
~	1	~

เรียบเรียงโดย นิตยา ศุภฤทธิ์
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1. พันธกรณีระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับยูเรเนียม
วัฏจักรเช้ือเพลิงนิวเคลียร (nuclear fuel cycle) ท่ีเริ่มจากการนําสินแรยูเรเนียม (ยูเรเนียมใน

ธรรมชาติมี 3 ไอโซโทปคือ 0.009%U-234, 0.711%U-235 และ 99.28%U-238) ไปทําการแปรสภาพทางเคมีได
สารประกอบ U3O8 หรือเรียกวา yellow cake แลวจึงเปลี่ยนสภาพผานกระบวนการทางเคมีเปนสารประกอบ
uranium hexafluoride (UF6) เรียกวา uranium  conversion เม่ือ UF6 ในสถานะกาซ ไดเขาสูกระบวน
การเสริมสมรรถนะยูเรเนียม (uranium enrichment) ซึ่งมีอยูหลายวิธีเชน การแพรกระจายผาน membranes
(Gaseous Diffusion) และวิธีการหมุนเหวี่ยงกาซ (Gas Centrifuge) ท้ังสองวิธีจะทําใหไดผลผลิตท่ีมีปริมาณ
U-235 สูงกวาในสินแร หรือได U-235 สูงกวา 0.711% และมีปริมาณ U-238 ต่ํากวา 99.28% นั่นเอง หลังจาก
นั้นจะเปลี่ยนสภาพ uranium hexafluoride ท่ีเสริมสมรรถนะแลว ใหกลายเปนผงยูเรเนียมไดออกไซด (UO2)
แลวผลิตเปนแทงเชื้อเพลิงนิวเคลียรตอไป (fuel fabrication) เพ่ือเปนเชื้อเพลิงในเครื่องปฏิกรณของโรงไฟฟา
นิวเคลียร หรือเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย สวนเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว (spent fuel) ซึ่งมียูเรเนียม  พลูโทเนียม-
239 และผลผลิตจากการแบงแยกนิวเคลียสในปฏิกิริยาฟชชัน (fission products) ปนกันอยู จะถูกสงไปยังโรง
งานคืนสภาพเชื้อเพลิง (Reprocessing Plant) ซึ่งจะผานกระบวนการแยกนิวไคลดกัมมันตรังสตีางๆ ดวยวิธีการ
สกัดดวยสารละลายอินทรีย (solvent extraction) และยูเรเนียมบริสุทธิ์ท่ีแยกออกมา สามารถนํากลับไปใชใน
ขบวนการผลิตแทงเชื้อเพลิงนิวเคลียรใหมได สําหรับพลูโทเนียม-239 (Pu-239) นั้น ไดมีการทดลองทําเชื้อเพลิง
แบบ MOX (Mixed Oxide) แตขณะเดียวกันยูเรเนียม และ พลูโทเนียม-239 ก็สามารถนําไปทําอาวุธนิวเคลียร
หรือระเบิดนิวเคลียรไดเชนเดียวกัน ในปจจุบัน (พ.ศ. 2558) หากไมนับเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยแลว ประเทศ
ไทยแทบไมเก่ียวของกับวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียรเลย เนื่องจากประเทศไทยไมมีเหมืองแรยูเรเนียม โรงงานเสริม
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สมรรถนะยูเรเนียม โรงงานผลิตแทงเชื้อเพลิงนิวเคลียร รวมท้ังโรงงานคืนสภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียร และโรงไฟฟา
นิวเคลียร

ปฏิกิริยาฟชชันท่ีเกิดจาก U-235 และปฏิกิริยานิวเคลียรของ U-238 ในการเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณู
กําลังของโรงไฟฟานิวเคลียรหรือเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย (ขอมูลจาก Fritz Weigel) เกิดข้ึนไดดังนี้

235U92 + n                     fission products + energy + 2.5 neutrons
238U92 + n 239U92 + r
239U92

