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ค าน า 
 

จากเหตกุารณ์แผน่ดินไหวอยา่งรุนแรงในเขตตะวนัออกของญ่ีปุ่ นเมื่อ
วนัท่ี 11 มีนาคม 2554 ที่ผา่นมาท าให้เกิดสนึามิ และปัญหาการร่ัวไหลของ 
กมัมนัตรังสจีากโรงงานไฟฟ้านิวเคลยีร์ที่จงัหวดัฟคุชิุมะ สร้างความเสยีหายอยา่ง 
รุนแรงทัง้ชีวิตและทรัพย์สนิก่อให้เกิดความตื่นตระหนกให้กบัผู้คนที่ญ่ีปุ่ น รวมถึง 
คนไทยจ านวนหลายหมื่นคนที่พ านกัอาศยัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ น  
 

การขาดความรู้และความเข้าใจและความรู้เก่ียวกบัสิง่ที่เกิดขึน้ รวมถึง 
การรับข้อมลูที่คลาดเคลือ่น โดยเฉพาะปัญหาเร่ืองกมัมนัตรังสซีึง่เป็นเร่ืองที่คนไทย
สว่นใหญ่ยงัไมค่อ่ยมีความรู้ความเข้าใจยิ่งก่อให้เกิดความตระหนกมากยิ่งขึน้ 

 
เนื่องจากปัญหานีม้ีผลกระทบโดยตรงตอ่การใช้ชีวิตประจ าวนั ทัง้ตอ่ 

ตนเองและสมาชิกในครอบครัว เช่น การปนเปือ้นในน า้ อาหาร อากาศ และโดยที่ 
ปัญหานีอ้าจจะใช้เวลานานในการท่ีจะให้สภาพกลบัคืนเหมือนเดมิ จึงมคีวาม 
จ าเป็นท่ีคนไทยที่อาศยัอยูใ่นญ่ีปุ่ นจะต้องเข้าใจเร่ืองนีอ้ยา่งถ่องแท้ และเรียนรู้ 
เพื่อให้สามารถเลอืกรับข้อมลูขา่วสารและตรวจสอบข้อเทจ็จริงทีเ่กิดขึน้ เพื่อน าไป 
เป็นหลกัในการตดัสนิใจและการด าเนินชีวติในญ่ีปุ่ นตอ่ไป 

 
ด้วยเห็นความส าคญัและความจ าเป็นนี ้เครือขา่ยคนไทยในญ่ีปุ่ น 

จึงจดัพิมพ์หนงัสอืคูม่ือความรู้เก่ียวกบักมัมนัตภาพรังสใีห้ความรู้แก่คนไทยใน
ญ่ีปุ่ นเก่ียวกบัเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ รวมถึงให้ความรู้เร่ืองสารกมัมนัตภาพรังส ี 
การเตรียมตวัรับภยัพิบตัิ และข้อมลูที่จะเป็นประโยชน์อื่น ๆ  ซึง่ในการนี ้  



 

- 5 - 

 

ทางเครือขา่ยฯ ขอขอบพระคณุ ฯพณฯ เอกอคัรราชทตูไทยประจ ากรุงโตเกียว  
นายวีระศกัดิ์ ฟตูระกลู ท่ีเห็นถึงความส าคญัในเร่ืองนีแ้ละได้จดัสรรงบประมาณ 
จากกระทรวงการตา่งประเทศ เพือ่จดัท าหนงัสอืให้ความรู้เร่ืองกมัมนัตรังสนีี ้  
ขอขอบคณุ รศ. ภก. ดร. ชมุพล ธีรลดานนท์  อาจารย์ประจ าคณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเมืองโยโกฮามา และ รศ. ดร.อนวชั สรรพศรี อาจารย์ประจ า 
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์ภยัพิบตันิานาชาติ มหาวิทยาลยัโทโฮค ุจงัหวดัมิยากิ  
ส าหรับบทความเก่ียวกบัสารกมัมนัตภาพรังสแีละเร่ืองแผน่ดินไหวสนึามิ และ 
พญ. สลกัจิต ธีระนกุลู นายแพทย์ช านาญการ รพ. จิตเวชนครราชสมีาราชนครินทร์  
จงัหวดันครราชสมีา ส าหรับบทความเร่ืองการดแูลจิตใจในภาวะพบิตัิ และ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสลุ สถานเอกอคัรราชทตู  ณ  กรุงโตเกียว ทกุทา่น ส าหรับความ 
ร่วมมือในการจดัท าและการประสานงานการพิมพ์ในครัง้นี ้   

 
การจดัท าคูม่ือนี ้พยายามให้สัน้ เข้าใจง่าย ดงันัน้ เนือ้หาอาจจะไม่ 

ครอบคลมุและลกึมากนกั แตอ่ยา่งไรก็ตามหวงัใจเป็นอยา่งยิง่วา่ จะเป็นประโยชน์ 
ให้ความรู้แก่คนไทยในญ่ีปุ่ นในการใช้ชีวติอยา่งมคีวามสขุในญ่ีปุ่ นตอ่ไป 

 
       

เครือขา่ยคนไทยในญ่ีปุ่ น 
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โรงไฟฟ้าปรมาณู หรือ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์คืออะไร 

โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ คือโรงงานผลติกระแสไฟฟ้าที่ใช้เชือ้เพลงินิวเคลยีร์
เป็นวตัถดุิบให้พลงังานความร้อน และน าไปผา่นกระบวนการผลติเพื่อเปลีย่นเป็น 
กระแสไฟฟ้า  

ปัจจบุนัประเทศญ่ีปุ่ นมีโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์อยูท่ัง้หมด 17 แหง่มีเตา 
ปฏิกรณ์นิวเคลยีร์รวมทัง้สิน้ 54 เตา (ภาพที่ 1) แตใ่ช้ผลติกระแสไฟฟ้าเพียง 
บางสว่น 

ภาพที ่1 ทีต้ั่งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท้ัง 17 แห่งในประเทศญ่ีปุ่น (ตัวเลขในวงเล็บแสดง 
จ านวนเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ภายในโรงไฟฟ้าน้ัน ๆ) 

 
แผน่ดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ทีเ่กิดขึน้เมื่อวนัท่ี 11 มีนาคม 2554  ซึง่ม ี

กัมมันตรังสีและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
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ศนูย์กลางแผน่ดินไหวอยูน่อกชายฝ่ังหา่งจากเมืองเซนไดจงัหวดัมยิากิออกไปทาง
ตะวนัออก ตามมาด้วยคลืน่ยกัษ์สนึามิและอาฟเตอร์ช็อกอกีหลายระลอกนัน้สร้าง
ความเสยีหายให้กบัโรงไฟฟ้าที่ตัง้อยูใ่นเขตโทโฮค ุ(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)  
ทัง้หมด 4 แหง่คือ โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์โอนากาวะ (Onagawa) ฟคุชิุมะ ไดอิจิ  
(Fukushima Daiichi) ฟคุชิุมะ ไดนิ (Fukushima Daini) และ โทไก (Tokai) แตท่ี่
ได้รับความเสยีหายจนกลายเป็นอบุตัิเหตนุวิเคลยีร์คือโรงไฟฟ้าฟคุชิุมะ ไดอิจิ ใน 
จงัหวดัฟคุชิุมะ  

 
โรงไฟฟ้าฟคุชิุมะ ไดอจิิ เป็นหนึง่ในโรงไฟฟ้าพลงันิวเคลยีร์ที่อยูใ่นความ

ดแูลรับผิดชอบของบริษัทการไฟฟ้าโตเกียว (เทปโก้) Tokyo Electric Power  
Company (TEPCO) ที่ได้รับสมัปทานผลติกระแสไฟฟ้าในเขตตะวนัออกของ 
ประเทศญ่ีปุ่ น  โรงไฟฟ้าฟคุชิุมะ ไดอิจิมีเตาปฏิกรณ์นวิเคลยีร์ทัง้หมด 6 เตา สร้าง 
ไว้ในอาคารแยกกนัจ านวน 6 หลงั 

 
เตาปฏิกรณ์นวิเคลยีร์ของโรงไฟฟ้าฟคุชิุมะ ไดอิจิ เป็นเตาปฏิกรณ์น า้

เดือด (Boiling Water Reactor) รุ่นแรกที่สร้างในประเทศญ่ีปุ่ นโดยใช้พลงังาน 
ไอน า้ซึง่ได้จากการต้มน า้ในหม้อความดนัสงูไปหมนุกงัหนัของเคร่ืองผลติกระแส 
ไฟฟ้า ความร้อนท่ีใช้ต้มน า้นัน้ได้มาจากปฏิกิริยานวิเคลยีร์ภายในเตาปฏิกรณ์ที่ตดิ
ตัง้อยูด้่านลา่งของหม้อความดนัสงู (ภาพที่ 2) หลงัจากที่ไอน า้ผา่นเคร่ืองผลติ 
กระแสไฟฟ้าแล้วจะถกูควบแนน่ด้วยระบบหลอ่ความเย็นกลายเป็นของเหลวน า
กลบัมาใช้ใหมห่มนุเวียนเป็นวงจร 
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ภาพที ่2 โครงสร้างภายในอาคารโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ฟุคุชิมะ ไดอิจิ  (ภาพดัดแปลง

