
สวสัดี!
ฉันคือ “รังสี”

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสนัติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม



คํานํา

เราอาจจะรูสึกกลัวอันตราย เราอาจจะรูสึกกลัวอันตราย 
กลัววาจะเปนโรคมะเร็ง หรือ โรคลูคีเมีย 
เมื่อนึกถึง “รังสี”

เราไดยินเร่ืองราว และขอมูล
มากมาย จากเหตุการณภัยพิบัติที่โรงไฟฟา
นิวเคลียรฟูกุชิมา ในประเทศญี่ปุน

แตฉันหวังวาสมุดเลมนี้จะชวยแตฉันหวังวาสมุดเลมนี้จะชวย
ใหเธอไดเขาใจรังสี



สวัสดีทุกๆ คน! 

ฉันคือรังสี

ในจักรวาลน้ี มีฉันและ

เพ่ือนๆของฉัน อยูมากมาย

.

“เฮ เพื่อนๆ !” 

เราเคลื่อนท่ีเร็วมาก และ

มาจากสถานที่ที่ไกลมากๆ
.



เจารังสบีางตัวเดินทางจากดวงอาทิตย

มาสูโลกของเรา รูไหมวา? 

แสงท่ีเรามองเห็น ก็คือรังสีชนดิหน่ึง



รังสี เดินทางอยางอิสระในจักรวาลของเรา 

และมนุษยทุกๆคนบนโลกใบน้ี ก็ตางไดรับรังสี



รังสีอยูตรงนี้
และตรงน้ี

และก็ตรงน้ีดวย

ตรงนีก็้มี



เราสัมผัสรังสี 

ที่มาจากดวงอาทิตย

จากดวงดาว

ที่มาจากดวงอาทิตย จากอากาศรอบๆ ตัว

จากอาหารที่เรากิน

รวมทั้งจากพ้ืนดิน



ในหน่ึงป เราทุกๆ คนบนโลกไดรับรังสี 

เฉลี่ยคนละ 2.4 mSv (มิลลซีิเวิรต)



แตวา เราไมสามารถรับรูถึงรังสีไดดวยประสาทสัมผัสทั้งหา

นอกจากนี้ รังสียังทะลุผานสิ่งตางๆไดอีกดวย
เอ..รังสี เหมอืนกับผรีเึปลา?

เรามองไมเหน็

เราไมไดยินรังสี เราไมไดกล่ิน

แตเราใชเคร่ืองมือวัดปริมาณรังสีได

เรายังใชรังสผีลิตยารักษาโรค และใชรังสเีพื่อชวยงานเราใน

อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมดวยนะ

เราจับตองไมได

และเราไมไดรสชาติ



เมื่อเราบาดเจบ็หรือไมสบาย 

รังส ีสํารวจวาเกิดอะไรข้ึนกับรางกายของเรา
รังสีมาแลว!

เรามองเห็นขางในรางกายของเรา



เคร่ืองมือของหมอ และเคร่ืองมือปฐมพยาบาล 

ตางผานการฆาเชื้อโรคดวยรังสี
รังสีมาแลวจา!

บายบาย เจาเชื้อแบคทเีรีย!



กาลคร้ังหนึ่ง มนีาขาวทีไมอุดมสมบูรณ

แตเราฉายรังสีใหกับเมล็ดขาว 

ทําใหไดตนขาวท่ีแข็งแรง ไมกลัวลมและพายุ รังสีมาอีกแลว!



บนเกาะฮอกไกโด ในประเทศญ่ีปุน 

เราฉายรังสีปริมาณเล็กนอยใหกับมันฝรั่ง 

เพื่อชะลอการงอกของรากมันฝร่ังใหชาลง เราจึง

เก็บมนัไวไดนานและนํามันฝร่ังไปขายในทีไ่กลๆได
รังสีมาอีกแลว!