239Np93 + β
- 239Pu94 + β

-

การเกิดปฏิกิริยาฟชชันแบบลูกโซของ U-235
(ภาพจาก http://www.world-nuclear.org/info/nuclear-fuel-cycle/introduction/what-is-uranium--

how-does-it-work-/ สืบคนเม่ือวันท่ี 30 ธ.ค. 2557)

วัฏจักรเช้ือเพลิงนิวเคลียร (nuclear fuel cycle)
(ภาพจาก http://www.world-nuclear.org/info/Nuclear-Fuel-Cycle/Introduction/Nuclear-Fuel-

Cycle-Overview/ สืบคนเม่ือวันท่ี 3 ก.พ. 2558)
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ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 วัสดุตนกําลัง (Source Material) มี
ความหมาย 2 อยาง คือ

(1) ยูเรเนียม ทอเรียม สารประกอบของยูเรเนียมหรือทอเรียม
(2) แรหรือสินแร ซึ่งมีอัตราความเขมขนปรากฏอยูในกฎกระทรวงฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2516) โดยมีปริมาณ

ยูเรเนียมออกไซด (U3O8) ในหัวแร หรือทอเรียมออกไซด (ThO2) ในหัวแร หรือ มีปริมาณ U3O8 และ ThO2 ใน
หัวแรรวมกันท่ีมีความเขมขน 15 % ข้ึนไป ดังนั้นยูเรเนียมในธรรมชาติท่ีมีความเขมขน U3O8 หรือ U3O8 และ
ThO2 รวมกัน ต่ํากวา 15 % จึงไมไดอยูในขายท่ีคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติจะไปกํากับดูแลได

หากคิดวายูเรเนียมหรือทอเรียมเปนวัสดุพลอยไดก็คงไมใช เพราะไมใชวัสดุกัมมันตรังสีท่ีเกิดจากการผลิต
หรือใชวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุนิวเคลียรพิเศษ ตามคํานิยามในมาตรา 3 ของ พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
ในดิน หิน แร และแหลงน้ําตางๆ ก็ลวนมี ยูเรเนียม ทอเรียม ท่ีใหรังสีตามธรรมชาติท้ังสิ้น มิฉะนั้นแลวเจาของ
สถานท่ีท่ีมียูเรเนียม ทอเรียมในธรรมชาติ ก็จะตองมาขออนุญาตครอบครองท่ีสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันตหิาก
ยูเรเนียมและทอเรียมในธรรมชาติเปนวัสดุพลอยได และคงเกิดความวุนวายแนนอน

ประเทศไทยซึ่งเปนประเทศไรอาวุธนิวเคลียรไดเขาเปนภาคี สนธิสัญญาไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร
(Non-Proliferation Treaty หรือ NPT) โดยการภาคยานุวัติ เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ซึ่งประกอบ
ดวยขอตกลงท้ังหมดเพียง 11 มาตรา และมีสาระสําคัญของวัตถุประสงคดังนี้

- เพ่ือใหประชาชาติตางๆไดรวมมือกันปองกันการแพรขยายอาวุธนิวเคลียร โดยมีมาตรการควบคุมตาม
ขอตกลงการพิทักษความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียรเพ่ือความม่ันคงปลอดภัยของประชาชน

- เพ่ือสนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีนิวเคลียร รวมถึงการวิจัย พัฒนาเก่ียวกับวัสดุตนกําลังและวัสดุ
นิวเคลียรพิเศษเพ่ือใชในทางสันติภายในกรอบของระบบการพิทักษความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียรของทบวงการ
พลังงานปรมาณูระหวางประเทศ และประเทศภาคีสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลทางดานวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาการ
ใชพลังงานปรมาณูในทางสันติ