จาก www.asahi-net.or.jp) 
 
เกิดอะไรขึน้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฟุคุชิมะ 
หลังจากเกิดแผ่นดนิไหวและสึนามิ เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2554 

 
แผน่ดินไหวที่เกิดขึน้เมื่อวนัท่ี 11 มีนาคม 2554 มีลกัษณะจ าเพาะซึง่ 

เป็นปรากฏการณ์ที่ไมไ่ด้เกิดขึน้บอ่ยครัง้นกั กลา่วคือนกัธรณีวิทยาสว่นใหญ่ 
เช่ือวา่แผน่ดินไหวครัง้นีเ้กิดจากแผน่เปลอืกโลกที่เรียกกนัวา่ ”แผน่แปซิฟิก”  
(ในมหาสมทุรแปซิฟิก) เคลือ่นตวัแทรกลงไปใต้แผน่เปลอืกโลกอกีแผน่หนึง่ 
ทางซ้ายทีช่ื่อวา่ “แผน่ฮอนชเูหนือ” ซึง่รอยตอ่ของเปลอืกโลกทัง้ 2 แผน่ เป็นแนว 
ยาวเกือบขนานชายฝ่ังในภาคตะวนัออกของญ่ีปุ่ น  การเคลือ่นตวัของแผน่เปลอืก 
โลกในลกัษณะนีจ้ะท าให้เปลอืกโลกแผน่บนถกูดงึลงมาก่อให้เกิดแรงเค้นสะสมที่

http://www.asahi-net.or.jp/
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รอยตอ่ระหวา่งแผน่เปลอืกโลกทัง้สองใต้มหาสมทุรแปซิฟิก ซึง่ท าให้เกิดแผน่ดิน 
ไหวและปลดปลอ่ยพลงังานมหาศาลนัน้ออกมาจากจดุก าเนิด  
  

ส านกังานอตุนุิยมวิทยาของญ่ีปุ่ นอธิบายลกัษณะจ าเพาะของ
แผน่ดินไหวครัง้นีไ้ว้วา่มีการไหวจากแนวรอยเปลอืกโลกตอ่ 3 ช่วงเกิดเป็นแนว 
แผน่ดินไหวซึง่มีความยาวตัง้แตเ่หนือจรดใต้ ระยะทาง 500-600 กิโลเมตรและ 
กว้าง 200-250 กิโลเมตร (ภาพที ่3) จากกลไกการเกิดแผน่ดินไหวดงักลา่ว 
เปลอืกโลกแผน่บนถกูดงึลงให้ต ่าลงไปหลายเมตรสง่ผลให้ผิวน า้ทะเลลดตามซึง่
ก่อให้เกิดสนึามิขนาดยกัษ์    

 
                                                                    

 

 

 

X 

250 กิโลเมตร 

600 กิโลเมตร 

ภาพที ่3 
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ในขณะเกิดแผน่ดินไหว เคร่ืองปฏิกรณ์ที่ 1-3 ของโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ 

ฟคุชิุมะ ไดอิจิ ซึง่ก าลงัผลติกระแสไฟฟ้าอยูน่ัน้ถกูระบบคอมพิวเตอร์รักษาความ 
ปลอดภยัระงบัการท างานลงโดยอตัโนมตัิและสามารถหยดุปฏิกิริยานิวเคลยีร์ตัง้
ต้นภายในแกนกลางของเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลยีร์ไว้ได้ แตย่งัมีความร้อนท่ีเป็นผล 
พวงจากปฏิกิริยาฟิชชัน่ซึง่สลายตวัอยา่งตอ่เนื่องแบบลกูโซ ่พร้อมกนันัน้ระบบ 
รักษาความเย็นฉกุเฉิน (ECCS) ได้เร่ิมท างานเพื่อรักษาอณุหภมูิภายในเตา 
ปฏิกรณ์ไว้ 

 
อีกประมาณ 1 ชัว่โมงหลงัจากนัน้ คลืน่สนึามิขนาดใหญ่ที่โถมเข้า 

โรงไฟฟ้าท าให้เคร่ืองยนต์ของ ECCS ได้รับความเสยีหายสง่ผลให้ระบบรักษา 
ความเย็นฉกุเฉินส ารองเร่ิมท างานแทน มีรายงานวา่อณุหภมูิภายในหม้อทนความ 
ดนัสงูของเคร่ืองปฏิกรณ์ได้เร่ิมสงูขึน้ 

 
เจ้าหน้าที่ของบริษัทเทปโก้พยายามลดความดนัท่ีเพิม่ขึน้ภายในเตา 

ปฏิกรณ์นิวเคลยีร์ซึง่เป็นผลมาจากความร้อนสะสมโดยการปลอ่ยก๊าซไฮโดรเจนซึง่
เกิดจากปฏิกิริยาของไอน า้กบัโลหะเซอร์โคเนยีมที่หอ่หุ้มแกนกลางของแทง่
เชือ้เพลงินิวเคลยีร์ 
 

ก๊าซไฮโดรเจน (เป็นก๊าซทีม่ีน า้หนกัเบาที่สดุ มีคณุสมบตัติิดไฟได้) ลอย
ขึน้ไปรวมตวักนัอยูด้่านบนเพดานของอาคารในลกัษณะเดียวกบัการปลอ่ย
ลกูโป่งสวรรค์ซึง่บรรจกุ๊าซไฮโดรเจนไว้ เมื่อความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนสงูเกิน 
กวา่ 5-6% จะระเบิดเองได้ และก็เกิดระเบิดขึน้ โดยครัง้แรกที่บริเวณหลงัคาของ 
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อาคารท่ี 1 ของโรงไฟฟ้าในวนัท่ี 12 มีนาคม 2554 
 
จากนัน้เกิดเหตกุารณ์คล้ายกนัท่ีอาคาร 3 ของโรงไฟฟ้าในวนัท่ี 13 

มีนาคม 2554  ทัง้นีห้ม้อทนความดนัสงูและเตาปฏิกรณ์นวิเคลยีร์ที่ 1 และ 3 ไมไ่ด้
เกิดการระเบดิและยงัอยูใ่นสภาพท่ีสมบรูณ์ กระนัน้ก็ตาม ตอ่มาพบรอยร้าวที ่
อาคาร 2 ซึง่คาดวา่เกิดขึน้จากแรงระเบิดก่อนหน้าทัง้สองครัง้ 

 
 ในอาคาร 4 มีบอ่เก็บรักษาแทง่เชือ้เพลงิปฏิกรณ์นิวเคลยีร์ทีใ่ช้หมด 

แล้วจ านวน 783 แทง่และที่ยงัใช้ไมห่มดจ านวน 548 แทง่ เมื่อระบบรักษาความ
เย็นล้มเหลวได้สง่ผลให้ระดบัน า้ในบอ่เก็บแทง่เชือ้เพลงิปฏิกรณ์นิวเคลยีร์ดงักลา่ว
ลดลง แตเ่จ้าหน้าที่ของบริษัทเทปโก้ ใช้รถดบัเพลงิบรรจนุ า้ทะเลผสมกรดบอริก 
คนัละ 10 ตนั สลบักนัฉีดจากจดุที่อยูห่า่งจากอาคารราว 50 เมตร จนกระทัง่ 
ควบคมุอณุหภมูิไว้ได้จงึไมม่ีการระเบิด 

 
กระนัน้ก็ตามภายหลงัพบวา่แท้จริงแล้วแทง่เชือ้เพลงินิวเคลยีร์ได้เกิด

การหลอมละลาย (Melt-down) ภายในเตาปฏิกรณ์ที่ 1-3 ของโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ 
ฟคุชิุมะ ไดอิจิ มากกวา่ที่แถลงขา่วไว้ในชว่งแรกแตไ่มเ่ป็นอนัตรายร้ายแรง 
เช่นเดียวกบัอบุตัเิหตทุี่เกิดกบัโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์เชอร์โนบิล (Chernobyl) อดีต 
สหภาพโซเวียต (ปัจจบุนัอยูใ่นประเทศยเูครน) เมื่อ 26 เมษายน 2529 (1986) ซึง่
อบุตัิเหตคุรัง้นัน้เกิดขึน้ระหวา่งการทดสอบการท างานของระบบหลอ่ความเย็นของ
ทีมงานวิศวกรที่ท างานลา่ช้าจนไมส่ามารถหยดุการท างานเคร่ืองปฏิกรณ์ได้ เป็น 
เหตใุห้ปฏิกิริยาฟิชชัน่ด าเนินไปจนกระทัง่แกนกลางของเตาปฏิกรณ์ระเบิด น าไปสู ่
ภาวะหลอมละลายทัง้หมด สง่ผลให้มีกมัมนัตภาพรังสร่ัีวไหลสูส่ิ่งแวดล้อมกระจาย
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ไปไกลกวา่ 3,000 กิโลเมตรครอบคลมุหลายประเทศในยโุรปซึง่เป็นอบุตัิเหต ุ
นิวเคลยีร์ที่ร้ายแรงที่สดุของมนษุยชาติ 

