสี



เรารู้ได้อย่างไรว่าบริเวณนั้นมีรังสี??
เมื่อรังสสีัมผสัไม่ได้ ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส 

ไม่สามารถมองเห็นและได้ยินเสียงได้ 

Radiation cannot be detected with human senses 

(touch, smell, taste, sight, hearing)



ใช้พิสูจน์ทราบรังส ีไม่ได้

เรารู้ได้อย่างไรว่าบริเวณนั้นมีรังสี??

Radiation cannot be detected with human senses 

(touch, smell, taste, sight, hearing)



หัววัดรังส/ีDETECTOR ตัวเครื่อง

อ่านค่า / หน่วยวัดทางรังสี

รังสี

เครื่องวัดรังสี



หัววัดแบบเรืองแสงวาบ

หัววัดแบบก๊าซแตกตัว

ชนิดหัววัดรงัสี



เครื่องอัตราปริมาณรังสีในอากาศ 
(Dose survey meter)

เครื่องมือและอุปกรณ์

วัดปริมาณรังสี

ระบุชนิดไอโซโทปรังสี



เครื่องส ารวจการเปรอะเปื้อนทางรังสี
(Surface contamination meter)

เครื่องมือและอุปกรณ์



เครื่องวัดรังสีประจ าตัวบุคคล
(Personal dosimeter)

อ่านผลภายหลัง

อ่านผลไดท้ันที

เครื่องมือและอุปกรณ์



ชุดป้องกันการเปรอะเปื้อนทางรังสี

หน้ากาก ชุดคลุมตัว

ถุงมือ ถุงคลุมเท้า

เครื่องมือและอุปกรณ์



ตัวอย่างการใช้งานเครื่องวัดรังสีชนิดต่างๆ

http://www.airport-technology.com/contractors/security/target/target1.html


ตัวอย่างการใช้งานเครื่องวัดรังสีชนิดต่างๆ (ต่อ)



ตัวอย่างการใช้งานเครื่องวัดรังสีชนดิต่างๆ (ต่อ)



สัญลักษณ์ทางรังสี



ขอบคุณที่ให้ความสนใจฟังครบั

มีค าถาม? ครับ