- เพ่ือผลักดันใหมีความรวมมือกันในการนําไปสูการขจัดอาวุธนิวเคลียรโดยสิ้นเชิง

เม่ือประเทศไทยตองปฏิบัติตามพันธกรณีสนธิสัญญา NPT จึงมีการทําความตกลงวาดวยการพิทักษความ
ปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร กับทบวงการฯ ซึ่งมีผลบังคับใชแลวตั้งแตวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 โดยวัสดุ
นิวเคลียรตามคํานิยามในกฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไขวิธีการขอรับใบอนุญาตฯ พ.ศ. 2550 ภายใตพระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 หมายถึง วัสดุนิวเคลียรพิเศษ (ยูเรเนียม-235 ท่ีมีปริมาณสูงกวาใน
ธรรมชาติ ยูเรเนียม-233 และพลูโตเนียม) หรือวัสดุตนกําลังซึ่งพนจากสภาพท่ีเปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมี
ขอตกลงวาดวยการพิทักษความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร มีท้ังหมด 98 มาตรา ซึ่งบงใหรัฐไรอาวุธนิวเคลียรท่ีเปน
ภาคี จัดใหมีระบบควบคุมบัญชี และระบบตรวจสอบในระดับชาติข้ึน และใหความรวมมืออํานวยความสะดวก
ใหกับเจาหนาท่ีทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ ในการดําเนินการตรวจสอบวัสดุนิวเคลียรซึ่งจะเนน
หนักในข้ันตอนของการดําเนินงานทางดานวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร ไมใหถูกผันแปรไปใชเปนอาวุธนิวเคลียร
หรืออุปกรณระเบิดนิวเคลียรอ่ืนๆ
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พันธกรณีระหวางประเทศ : เอกสารขอตกลงวาดวยการพิทักษความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร

สวนการดําเนินการเฝาตรวจนิวไคลดกัมมันตรังสี  การเฝาตรวจความสั่นสะเทือนของพ้ืนพิภพ และการ
เฝาตรวจคลื่นเสียงใตน้ํา เปนกิจกรรมท่ีจัดทําตามสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ
(Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty : CTBT) ท่ีไดลงนามแลวเม่ือ พ.ศ. 2539 แตยังไมไดลง
สัตยาบัน โดยจัดตั้งเปนเครือขายสถานีเฝาตรวจติดตาม เพ่ือติดตามการทดลองระเบิดนิวเคลียร  นับเปนกิจกรรม
หนึ่งท่ีจะติดตามการแพรกระจายของสารรังสีไปสูสิ่งแวดลอมได โดยสนธิสัญญา CTBT มีสาระสําคัญ ดังนี้

- แตละรัฐภาคีรับจะไมทดลองการระเบิดของอาวุธนิวเคลียรใด หรือการระเบิดนิวเคลียรอ่ืนใด ณ สถานท่ี
ใดภายใตเขตอํานาจหรือการควบคุมของตน

- แตละรัฐภาคีรับท่ีจะละเวนจากการกอใหเกิด สงเสริม หรือเขาไปมีสวนรวมโดยวิธีใดก็ตามในการ
ทดลองระเบิดของอาวุธนิวเคลียร หรือระเบิดนิวเคลียรอ่ืนใด

- มีความประสงคท่ีจะเชิญชวนใหรัฐท้ังปวงเขารวมเปนภาคี และมีจุดมุงหมายท่ีจะใหการสนับสนุนอยาง
มีประสิทธิผลตอการปองกันการแพรขยายอาวุธนิวเคลียรในทุกดาน และสนับสนุนกระบวนการลดอาวุธนิวเคลียร

ถึงแมวาประเทศภาคีตางๆมีการจัดทําระบบการควบคุมทางบัญชีและตรวจสอบวัสดุนิวเคลียรระดับชาติ
เพ่ือพิทักษความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียรแลว ทบวงการฯ ยังมีอนุสัญญาวาดวยการคุมครองทางกายภาพตอวัสดุ
นิวเคลียร (Convention on the Physical Protection of Nuclear Material หรือ : CPPNM) เพ่ือเพ่ิม
มาตรการใหรัดกุมยิ่งข้ึนในเรื่องของความรวมมือระหวางประเทศเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยวัสดุ
นิวเคลียรในระหวางการใช เก็บรักษา และการขนสงภายในประเทศ ตลอดจนการขนสงวัสดุนิวเคลียรระหวาง
ประเทศ เพ่ือใหมีการติดตามวัสดุนิวเคลียรท่ีถูกโจรกรรมหรือสูญหายกลับคืนมา ตลอดจนมีระบบปองกันการกอ
วินาศกรรมวัสดุนิวเคลียรและสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรท่ีเขมงวดข้ึน และการรวมมือกันในเรื่องการสงผูราย
ขามแดน ซึ่งนับเปนการประกอบอาชญากรรมระหวางประเทศ   จึงถือไดวาเปนอีกหนทางหนึ่งท่ีจะปองกันการ
เบี่ยงเบนการนําวัสดุนิวเคลียรไปใชผลิตอาวุธนิวเคลียร หรืออุปกรณระเบิดนิวเคลียรอ่ืนๆได อยางไรก็ตาม
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ประเทศไทยยังไมไดลงนามอนุสัญญานี้ ถึงแมวาคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบแลวตั้งแต พ.ศ. 2532 และ ปส. ได
ดําเนนิการเสนอการเขารวมอนุสัญญานี้ตอกระทรวงการตางประเทศตั้งแต พ.ศ. 2546 แลวก็ตาม