 
 อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณ์แผน่ดินไหวรุนแรงระดบั 8.5 ริกเตอร์ขึน้ไป 

ไมไ่ด้เกิดขึน้เป็นปกติ ดงันัน้ คลืน่สนึามิขนาดยกัษ์ที่สงูกวา่ 15 เมตรจึงไมไ่ด้เกิด 
ขึน้บอ่ยๆ ประกอบกบัมาตรการรักษากฎความปลอดภยัและระเบยีบวินยัของ 
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบตัิงานในโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์อยา่งเข้มงวด รวมถงึบทเรียนจากภยั 
ธรรมชาติครัง้นีแ้ล้วเช่ือวา่อบุตัิเหตนุิวเคลยีร์เช่นนีค้งไมเ่กิดกบัโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์
แหง่อื่นๆ ในประเทศญ่ีปุ่ นได้งา่ยนกั 

 

ผลที่ตามมาจากอุบัตเิหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุคุชิมะ ไดอิจิ 
ผลพวงจากการระเบิดของอาคารโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ฟคุชิุมะ ไดอิจิ     

พบวา่มกีมัมนัตรังสปีนเปือ้นสูส่ิง่แวดล้อมในระดบัหนึง่ เพื่อความปลอดภยัตอ่ 
สขุภาพในระยะยาว รัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศอพยพประชาชนท่ีอาศยัอยูภ่ายในรัศมี 
30 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ฟคุชิุมะ ไดอจิิ ออกนอกพืน้ท่ีในทนัที ปัจจบุนั 
สามารถควบคมุสถานการณ์ที่โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์แหง่นีไ้ว้ได้แล้วซึง่หมายความไม่
นา่จะมีรังสร่ัีวไหลออกมาเพิ่มเตมิอีก 

 
กมัมนัตรังสทีี่กระจายพร้อมการระเบิดของก๊าซไฮโดรเจนซึง่สะสมใน

บริเวณตวัอาคารของโรงไฟฟ้าดงักลา่วมีหลายชนดิ แตท่ี่มีปริมาณมากที่สดุ 2 ชนิด
คือ ไอโอดีน-131 และ ซเีซียม-137 ทัง้คูเ่ป็นสารกมัมนัตรังสทีีเ่กิดจากปฏิกิริยา
ฟิชชัน่ของแกนเชือ้เพลงินวิเคลยีร์ที่ใช้ในโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ซึง่มีการเฝ้าระวงั
ติดตามปริมาณกมัมนัตรังสทีัง้ 2 ชนิดนีท้ัง้ภายในและภายนอกเขตรัศมี 30  
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กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าฯ อยูต่ลอด 24 ชัว่โมง 
 
ไอโอดีน-131จะปลดปลอ่ยรังสเีบต้าออกมาด้วยคา่คร่ึงชีวิต 8 วนั  

ในขณะท่ีซเีซียม-137 จะปลดปลอ่ยทัง้รังสเีบต้าและแกมมา่ด้วยคา่คร่ึงชีวติ 30.17  
ปี 

 
ค าวา่ “คา่คร่ึงชีวติ” เป็นการบง่บอกคณุสมบตัิทางเคมีฟิสกิส์ประการ 

หนึง่ของสารกมัมนัตรังสซีึง่มีความส าคญัเพราะสารกัมมนัตรังสแีตล่ะชนิดจะแผ่
รังสอีอกมาในชว่งระยะเวลาที่แตกตา่งกนั  

 
คา่คร่ึงชีวิตของสารกมัมนัตรังสหีมายถึงชว่งระยะเวลาที่สาร

กมัมนัตรังสชีนิดนัน้ๆ ใช้ในการสลายตวัเหลอืคร่ึงหนึง่ของทีม่ีอยูเ่ดิม ยกตวัอยา่ง 

เช่น ถ้ามีไอโอดีน-131 (คา่คร่ึงชีวติ 8 วนั) อยู ่100 กรัมหมายความวา่ ไอโอดีน- 

131 จ านวน 100 กรัมจะสลายตวัเหลอื 50 กรัม ภายในเวลา 8 วนั สว่นท่ีเหลอือีก 
คร่ึงหนึง่ (50 กรัม) นัน้จะสลายตวัหมดไปใช้เวลาอีก 3 วนั ซึง่จะเห็นวา่การ 
สลายตวัของสารกมัมนัตรังสใีนชว่งคร่ึงแรกใช้เวลานานกวา่คร่ึงหลงัอยูป่ระมาณ 
2.7 เทา่ตวั ดงันัน้นกัวิทยาศาสตร์จึงให้ความส าคญัตอ่การสลายตวัในคร่ึงแรก 
มากกวา่โดยใช้ค าวา่ “คา่คร่ึงชีวติ” ของสารกมัมนัตรังส ี

 
ในท านองเดยีวกนัซีเซียม-137 มคีา่คร่ึงชีวิต 30.17 ปี หมายความวา่ 

ซีเซยีมจะสลายตวัเหลอืคร่ึงหนึง่ใช้เวลา 30.17 ปี ซึง่ใช้เวลานานกวา่การสลายตวั 
ของไอโอดีน-131 มาก ด้วยเหตนุีซ้ีเซยีมจะคอ่ยๆ ปลดปลอ่ยรังสเีบต้าและแกมมา 
ออกมาได้นาน 
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รังสเีบต้าเป็นอนภุาคพลงังานสงูมีน า้หนกัเบาอาจผา่นเข้าสูช่ัน้ผิวหนงั

หรืออาจมีโอกาสสดูหายใจเข้าไปโดยตรงได้ สว่นรังสแีกมมาซึง่แพร่ออกมาใน 
รูปแบบของคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้าทีส่ามารถทะลผุา่นเนือ้เยื่อได้ รังสทีัง้สองชนิดล้วนมี
ผลกระทบตอ่สขุภาพหากได้รับรังสตีอ่เนื่องเป็นระยะเวลานาน ๆ 

 

หน่วยวัดปริมาณของรังสี 
เมื่อได้รับขา่วสารเก่ียวกบัปริมาณรังสแีล้วจะทราบได้อยา่งไรวา่ปริมาณ

รังสมีีมากน้อยเพยีงใดนัน้ ในเบือ้งต้นเราควรทราบช่ือของหนว่ยการวดัปริมาณของ
รังส ี  

 
 การบอกปริมาณสารกมัมนัตภาพรังสมีีหลายหนว่ยที่ใช้กนัอยูใ่น

ปัจจบุนั 
เบ็กแรล (ภาษาองักฤษ Becquerel, ภาษาญ่ีปุ่ น ベクレル ตวัยอ่  

Bq) เป็นหนว่ยแสดงปริมาณการสลายตวัของสารกมัมนัตรังส ี1 นิวเคลยีสตอ่ 
วินาที ซึง่บอกให้ทราบวา่มีปริมาณรังสมีากหรือน้อย มกัใช้แสดงปริมาณรังสทีี่พบ 
ในขณะนัน้ เช่น ตรวจพบรังสปีริมาณ 100 Bq ที่สวนสาธารณะแหง่หนึง่ 

ปริมาณรังสทีี่ปนเปือ้นในสิง่แวดล้อม เช่นในอากาศ ในน า้ ในดิน จะใช้ 
หนว่ยเป็น “เบ็กแรล” 

 
เกรย์ (ภาษาองักฤษ Grey, ภาษาญ่ีปุ่ น グレイ ตวัยอ่ Gy) เป็นหนว่ย

แสดงปริมาณรังสทีี่สารชนิดหนึง่ดดูซบัเข้าไป มกัใช้ในกรณีที่ต้องการบอกปริมาณ
รังสทีี่มีอยูใ่นวตัถชุนิดใดชนิดหนึง่ เช่น ผกักะหล า่ปล ีปนเปือ้นรังส ี1 Gy หมายถงึ 
ในผกักะหล า่ปลมีีรังสปีริมาณ 1 Gy 



 

- 15 - 

 

 
ซีเบลท์ (ภาษาองักฤษ Sievert, ภาษาญ่ีปุ่ น シーベルト ตวัยอ่ Sv 

ตามปกติในภาษาไทยใช้ค าวา่ซีเวิร์ตแตเ่พื่อความใกล้เคียงกบัเสยีงในภาษาญ่ีปุ่ น
ในเอกสารนีจ้ึงใช้ค าวา่ ซเีบลท์) เป็นหนว่ยที่แสดงปริมาณรังสทีีม่ผีลตอ่ร่างกาย  