เก็บมนัไวไดนานและนํามันฝร่ังไปขายในทีไ่กลๆได



เรายังใชรังสี ในการผลิตพลังงานไฟฟา 

ภายในโรงไฟฟานิวเคลียร



เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 เกดิแผนดินไหวคร้ัง

ใหญในประเทศญี่ปุน โรงไฟฟานิวเคลียรฟูกุชมิะ ไดอจิิ 

ไดรับความเสยีหายอยางหนักจากสึนามิ 

วสัดุกัมมันตรังสีปริมาณมากมายถูกปลอยออกมา 

แพรกระจายไปตามภูเขา ทะเล แมน้ํา ทุงหญา และ

สนามเด็กเลน ในเมืองฟูกุชมิะ



ผูคนมากมายในเมืองฟูกชุิมะ ตองอพยพ

ออกจากบานเมืองของตัวเอง เพ่ือไมใหไดรับ

ปริมาณรังสีที่สูงกวาปกติ

ในบางคร้ัง ครอบครัวหลายๆ ครอบครัวตองยายออก

จากบานเกิด เพื่อที่จะไมตองใกลชิดกับวัตถุ

ที่แพรปริมาณรังสีสูง



รังสีในธรรมชาติรอบๆ ตัวเรา กับรังสีจากอุบตัเิหตุ

โรงไฟฟาในนิวเคลียรนั้น ไมแตกตางชนิดกัน

รังสี ก็คือรังสี เหมอืนกนั แตวาอะไรละ 

ที่เปนความแตกตาง ?



เหมือนกับไฟ ท่ีมีประโยชนมากมายกับชีวติเรา 

แตถาหากมีไฟ ปริมาณมากจนเกนิไป.........

หรือน้ํา ท่ีมีความสําคญักับชีวิตของเรา

แตถาหากมีน้ํามาก จนเกิดน้ําทวมคร้ังใหญ........แตถาหากมีน้ํามาก จนเกิดน้ําทวมคร้ังใหญ........



ถาหากเราไดรับรังสีมากจนเกินไป 

จะสงผลรายตอรางกายของเรา

แตวามนุษยมีความรู ที่จะปองกนัและหลีกเลี่ยง

เราสามารถหลีกเลี่ยงรังสีไดโดย: 

- อยูในสถานที่ ทีม่ีวสัดุกัมมันตรงัสี เพียงระยะเวลาส้ันๆ

- ใชเคร่ืองกําบงัรงัสี เพื่อปองกันเรา จากการไดรับรังสี

- รักษาระยะหาง ระหวางตวัเรากับแหลงกําเนิดรังสี

ชวยกันจดจําสามคํานี้ ระยะทาง เวลา และเครื่องกําบัง 

(Time, Distance, and Shielding)

ปริมาณรังสีทีเ่ราจะไดรับนั้นก็จะลดลง



รังส ีเกิดขึ้นมาพรอมกับจกัรวาลของเรา

ไดถูกคนพบโดยบังเอิญโดยนักวิทยาศาสตร

นับต้ังแตนั้น มนุษยเราไดศึกษาเร่ืองรังสี

มานานกวา 120 ป

รังสมีีประโยชนตอสงัคมของเรา ในการรักษาโรคมะเร็ง 

ในการเพิ่มความแข็งแรงของพืชพรรณ 

ในอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุอิเล็กทรอนิกส 

และการผลติพลังงานไฟฟา

แมวาอุบตัิเหตจุากโรงไฟฟานิวเคลียรฟกุุชิมะ

นั้นจะเลวราย ทําใหผูคนกลวัและรังเกียจรังสี นั้นจะเลวราย ทําใหผูคนกลวัและรังเกียจรังสี 

แตเราจะสามารถกลับมาเขาใจรังสี ในทางวิทยาศาสตร 

และยอมรับประโยชนจากเทคโนโลยีนิวเคลียรและรังสี

อีกคร้ังไดหรอืไม?



คําสงทาย

มองไมเห็นแตมีอยูจรงิ นั่นคือตัวฉันเอง

“รังส”ี มนุษยนั้น วิวัฒนาการ ภายใตส่ิงแวดลอมที่

ไดรับรังสอียูตลอดเวลา 

รังสีแตละชนิดนั้น มีคุณสมบติัตางๆกนั 

เราไดใชประโยชนจากคุณสมบัติเหลานี้ เพ่ือพัฒนา

วิทยาศาสตร วิศวกรรม เกษตรกรรม การแพทย 

และความรูอ่ืนๆอกีมากมาย

เราอาจจะไดเรียนรูเก่ียวกับรังสีเพิ่มเติม

อีกครั้ง เมือ่เราโตขึ้น นับเปนความภูมิใจของฉันอีกครั้ง เมือ่เราโตขึ้น นับเปนความภูมิใจของฉัน

หากสมุดเลมนี้ไดชวยเธอ ในการทําความรูจัก

คร้ังแรกกับ “รังสี”
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