นอกจากนี้ทบวงการฯ ไดจัดทําแนวปฏิบัติในการขนสงเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุตางๆ ซอรฟแวร และ
เทคโนโลยีท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในทางสันติหรือนําไปใชทําอาวุธนิวเคลียร หรืออุปกรณระเบิดนิวเคลียร
หรือการนําไปใชสองทาง (dual-use) นั่นเอง (จากเอกสาร INFCIRC/254/Rev.5/Part2) เพ่ือติดตามหรือควบคุม
การใชสินคาท่ีใชไดสองทางนี้ ไมใหมีการเบี่ยงเบนไปทําอาวุธหรือระเบิดนิวเคลียรได และตองการใหมีการลงนาม
พิธีสารเพิ่มเติมความตกลง (Additional Protocol) ภายใตสนธิสัญญาไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร (NPT)
อีกดวย โดยประเทศไทยไดลงนามแลวเม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2548 แตยังไมลงสัตยาบัน

2. ยูเรเนียม คืออะไร
ยูเรเนียมมีสัญลักษณทางเคมี เปน “U” และเปนวัสดุกัมมันตรังสีท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เปนโลหะหนักท่ี

มีสีเงิน คลายๆตะก่ัว  แคดเมียม และ ทังสเตน ยูเรเนียมเปนโลหะท่ีมีคากัมมันตภาพรังสีจําเพาะ (Specific
Activity) ต่ํา แตมีความหนาแนนสูงกวาตะก่ัว 65% และประกอบดวย 3 ไอโซโทป คือ U-234, U-235 และ U-
238 สวนไอโซโทป U-232, U-233, U-236 และ U-237 ไมไดพบในธรรมชาติ

ตาราง แสดงปริมาณ คาครึ่งชีวิตและคากัมมันตภาพรังสีจําเพาะของไอโซโทป U ท่ีมีในธรรมชาติ
Isotope Relative abundance

By weight
Half life
(years)

Specific activity
(Bq mg-1)

U-238 99.28% 4510 x 106 12.4
U-235 0.72% 710 x 106 80
U-234 0.0057% 247x103 231 x 103

หมายเหตุ : ขอมูลจาก www.iaea.org

U-238 สามารถสลายตัวแลวใหไอโซโทปรังสี Th-234, Pa-234, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222,
Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210 และ Po-210 สวน U-235 สลายตัวให Th-231, Pa-231,
Ac-227, Th-227, Ra-223, Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211 และ Tl-207 การสลายตัวจะใหพลังงานจาก
อนุภาคแอลฟาเปนสวนใหญ  และจากอนุภาคบีตาและรังสีแกมมาเปนสวนนอย นอกจากนี้ Th-232 ท่ีมีอยูใน
ธรรมชาติ ก็สามารถสลายตัวแลวใหไอโซโทปรังสีไดเชนเดียวกัน

www.iaea.org
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การสลายตัวของ U-238 และ Th-232 แลวใหไอโซโทปรังสี

(ภาพจาก www.world-nuclear.org/info/Safety-and-Security/Radiation-and-Health/Naturally-
Occurring-Radioactive-Materials-NORM/ สืบคนวันท่ี 16 ก.พ. 2558)