คา่ที่ใช้บอ่ย ๆ คือ มิลลซิเีบลท์ (mSv ) และไมโครซีเบลท์ (Sv) 
โดย 1 ซีเบลท์ (Sv) = 1,000มิลลซิีเบลท์ 

1 มิลลซิีเบลท์ mSv = 1,000 ไมโครซีเบลท์ (Sv) 

 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดรังสี 

เนื่องจากกมัมนัตรังสไีมส่ามารถมองเห็นด้วยตาเปลา่ ดงันัน้การ 
ตรวจวดัปริมาณกมัมนัตรังสจี าเป็นต้องมีอปุกรณ์จ าเพาะทีเ่รียกวา่ ไกเกอร์มลูเลอร์
เคาน์เตอร์ (Geiger-Muller counter) เมื่อน าเคร่ืองไปวางใกล้บริเวณที่ต้องการ 
ตรวจวดัจะทราบวา่มกีมัมนัตรังสใีนบริเวณนัน้หรือไม ่ ในกรณีทีม่สีารกมัมนัตรังสี 
เราจะรู้ปริมาณได้จากหน้าปัดของเคร่ือง ซึง่ถ้าเคร่ืองทีเ่ป็นระบบอะนาล๊อกจะบอก 
ปริมาณกมัมนัตรังสด้ีวยเข็ม หรือระบบดิจิทลัก็จะปรากฎเป็นตวัเลขบนจอของ 
เคร่ือง 

นอกจากจะบอกปริมาณกมัมนัตรังสเีป็นคา่ตวัเลขแล้ว เคร่ืองไกเกอร์ 
มลูเลอร์เคาน์เตอร์ยงัมกัจะออกแบบให้ผู้ใช้เพิ่มความระมดัระวงัโดยใช้เสยีงควบคู่
ไปด้วย กลา่วคือ เมื่อเปิดเคร่ืองไกเกอร์มลูเลอร์เคาน์เตอร์จะมเีสยีงดงัในลกัษณะ  
“ป๊ิด..... ป๊ิด..... ป๊ิด......” ดงัเป็นจงัหวะช้าๆ ซึง่หมายความวา่บริเวณนัน้ไมม่ี 
กมัมนัตรังสหีรือมีในระดบัต ่ามากตามที่ปรากฏอยูใ่นธรรมชาตซิึง่ไมเ่ป็นอนัตราย
ตอ่ร่างกาย เมื่อตรวจพบบริเวณที่มีกมัมนัตรังสเีคร่ืองจะสง่เสยีง “ป๊ิดป๊ิดป๊ิด”  
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เป็นจงัหวะที่รัวถ่ีขึน้ตามปริมาณของกมัมนัตรังสทีี่พบและหากมีปริมาณของ
กมัมนัตรังสเีกินระดบัมาตรฐานเคร่ืองจะสง่เสยีง “ปีด้-------” ดงัและยาวเหมือนเป่า
นกหวีด ซึง่ชว่ยให้ผู้ใช้ได้ทราบโดยง่าย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 ตัวอย่างเคร่ืองไกเกอร์มูลเลอร์เคาน์เตอร์แบบอะนาล็อก 

 
ภาพที ่5 ตัวอย่างเคร่ืองไกเกอร์มูลเลอร์เคาน์เตอร์แบบดิจิทัล 

 
อยา่งไรก็ตาม ในขณะนีเ้คร่ืองไกเกอร์มลูเลอร์เคาน์เตอร์ยงัมีราคา 
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คอ่นข้างสงูและไมส่ะดวกในการพกพา การซือ้เคร่ืองไกเกอร์มลูเลอร์เคาน์เตอร์มา 
ใช้สว่นตวัอาจจะไมค่อ่ยสะดวกในทางปฏิบตัิ แตก็่มีบริการให้เช่ายืมเคร่ืองไกเกอร์ 
มลูเลอร์เคาน์เตอร์เป็นรายวนัส าหรับบคุคลที่ต้องการตรวจสอบปริมาณ
กมัมนัตรังสด้ีวยตนเอง 

 
อยา่งไรก็ตาม มีองค์กรของรัฐบาลญ่ีปุ่ นท่ีท าหน้าที่เฝ้าติดตามวดั 

ปริมาณกมัมนัตรังสใีนสิง่แวดล้อมทัง้อากาศ น า้ พืน้ดินทัว่ทกุพืน้ท่ีของประเทศ 
ญ่ีปุ่ น อีกทัง้มีระบบตรวจสอบความปลอดภยัของอาหารและน า้ดืม่ก่อนออกวาง 
จ าหนา่ย หากติดตามข้อมลูเหลา่นีอ้ยา่งสม ่าเสมอและเข้าใจความหมายของข้อมลู
เหลา่นัน้ได้ก็ไมม่คีวามจ าเป็นท่ีจะต้องซือ้หาเคร่ืองไกเกอร์มลูเลอร์เคาน์เตอร์มาใช้
สว่นตวัแตอ่ยา่งใด 

 

เราจะรู้ได้อย่างไรว่า บริเวณท่ีเราอาศัยอยู่มีปริมาณรังสีมากน้อย 
เพียงใด 

ข้อเท็จจริงประการหนึง่ที่คนสว่นใหญ่อาจไมค่อ่ยทราบในรายละเอียด
เก่ียวกบัการเฝ้าติดตามปริมาณกมัมนัตรังสใีนประเทศญ่ีปุ่ นคือ มรีะบบเครือขา่ย 
เฝ้าระวงัของรัฐบาลญ่ีปุ่ น ช่ือวา่ SPEEDI (System for Prediction of 
Environment Emergency Dose Information) มีหน้าทีเ่ก็บสถิติและรายงาน
ปริมาณกมัมนัตรังสจีากสถานเีครือขา่ยที่กระจายติดตัง้อยูท่กุพืน้ที่ครอบคลมุทัว่
ประเทศญ่ีปนุซึง่ได้บนัทกึสถิติของปริมาณกมัมนัตรังสเีหลา่นีม้าเป็นเวลานานนบั
สบิปีแล้ว  

 
ข้อมลูของ SPEEDI ภายหลงัจากเกิดอบุตัิเหตโุรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ 
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ฟคุชิุมะ ไดอิจิ ยิ่งเป็นประโยชน์มากขึน้ทัง้ในแง่ของการประเมินสถานการณ์และ 
ความปลอดภยัที่รัฐบาลญ่ีปุ่ นใช้อ้างองิซึง่ได้รับการเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ
หลายทาง เช่น ทางวิทย ุ โทรทศัน์  หนงัสอืพิมพ์  อินเตอร์เนต  รวมถึงเครือขา่ย 
โทรศพัท์มือถือ 

 
ตวัอยา่งหนึง่ของรายงานระดบัปริมาณกมัมนัตรังสตีามเมืองใหญ่ใน

เขตคนัโตและโทโฮคจุากหน้าหนงัสอืพิมพ์อะซะฮี  (ภาพท่ี 6) 
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ภาพท่ี 6 แผนท่ีด้านบนแสดงปริมาณกมัมนัตรังสขีองทกุอ าเภอใน 
จงัหวดัฟคุชิุมะ ตารางทางด้านลา่งแสดงปริมาณกมัมนัตรังสตีามเมืองใหญ่ในเขต 
คนัโตและโทโฮค ุโดยทีต่วัเลขในช่องแรกแสดงปริมาณกมัมนัตรังสลีา่สดุ ช่องที่สอง
แสดงปริมาณกมัมนัตรังสสีงูสดุกอ่นเกิดอบุตัเิหตโุรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ฟคุชิุมะ ไดอิจิ 
และช่องที่สามแสดงปริมาณกมัมนัตรังสทีี่ระดบัสงูจากพืน้ 1 เมตร (หนว่ยทีใ่ช้ 
ทัง้หมดคือไมโครซีเบลท์ตอ่ชัว่โมง) 

 
จะเห็นได้วา่สถานการณ์ในปัจจบุนัได้คลีค่ลายลงไปมากเมื่อเทยีบกบั

ปริมาณกมัมนัตรังสใีนชว่งเดือนมีนาคม 2554 ภายหลงัจากเกิดอบุตัิเหตโุรงไฟฟ้า 
นิวเคลยีร์ฟคุชิุมะ ไดอจิิ 
 

นอกจากนี ้ยงัสามารถตรวจสอบระดบัปริมาณรังสไีด้ทกุพืน้ท่ีทัว่ 
ประเทศญ่ีปุ่ นผา่นอินเตอร์เนตได้จากหลายเว็บไซต์ เช่น http://atmc.jp/realtime/  
หรือจากแอพพลเิคชัน่ Safe Area Checker ของสมาร์ทโฟนทัง้แอนดรอย์และ 
ไอโฟน (ภาพที่ 7)  

 
            
 
 
 
 
 
 ภาพที ่ 7 Safe Area Checker 
ในสมาร์ทโฟน 

http://atmc.jp/realtime/
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 กระนัน้ก็ตาม เราสามารถประเมนิความปลอดภยัของสถานการณ์รอบ 
ตวัจากตวัเลขเหลา่นีไ้ด้ด้วยตนเอง ยกตวัอยา่งจากข้อมลูในหนงัสอืพิมพ์ที่ปรากฏ 
ในภาพท่ี 6 สมมตุวิา่อาศยัอยูใ่นเขตอสุโุนมิยะ ซึง่ระบปุริมาณกมัมนัตรังสลีา่สดุ  
0.055 ไมโครซีเบลท์ตอ่ชัว่โมง 
 
วิธีค านวณ      
ปริมาณกมัมนัตรังสลีา่สดุ 0.055 ไมโครซีเบลท์ตอ่ชัว่โมงหมายความวา่ “ถ้าเรา 
ออกไปยืนนอกบ้านนาน 1 ชัว่โมง จะได้รับรังสหีรืออาบรังสจีากภายนอกร่างกาย  
0.055  ไมโครซีเบลท์”  ดงันัน้     
ตลอด 1 ชัว่โมงจะได้รับรังส ี 0.055  ไมโครซีเบลท์ 
ตลอด 1 วนัจะได้รับรังส ี0.055 x 24 = 1.32 ไมโครซีเบลท์ 
ตลอด 1 ปีจะได้รับรังส ี1.32 x 365 = 481.8 ไมโครซีเบลท์ 
1,000 ไมโครซีเบลต์ เทา่กบั 1 มิลลซิีเบลต์ เพราะฉะนัน้ 481.8 ไมโครซีเบลท์
เทา่กบั 0.482 มิลลซิีเบลท์ เมื่อเทียบกบัคา่ความปลอดภยัจากภาพท่ี 8 (ด้านลา่ง) 
จะพบวา่ ปกติมนษุย์จะได้รับรังสจีากธรรมชาติเฉลีย่ปีละ 2.41 มิลลซิีเบลท์ หรือคา่ 
ใกล้เคยีงคือการรับรังสจีากการเอ็กซ์เรย์กระเพาะอาหารเพยีง 1 ครัง้ (600 ไมโคร 
ซีเบลท์) 
 

จากการค านวณจึงบอกให้เรารู้วา่ ถ้าเราใช้ชีวิตอยูภ่ายนอกบ้านตลอด 
เวลา 24 ชัว่โมงทัง้ 365 วนัก็ยงัได้รับรังสไีมม่ากไปกวา่คนที่อาศยัอยูใ่นสว่นอื่นของ
โลกดงันัน้ปัจจบุนัจึงอาจกลา่วได้วา่ไมม่คีวามจ าเป็นจะต้องกงัวลเก่ียวกบั
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ประมาณรังสใีนเขตที่รัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศ 

 
เม่ือรับรังสี จะมีผลอย่างไรต่อสุขภาพ 

การได้รับรังส ีนัน้แบง่ได้เป็นสองทางคือ                        
1. การสัมผัสรังสีจากภายนอก หมายถงึรังสแีผม่ากระทบร่างกาย 

จากภายนอก ซึง่ทัง้รังสเีบต้าและแกมมาสามารถผา่นเข้าสูช่ัน้ผิวหนงัได้หากสมัผสั 
กบัรังสโีดยตรง  

 
กระนัน้ก็ตาม การอาบรังสใีนลกัษณะเช่นนีเ้กิดขึน้อยูแ่ทบทกุวนัเพราะ 

แสงอาทิตย์ที่สอ่งมายงัโลกนัน้มีรังสบีางชนิดอยูด้่วยซึง่ชนิดและปริมาณของรังสี
จากแสงอาทิตย์จะแตกตา่งกนัตามชว่งเวลาระหวา่งวนัและสถานที่ หากแต ่
ผลกระทบจากรังสจีากแสงอาทติย์ในชีวิตประจ าวนัไมไ่ด้สง่ผลอนัตรายตอ่สขุภาพ
มากเทา่รังสเีบต้าและแกมมาจากสารกมัมนัตรังสี 

 
ข้อสงัเกตในกรณีที่ได้รับกมัมนัตรังสโีดยตรงปริมาณสงูในระยะเวลา

สัน้ๆ เช่น การเข้าใกล้บริเวณเขตรอบรัศมี 30 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ 
ฟคุชิุมะ ไดอิจิ (ซึง่รัฐบาลญ่ีปุ่ นได้ประกาศห้ามเข้าบริเวณนัน้) เป็นต้น อาจจะม ี
อาการท่ีเกิดขึน้ได้คือ ผ่ืนแดง ผิวหนงัพพุอง ถ้าได้รับในประมาณสงูมากๆ เช่นเมื่อ 
ครัง้ที่มีการทิง้ระเบิดปรมาณทูี่เมอืงฮิโรชิมะหรือนางาซากิ จะแสดงอาการตัง้แต่ 
ผมร่วง ปากเป่ือย คลืน่ไส้ อาเจียน ไปจนถึงระบบการสร้างโลหิตจากไขกระดกู 
บกพร่องเนื่องจากเม็ดเลอืดขาวถกูท าลาย มีความต้านทานโรคต ่า ตามล าดบั 
ปริมาณความเข้มของรังสทีี่ได้รับ 
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2. การสัมผัสรังสีจากภายใน หมายถึงการรับประทานอาหารหรือ 

เคร่ืองดื่มที่ปนเปือ้นสารกมัมนัตรังส ีรวมถงึการสดูหายใจเอาอากาศที่มีสาร 
กมัมนัตรังสเีข้าไปโดยตรง การสมัผสัรังสจีากภายในจะเป็นอนัตรายตอ่อวยัวะ 
ภายในมากกวา่การสมัผสัรังสจีากภายนอกซึง่มีโอกาสเสีย่งตอ่การเกิดโรคมะเร็ง 

 
ไมว่า่จะได้รับรังสโีดยวธีิใดก็ตามไม่ไดห้มายความว่าเมื่อไดร้บัรงัสีแลว้

จะตอ้งกลายเป็นโรคมะเร็งในทนัที ทัง้นี ้ ขึน้กบัปริมาณของรังสทีี่ได้รับ ความถ่ีของ
การรับรังส ีรวมถึงชนดิของรังสด้ีวย ยกตวัอยา่งเช่น การได้รับแสงแดดทกุวนัไมไ่ด้ 
หมายความวา่ทกุคนจะมีโอกาสเป็นโรคมะเร็ง หรือแม้วา่ในกรณีชาวเมืองฮิโรชิมะ 
และชาวเมืองนางาซากิที่รอดชีวติจากการทิง้ระเบดิปรมาณเูมื่อสงครามโลกครัง้ที่
สองมีจ านวนไมน้่อยเป็นโรคมะเร็งในเวลาตอ่มาแตก็่ไมไ่ด้เป็นโรคมะเร็งกนัทกุคน 
 

รับรังสีมากแค่ไหนจึงจะเป็นอันตรายและจะป้องกันได้อย่างไร 
ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบระดบัรังสทีี่ได้มาจากแหลง่ข้อมลูที่เช่ือถือ

ได้นัน้วา่มีปริมาณมากน้อยหรือมคีวามปลอดภยัเพยีงใด สามารถเทียบดไูด้จาก 
ภาพท่ี 8 
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จากภาพที่ 8 จะเห็นวา่หากได้รับปริมาณกมัมนัตรังสทีี่ระดบั  

1,000 - 50,000 มิลลซิีเบลท์จะเป็นอนัตรายตอ่ชีวติซึง่ปริมาณกมัมนัตรังสสีงูขนาด 
ดงักลา่วจะเกิดขึน้ได้ในกรณีของการทิง้ระเบิดนิวเคลยีร์เหมือนครัง้ก่อนสิน้สดุ
สงครามโลกครัง้ที่ 2 ที่ฮิโรชิมะและนางาซากิ  
  

ปัจจยัทีจ่ะท าให้เกิดโรคมะเร็งหรือเสยีชีวติจากการได้รับกมัมนัตรังสี
ปริมาณดงักลา่วคือ 

ภาพที่ 8 
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1. ได้รับรังสทีัว่ทัง้ร่างกายในช่วงเวลาสัน้ๆ ในคราวเดียว  
 2. ได้รับรังสทีี่มีระดบัพลงังานสงูและสามารถทะลทุะลวงผา่นเนือ้เยื่อ 
ของร่างกายสูอ่วยัวะภายในได้ เช่น รังสแีกมมาและนิวตรอน  

 
แตป่ริมาณรังสทีี่ปนเปือ้นในสิง่แวดล้อมจากอบุตัิเหตขุองโรงไฟฟ้า 

ฟคุชิุมะ ไดอิจิ  ในครัง้นีม้ีปริมาณน้อยกวา่ปริมาณกมัมนัตรังสจีากการทิง้ระเบดิ 
นิวเคลยีร์เป็นหมื่นเป็นแสนเทา่ตวั โอกาสที่ประชาชนทัว่ไปจะสมัผสัและได้รับ 
ปริมาณกมัมนัตรังสสีงูเกิน 100 มิลลซิีเบลท์ในคราวเดียวนัน้อาจกลา่วได้วา่  
“เป็นไปไม่ได้หรือมคีวามน่าจะเป็นต ่ามาก”  