การสลายตัวของ U-235 แลวใหไอโซโทปรังสี
(ภาพจาก http://ekengrenmeowser.blogspot.com/2012_09_01_archive.html

สืบคนวันท่ี 16 ก.พ. 2558)

~	6	~

การสลายตัวของ U-238 และ Th-232 แลวใหไอโซโทปรังสี

(ภาพจาก www.world-nuclear.org/info/Safety-and-Security/Radiation-and-Health/Naturally-
Occurring-Radioactive-Materials-NORM/ สืบคนวันท่ี 16 ก.พ. 2558)

การสลายตัวของ U-235 แลวใหไอโซโทปรังสี
(ภาพจาก http://ekengrenmeowser.blogspot.com/2012_09_01_archive.html

สืบคนวันท่ี 16 ก.พ. 2558)
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การสลายตัวของ U-238 และ Th-232 แลวใหไอโซโทปรังสี

(ภาพจาก www.world-nuclear.org/info/Safety-and-Security/Radiation-and-Health/Naturally-
Occurring-Radioactive-Materials-NORM/ สืบคนวันท่ี 16 ก.พ. 2558)

การสลายตัวของ U-235 แลวใหไอโซโทปรังสี
(ภาพจาก http://ekengrenmeowser.blogspot.com/2012_09_01_archive.html

สืบคนวันท่ี 16 ก.พ. 2558)

www.world-nuclear.org/info/Safety-and-Security/Radiation-and-Health/Naturally-
http://ekengrenmeowser.blogspot.com/2012_09_01_archive.htmljj
www.world-nuclear.org/info/Safety-and-Security/Radiation-and-Health/Naturally-
http://ekengrenmeowser.blogspot.com/2012_09_01_archive.htmljj
www.world-nuclear.org/info/Safety-and-Security/Radiation-and-Health/Naturally-
http://ekengrenmeowser.blogspot.com/2012_09_01_archive.htmljj
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ตาราง แสดงคาเฉลี่ยพลังงานตอการสลายตัว (Transformation) ของ U-238, U-235 และ U-234

Isotope
Average energy emitted per transformation

(Mev Bq-1)

Alpha                          Beta Gamma
U-238 4.26 0.01 0.001
U-235 4.47 0.048 0.154
U-234 4.84 0.0013 0.002

หมายเหตุ : ขอมูลจาก www.iaea.org

แรยูเรเนียม (มีไอโซโทปรังสี U-238, U-235, U-234)
(ภาพจาก https://coyotegulch.wordpress.com/ สืบคนวันท่ี 30 ธ.ค. 2557)

3. มีปริมาณยูเรเนียมอยูในสิ่งแวดลอมเทาไร
เรามักพบยูเรเนียมท่ีมีปริมาณนอยในหิน ดิน น้ํา และอากาศ และในวัสดุท่ีทํามาจากสารตางๆในธรรม

ชาติ ยูเรเนียมเปนโลหะท่ีทําปฏิกิริยาเคมีได โลหะยูเรเนียมและสารประกอบยูเรเนียมท่ีใชประโยชนในทาง
อุตสาหกรรม สามารถถูกกําจัดแลวปลดปลอยไปสูสิ่งแวดลอมได