 
ผลกระทบตอ่สขุภาพประชาชนทีอ่าศยัอยูน่อกบริเวณ 30 กิโลเมตรจาก

โรงไฟฟ้าฟคุชิุมะ ไดอจิิ จึงอยูใ่นระดบัต ่ามาก  
  

จากกรณีของอบุตัิเหตโุรงไฟฟ้าเชอร์โนบิล (Chernobyl) ของอดีต 
สหภาพโซเวียตเมื่อปี 1986 ได้มคีวามกงัวลเก่ียวกบัสขุภาพของเด็กทารกแรกเกิด 
และเด็กเลก็ในลกัษณะเดียวกนั ซึง่ในความเป็นจริงนัน้อบุตัิเหตจุากโรงไฟฟ้า  
ฟคุชิุมะ ไดอิจิ  แตกตา่งคอ่นข้างมาก กลา่วคือแกนกลางของแทง่เชือ้เพลงิปรมาณ ู
ของโรงไฟฟ้าฟคุชิุมะ ไดอิจิ   เกิดการหลอมละลายแตไ่มไ่ด้ระเบดิออกมาท าให้ 
ปริมาณกมัมนัตรังสทีี่ร่ัวไหลออกมามีไมม่ากเทา่กบัอบุตัิเหตจุากโรงไฟฟ้า 
เชอร์โนบิล  

 
ไอโอดีนเป็นสารท่ีร่างกายน าไปผลติเป็นฮอร์โมนจากตอ่มไทรอยด์ซึง่มี

หน้าที่ควบคมุการเจริญเติบโตของร่างกายและพฒันาการทางสมอง  ดงันัน้ใน 
ภาวะที่มีสารกมัมนัตรังสไีอโอดีน-131 ปนเปือ้นในสิง่แวดล้อมและน า้นมจงึสง่ผล 
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ตอ่สรีระของเดก็ในวยัที่ก าลงัเติบโตมากกวา่ผู้ใหญ่ อยา่งไรก็ตาม จากข้อเท็จจริง 
ของอบุตัิเหตจุากโรงไฟฟ้าฟคุชิุมะ ไดอิจิ พบวา่ปริมาณไอโอดีน-131 ในสิง่ 
แวดล้อมไมไ่ด้สงูมากเกินระดบัท่ีสง่ผลตอ่สขุภาพ อีกทัง้ไมม่ีนมทีป่นเปือ้นสาร 
กมัมนัตรังสไีอโอดีน-131 วางจ าหนา่ย ดงันัน้การเฝ้าระวงัอยา่งใกล้ชิดจงึเช่ือวา่ 
นา่จะเพยีงพอส าหรับการดแูลสขุภาพของเด็กและคลายความกงัวลใจของ
ผู้ปกครองลงได้บ้างไมม่ากก็น้อย 

 
วิธีป้องกนัอนัตรายจากกมัมนัตรังสทีี่ดีที่สดุคือการอยูห่า่งจากบริเวณที่

มีกมัมนัตรังสซีึง่จะลดโอกาสการสมัผสัและรับสารกมัมนัตรังสแีละเฝ้าตดิตามการ
รายงานปริมาณกมัมนัตรังสจีากข้อมลูรอบตวัเช่นทางวิทย ุโทรทศัน์ หนงัสอืพิมพ์  
อินเตอร์เนต็รวมถึงเครือขา่ยโทรศพัท์มือถือ ซึง่สามารถค านวณและประเมิน 
สถานการณ์ได้ด้วยตนเองตามตวัอยา่งข้างต้น 

 
โดยทฤษฎีแล้วปริมาณกมัมนัตรังสจีะลดลงเหลอื 25% เมื่ออยูห่า่ง 

ออกไป 20 กิโลเมตร (ภาพท่ี 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่9 
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ยกตวัอยา่งการค านวณเช่น  หากที่โรงไฟฟ้าฟคุชิุมะ ไดอจิิ   มีปริมาณ 

กมัมนัตรังสเีทา่กบั 3.76 ไมโครซเีบลท์ตอ่ชัว่โมง และเราทราบวา่ “ปริมาณ 
กมัมนัตรังสจีะลดลงเหลอื 25% เมื่ออยูห่า่งออกไป 20 กิโลเมตร” ในกรณีที่อาศยั 
อยูใ่นระยะทางหา่งจากโรงไฟฟ้าฟคุชิุมะ ไดอิจิ ประมาณ 60 กิโลเมตร ก็สามารถ 
แบง่การค านวณออกเป็น 3 ครัง้ ครัง้ละ 20 กิโลเมตรได้ดงันี ้

 
 
 
วิธีค านวณ   
1. สถานท่ีที่มีระยะหา่งจากโรงไฟฟ้าฟคุชิุมะ ไดอิจิ  20 กิโลเมตรจะมีรังสเีทา่กบั  

3.76 x 0.25 = 0.94 ไมโครซีเบลท์ตอ่ชัว่โมง 
2. สถานท่ีที่มีระยะหา่งจากข้อ 1 อยู ่20 กิโลเมตรจะมีรังสเีทา่กบั 0.94 x 0.25 =  

0.235 ไมโครซีเบลท์ตอ่ชัว่โมง 
3. สถานท่ีที่มีระยะหา่งจากข้อ 2 อยู ่20 กิโลเมตรจะมีรังสเีทา่กบั 0.235 x 0.25 =  

0.058 ไมโครซีเบลท์ตอ่ชัว่โมง 
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โรงไฟฟ้าฟคุชิุมะ ไดอจิิ    บริเวณในข้อ 1 บริเวณในข้อ 2 บริเวณในข้อ 3 

(0 กิโลเมตร) (หา่งออกไป 
20 กม.) 

(หา่งออกไป 
40 กม.) 

(หา่งออกไป 
60 กม.) 

จะมีรังสเีทา่กบั 
(ไมโครซีเบลท์ 
ตอ่ชัว่โมง) 

0.94 0.235 0.058 

                                 

ความปลอดภัยเก่ียวกับอาหารและน า้ดื่ม 
เพื่อความปลอดภยัส าหรับการบริโภค อาหาร   นมสด  น า้ดื่มและ  

น า้ประปาจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐก่อนออกจ าหนา่ยสูป่ระชาชนโดย
ยดึตามหลกัเกณฑ์คร่าว ๆ ตามตารางที่ 1 ซึง่เป็นคา่มาตรฐานท่ีรัฐบาลญ่ีปุ่ นได้ 
ปรับใหมเ่พื่อเพิ่มความปลอดภยัยิ่งขึน้ 

 

ตารางท่ี 1 

ชนิดอาหาร เบ็กแรล 

นมและอาหารส าหรับเดก็เล็ก 50 

อาหารเช่น ผัก ธัญพืช เนือ้สัตว์ ไข่ ปลา 100 

น า้ดื่ม 10 

นมสด 50 

รวมแล้วไม่เกิน 1 มิลลิซีเบลท์ต่อปี 
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ผู้บริโภคไมจ่ าเป็นต้องกงัวลเร่ืองรังสปีนเปือ้นในอาหารมากนกั 
เนื่องจากผกั ผลไม้ เนือ้สตัว์ นมและผลติภณัฑ์จากนม และอาหารประเภทอื่นๆ ท่ี 
วางขายในท้องตลาดได้นัน้ต้องผา่นขัน้ตอนการตรวจสอบมาตรฐานความ
ปลอดภยัตามเกณฑ์ใหมท่ี่รัฐบาลก าหนดไว้อยา่งเข้มงวด กลา่วคอืสนิค้าเพื่อการ 
อปุโภคบริโภคที่วางขายในญ่ีปุ่ นทกุชิน้นัน้จะต้องไมม่กีมัมนัตรังสปีนเปือ้นหรือหาก 
ตรวจพบก็มีปริมาณกมัมนัตรังสน้ีอยมากซึง่ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  เพราะ 
ปัจจบุนัมีการประยกุต์น ากมัมนัตรังสมีาใช้ในอตุสาหกรรมการถนอมอาหารบาง
ชนิดอยูแ่ล้ว เช่น การอาบรังสผีลไม้สง่ออกเพื่อให้เก็บไว้ได้นานขึน้ซึง่จ าเป็นต้อง 
ผา่นการตรวจสอบจนมัน่ใจแล้ววา่กมัมนัตรังสเีหลา่นัน้ต้องมีปริมาณต ่ามากและ
ไมส่ง่ผลกระทบตอ่สขุภาพในระยะยาว อยา่งไรก็ดี หากผู้บริโภคไมม่ัน่ใจ สามารถ 
ลดปริมาณรังสปีนเปือ้นในอาหารด้วยตนเองด้วยวิธีง่ายๆ ดงันี ้
 