ยูเรเนียมสามารถทําปฏิกิริยากับธาตุอ่ืนๆในสิ่งแวดลอมได สารประกอบยูเรเนียมสวนใหญจะอยูในรูปของ
ยูเรเนียมออกไซด โดยเฉพาะอยางยิ่งในรูปของ UO2 ซึ่งไมสามารถละลายน้ําไดและมักพบในสินแรและอาจอยูใน
รูปของ UO3 ซึ่งสามารถละลายน้ําไดปานกลางและมักพบในน้ําผิวดิน  การสลายตัวของสารประกอบยูเรเนียมนี้
อาจทําปฏิกิริยาทางเคมีกับธาตุหรือสารประกอบอ่ืนๆในสิ่งแวดลอม แลวใหสารประกอบอ่ืนๆของยูเรเนียมได
ยูเรเนียมออกไซดบางชนิดอาจมีคุณสมบัติเฉ่ือยไมสามารถทําปฏิกิริยากับธาตุหรือสารประกอบอ่ืนๆได จึงยังคงอยู
ในสภาพเดิมและอยูในดินเปนเวลานับพันๆ ป โดยไมไดเคลื่อนยายไปยังน้ําใตดิน โดยท่ัวไปความเขมขนของ
ยูเรเนียมในธรรมชาติท่ีอยูในดินมีคาประมาณ 2 ppm ซึ่งมีคาเทากับปริมาณยูเรเนียม 2 กรัม ในดิน 1,000
กิโลกรัม ดังนั้นพ้ืนดินขนาด 10 เมตร x 40 เมตร ท่ีมีปริมาณยูเรเนียมในผิวดิน 2 กิโลกรัม จะมีความแรงรังสี
ประมาณ 50,000,000 Bq หรือ 50 MBq (คิดเฉพาะการสลายตัวของยูเรเนียมในธรรมชาติ)

www.iaea.org
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โดยท่ัวไปความเขมขนของยูเรเนียมในหินแกรนิตอยูท่ีประมาณ 2-20 ppm และมักพบยูเรเนียมเขมขน
ข้ึนในดินท่ีมีฟอสเฟสปนอยูและมีคาประมาณ 50-100 มิลลิกรัมตอดิน 1 กิโลกรัม (หรือมียูเรเนียม 50-100 ppm)
ยูเรเนียมในอากาศจะอยูในลักษณะฝุนละอองท่ีมีอนุภาคเล็กมากและมักเกาะอยูบนผิวน้ํา ผิวของพืช และผิวดิน
อนุภาคยูเรเนียมเหลานี้จะเขาไปรวมอยูกับดิน หรือ กนทะเลสาบ  แมน้ํา และสระน้ําตอไป โดยท่ัวไปความแรง
รังสีของยูเรเนียมในอากาศมีคาประมาณ 2 µBq/m3 (ขอมูลจาก UNSCEAR 2000)

ยูเรเนียมท่ีอยูในน้ํา มาจากการละลายยูเรเนียมจากหินและดินเปนสวนใหญ และมาจากฝุนละอองของ
ยูเรเนียมในอากาศเปนสวนนอย ความแรงรังสีของ U-238 และ U-234 ในน้ําดื่มสวนใหญจะอยูในชวงหลักสิบถึง
หลักรอย mBq/L อยางไรก็ตามในประเทศฟนแลนดเคยมีการวัดความแรงรังสีของยูเรเนียมในน้ําดื่มไดสูงถึง 150
Bq/L (ขอมูลจาก UNSCEAR 2000) และมีความแรงรังสีของ U-235 ต่ํากวา U-238 มากกวา 20 เทา (ขอมูลจาก
UNSCEAR 2000)

ยูเรเนียมท่ีอยูในพืชไดจาการดูดซึมจากดินทางราก โดยท่ัวไปจะมีความแรงรังสีของไอโซโทปยูเรเนียมสูง
กวาในน้ําดื่ม ในเมล็ดและใบของพืชจะมีความแรงรังสีของ U-238 อยูในชวง 1 - 400 mBq/Kg และ 6 - 2,200
mBq/Kg ตามลําดับ ในขณะท่ี U-235 มีความแรงรังสีต่ํากวา U-238 ถึง 20 เทา (ขอมูลจาก UNSCEAR 2000)

เม่ือสัตวกินหญาและดินเขาไป ยูเรเนียมสามารถเขาสูรางกายของสัตวได ยูเรเนียมจะถูกกําจัดออกอยาง
รวดเร็วทางปสสาวะและอุจจาระ ท่ัวโลกพบวามีความแรงรังสีของ U-238 ในนมและในเนื้อสัตวอยูในชวง 0.1 -
17 mBq/Kg และ 1 - 20 mBq/Kg ตามลําดับ และโดยท่ัวไปมีความแรงรังสีของ U-235 ต่ํากวา U-238 มากกวา
20 เทา (ขอมูลจาก UNSCEAR 2000)
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