ผักและผลไม้ 
- ผกัโขม หรือผกัใบเขียวอื่นๆ ซึง่มแีนวโน้มที่อาจจะสะสมรังสมีากกวา่ชนดิอื่น : 

น าไปล้างน า้หลายๆครัง้ 
- ผกักาด : ให้ทิง้ใบด้านนอก แล้วล้างสว่นท่ีเหลอืให้สะอาด  
- แครอท : ล้างและปอกเปลอืกก่อนน าไปปรุงอาหาร 
 
เนือ้สตัว์และปลา  
- ล้างอีกครัง้ให้สะอาดก่อนน ามาปรุงอาหาร 
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ข้าวและข้าวสาล ี
- ล้างข้าวสารให้สะอาดก่อนน าไปหงุ 
- ผลติภณัฑ์จากข้าวสาล ีเช่น ขนมปัง สปาเก็ตตี ้และเส้นกว๋ยเตี๋ยว : มีความ 

เสีย่งน้อยมาก  
 
นมและผลิตภณัฑ์จากนม 
รัฐบาลตรวจสอบปริมาณรังสใีนนมสด เนยแขง็ เนยและโยเกิร์ตกอ่นออกสู ่
ท้องตลาด จึงไมน่า่เป็นกงัวลส าหรับผลติภณัฑ์นมที่วางขายตามท้องตลาด 

  



 

- 30 - 

 

 

 
กลไกการเกิดแผ่นดนิไหว 

แผน่ดินไหวที่เกิดโดยทัว่ไปในทางธรรมชาตินัน้ เกิดจากการปลดปลอ่ย 
พลงังานเพื่อปรับสมดลุของแผน่เปลอืกโลก เนื่องจากเปลอืกโลกมลีกัษณะเป็น 
แผน่หลายๆ แผน่เรียงตอ่กนัเหมอืนจ๊ิกซอว์ และเมื่อแผน่เปลอืกโลกเคลือ่นท่ีชนกนั  
ออกจากกนั หรือเสยีดสกีนั ท าให้เกิดเป็นรอยเลื่อนตา่งๆ และมกีารสะสมพลงังาน  
เมื่อพลงังานท่ีสะสมมมีากจนเกินกวา่ทีจ่ะรับไว้ได้ก็จะมีการปลดปลอ่ยพลงังาน
ออกมาท าให้เกิดเป็นแผน่ดินไหว หรือภเูขาไฟระเบิด และท าให้เกิดดินถลม่และ 
สนึามิตามมานัน่เอง ในประเทศญ่ีปุ่ นเองก็มีรอยเลือ่นมีพลงัอยูใ่ต้แผน่ดินทัว่ 
ประเทศ สามารถสร้างความเสยีหายอยา่งร้ายแรงได้ถ้ารอยเลือ่นนัน้ท าให้เกิด 
แผน่ดินไหวในบริเวณที่มีประชากรอาศยัอยูม่าก ในทางกลบักนั ถ้าแผน่ดินไหวเกิด 
ในทะเลลกึ พลงังานจากแผน่ดินไหวจะถา่ยทอดไปสูม่วลน า้จ านวนมหาศาลที่อยู่ 
ด้านบน เกิดเป็นสนึามิเข้าท าลายพืน้ท่ีตลอดแนวชายฝ่ังได้เช่นกนั ดงันัน้ ไมว่า่ 
แผน่ดินไหวจะเกิดขึน้บนบกหรือในทะเล ก็สามารถสร้างความเสยีหายได้ แตใ่น 
กรณีแผน่ดินไหวบนบกจะสร้างความเสยีหายเฉพาะจดุตรงที่อยูใ่กล้บริเวณจดุ
ศนูย์กลางที่เกิดแผน่ดินไหว ในขณะทีส่นึามิที่เกิดจากแผน่ดินไหวในทะเลจะสร้าง 
ความเสยีหายในวงกว้างในหลายจงัหวดัหรือหลายประเทศ 

แผ่นดนิไหวและสึนามิ 
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ระบบเตือนภัยแผ่นดนิไหวล่วงหน้า 

ประเทศญ่ีปุ่ นเป็นประเทศหนึง่ทีม่ีระบบเตือนภยัแผน่ดินไหวลว่งหน้าที่ 
ทนัสมยัที่สดุในโลก โดยระบบนัน้จะใช้ประโยชน์จากลกัษณะทางกายภาพของ 
คลืน่แผน่ดินไหว โดยหลงัจากเกิดแผน่ดินไหว คลืน่ปฐมภมูิ (พี-เวฟ) ที่ท าให้เกิด 
การสัน่ในแนวราบจะเคลือ่นท่ีออกมาก่อน ดงันัน้เมื่อเคร่ืองตรวจวดัแผน่ดินไหว 
สามารถวดัคลืน่พี-เวฟได้ก็จะสามารถท าการประกาศเตือนภยัแผน่ดินไหวได้
ทนัเวลาก่อนที่ คลืน่ทตุยิภมูิ (เอส-เวฟ) ที่ท าจะท าให้เกิดการสัน่ในแนวดิ่งและสร้าง 
ความเสยีหายมากกวา่จะเคลือ่นที่มาถงึ 

อยา่งไรก็ตาม ระบบเตือนภยัดงักลา่วยงัสามารถเตือนภยัลว่งหน้าใน 
 

ภาพที ่1 กลไกการเกิดแผ่นดินไหวท้ังบนบกและในทะเล 
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ระยะเวลาที่สัน้มาก และจ าเป็นต้องมีการพิจารณาให้สามารถมีระบบเตือนภยัที ่
สามารถตรวจพบวา่จะเกิดแผน่ดนิไหวได้เร็วกวา่ทีเ่ป็นอยู ่

 
 

ภาพที ่2 ลักษณะของคล่ืนแผ่นดินไหว พี-เวฟ และ เอส-เวฟ 
 

 

ภาพที ่3 ระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าของส านักงานอุตุนิยมวิทยาประเทศญ่ีปุ่น 

 

 

 

 

 
 

ความหนาแน่นสงู 

ความหนาแน่น 

ทิศทางการเดนิทางของคลื่น 

ความยาวคลื่น 

คล่ืนปฐมภูมิ ตัวกลางที่ไม่ถกูรบกวน 

คล่ืนทุติยภูมิ 
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ขนาดแผ่นดนิไหว 

 
ขนาดของแผน่ดินไหว (แมกนิจดู, M) เป็นการก าหนดตวัเลขขึน้มาเพื่อ 

ใช้ในการบอกปริมาณพลงังานท่ีถกูปลดปลอ่ยออกมาจากแผน่ดนิไหว มาตราที่ 
นิยมใช้กนัก็คือ ริกเตอร์ ท่ีถกูเสนอขึน้มาในปี ค.ศ. 1935 โดยมขีนาดโดยทัว่ไป 
ระหวา่ง 0-9 ตอ่มาในปี ค.ศ. 1963 ได้มีการเสนอมาตราโมเมนต์แมกนิจดูขึน้มา  
ถึงแม้วา่สตูรในการค านวณจะแตกตา่งกนั แตม่าตราใหมน่ีย้งัคงให้คา่ขนาดที่ 
ใกล้เคยีงกนัตามที่จ ากดัความไว้โดยมาตราริกเตอร์เดิม มาตราโมเมนต์แมกนิจดูนี ้
ใช้เพื่อประมาณขนาดส าหรับแผน่ดินไหวขนาดใหญ่สมยัใหมท่ัง้หมดโดยส านกังาน
ส ารวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกา และส านกังานอตุวุิทยาของญ่ีปุ่ นก็มีการวดัขนาด 
ของแผน่ดินไหวเป็นของตวัเองเชน่กนั ซึง่ก็ไมแ่ตกตา่งจากสองมาตราข้างต้นมาก 
นกั โดยพลงังานท่ีถกูปลอ่ยออกจากแผน่ดินไหวตา่งกนั 1 ขนาดจะมีพลงังาน 
ตา่งกนั 31.6 เทา่ เช่น แผน่ดินไหวขนาด 9.0 จะมีพลงังานมากกวา่ขนาด 8.0 อยู ่ 
31.6 เทา่ และมากกวา่ขนาด 7.0 อยู ่1,000 เทา่ 

 
ตารางที่ 1 มาตราริกเตอร์และผลกระทบ โดยส านกังานส ารวจธรณีวิทยา 
สหรัฐอเมริกา 

ขนาด ระดับ ผลกระทบ อัตราการ
เกิดทั่วโลก 

น้อยกวา่ 
1.9 

ไมรู้่สกึ  ไมม่ี ไมส่ามารถรู้สกึได้ 8,000 ครัง้/วนั 
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2.0 – 2.9 เบามาก คนทัว่ไปมกัไมรู้่สกึ แตก็่สามารถรู้สกึ
ได้บ้าง และตรวจจบัได้ง่าย 

1,000 ครัง้/วนั 

3.0 – 3.9 เบามาก คนสว่นใหญ่รู้สกึได้ และบางครัง้ 

สามารถสร้างความเสยีหายได้บ้าง 

49,000 ครัง้/ปี 

4.0 – 4.9 เบา ข้าวของในบ้านสัน่ไหวชดัเจน 
สามารถสร้างความเสยีหายได้ 

ปานกลาง 

6,200 ครัง้/ปี 

5.0 – 5.9 ปาน
กลาง 

สร้างความเสยีหายยบัเยินได้กบั
สิง่ก่อสร้างที่ไมม่ัน่คง แตก่บัสิง่กอ่ 

สร้างที่มัน่คงนัน้ไมม่ีปัญหา 

800 ครัง้/ปี 

6.0 – 6.9 แรง สร้างความเสยีหายที่คอ่นข้างรุนแรง
ได้ในรัศมีประมาณ 80 กิโลเมตร 

120 ครัง้/ปี 

7.0 – 7.9 รุนแรง สามารถสร้างความเสยีหายรุนแรง
ในบริเวณกว้างกวา่ 

18 ครัง้/ปี 

8.0 – 8.9 รุนแรง
มาก 

สร้างความเสยีหายรุนแรงได้ในรัศมี
เป็นร้อยกิโลเมตร 

1 ครัง้/ปี 

9.0 – 9.9 ล้างผลาญทกุสิง่ทกุอยา่งในรัศมี 
เป็นพนักิโลเมตร 

1 ครัง้/20 ปี 

 
ความเข้มของแผ่นดนิไหว 

ความเข้มของแผน่ดินไหวใช้ส าหรับบอกระดบัของผลกระทบที่เกิดขึน้
จากแผน่ดินไหวตอ่สิง่มชีีวติและทรัพย์สนิบนผิวโลก มาตราที่นิยมใช้กนัคือ มาตรา 
เมร์กลัล ีในปี ค.ศ. 1902 ซึง่แบง่ไว้เป็น 10 ระดบัและตอ่มาได้ถกูดดัแปลงเป็น  
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12 ระดบัในปี ค.ศ. 1931 ในประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ส านกังานอตุนุิยมวิทยาได้แบง่ความ
เข้มของแผน่ดินไหว (ชินโดะ) ออกเป็น 10 ระดบั 

 
ภาพที ่4 รูปภาพแสดงระดับความเข้มของแผ่นดินไหวและ 

ผลกระทบของส านักงานอุตุนิยมวิทยาญ่ีปุ่น 
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ความแตกต่างระหว่างขนาดแผ่นดนิไหว(แมกนิจูด)  

กับความเข้มของแผ่นดนิไหว (ชินโดะ) 
ขนาดแผน่ดินไหวนัน้แตกตา่งจากความเข้มของแผน่ดินไหว โดยขนาด 

แผน่ดินไหวนัน้เป็นพลงังานทีถ่กูปลดปลอ่ยมา ณ จดุนัน้หลงัจากเกิดแผน่ดินไหว  
ซึง่เปรียบเหมือนก าลงัของหลอดไฟฟ้าที่มีคา่คงที่ตรงต าแหนง่ที่หลอดไฟฟ้านัน้
ตัง้อยู ่สว่นความเข้มของแผน่ดินไหว เป็นการบอกถึงผลกระทบตอ่สิง่มีชีวิตและ 
ทรัพย์สนิท่ีระยะทางหา่งออกไปจากจดุที่เกิดแผน่ดินไหวที่โดยทัว่ไปแล้วระยะทาง
จากจดุเกิดแผน่ดินไหวไกลขึน้ความเสยีหายก็จะน้อยลง เปรียบได้กบัความสวา่ง 
ของแสงไฟท่ีระยะทางจากหลอดไฟไกลขึน้ความสอ่งสวา่งก็จะน้อยลงนัน่เอง 
ยกตวัอยา่งเช่น แผน่ดินไหวขนาด 9.0 ทีม่หาสมทุรแปซิฟิกที่อยูห่า่งออกไปจาก 
ชายฝ่ังของภมูิภาคโทโฮคไุปหลายร้อยกิโลเมตร ท าให้เกิดการสัน่ไหวไปทัว่ทัง้ 
ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสามารถวดัความเข้มของแผน่ดินไหว (ชินโดะ) ได้ถึงขนาด 7 ใน 
เมืองหนึง่ในจงัหวดัมยิางิ และขนาดมากกวา่ 6 ขึน้ไปในหลายบริเวณในภมูิภาค 
โทโฮค ุและขนาด 4-5 ในแถบคนัโต นอกจากนี ้คาบของแผน่ดินไหว (ระยะเวลาที่ 
คลืน่แผน่ดินไหวเคลือ่นท่ีครบ 1 รอบ) ก็เป็นเร่ืองที่ส าคญัเช่นกนั ถ้าคาบของ 
แผน่ดินไหวยาว จะท าให้ตกึสงูมกีารสัน่ไหวมากกวา่ แตใ่นทางกลบักนั ถ้าคาบของ 
แผน่ดินไหวสัน้ จะท าให้บ้านหรือตกึเตีย้ๆ มีการสัน่ไหวมากวา่นัน่เอง 
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ภาพที ่ 5 (ซ้าย) การเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างขนาดแผ่นดินไหวกับความเข้ม
ของแผ่นดินไหว และ (ขวา) การส่ันไหวของบ้านและอาคารทีร่อบการส่ันต่างกัน 

 

บริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวที่ส าคัญในญ่ีปุ่น 
ประเทศญ่ีปุ่ นเป็นเกาะทีว่างตวัอยูบ่นรอยตอ่ของเปลอืกโลกหลายแผน่

มาบรรจบกนั ท าให้เป็นบริเวณทีม่ีแผน่ดินไหวเกิดขึน้มากที่สดุแหง่หนึง่ในโลก โดย
แบง่ออกได้เป็น 6 บริเวณคือ 1.ทะเลโทคะจิ เกาะฮอกไกโด 2. ทะเลซนัริคไุปจนถงึ
ทะเลอิบารากิ แถบโทโฮค ุ3. แถบคนัโต 4. ทะเลนนัไคจากแถบคนัไซไปจนถึงชิโกค ุ
5. ทะเลญ่ีปุ่ นและ 6. เกาะคิวชไูปจนถึงเกาะโอกินาวะ 

ไกล 

คาบแผ่นดนิไหวสัน้ คาบแผ่นดนิไหวยาว หลอดไฟ 100 วตัต์ 

ใกล้ 

มืด 

สว่าง 



 

- 38 - 

 

 
 

ภาพที ่6 บริเวณทีเ่กิดแผ่นดินไหวที่ส าคัญในญ่ีปุ่น 
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แผ่นดนิไหวใหญ่ในอดีตของประเทศญ่ีปุ่น รอบการเกิด  
และโอกาสเกิดในอนาคต 
ตารางที่ 2 สรุปเหตกุารณ์แผน่ดนิไหวที่ส าคญัในประเทศญ่ีปุ่ น รวมถงึรอบการเกิด 
และโอกาสเกิดในอนาคต 

บริเวณที่เกิด
แผน่ดินไหว 

เหตกุารณ์
แผน่ดินไหว 
ขนาดเลก็ 

ขนาดปานกลาง 
และขนาดใหญ่ 

รอบการเกิด (ปี) 
(เหตกุารณ์ครัง้ลา่สดุ) 

 
โอกาสเกิด 
ในอนาคต 
(ขนาด) ขนาดเลก็

ปานกลาง 
ขนาดใหญ่ 

1. ทะเลโทคะจิ  
เกาะฮอกไกโด  

1843, 1894, 1915, 
1952, 1968, 1973, 
2003, 2008 

60 - 80 
(1973) 

400 - 500 
(1635) 

60% 
(8.0) 

2. ทะเลซนัริคถุงึ 
ทะเลอิบารากิ 
แถบโทโฮค ุ 
 

869, 1611, 1793, 
1835, 1861 1896 
1897, 1933, 1936, 
1978, 2011 

40 
(2011) 

400 - 600 
(2011) 

90% 
(7.2) 

3. แถบคนัโต  
 

1703, 1923 200 - 400 
(1923) 

2,000 
(1703) 

70% 
(7.2) 

4. ทะเลนนัไค 
แถบคนัไซถงึชิโกค ุ 
 

684, 887, 1099, 
1361, 1498, 1605, 
1707, 1854, 
1944 - 1946 

100 - 500 
(1854) 

300 - 400 
(1707) 

90% 
(8.0) 
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5. ทะเลญ่ีปุ่ น 1833, 1940, 1964, 
1983,1993 

10 - 20 
(1993) 

 3% 
(7.5) 

6. เกาะคิวชไูป 
จนถึงเกาะโอกินา
วะ 

1622, 1771, 1905, 
1909, 1911, 1966, 
1968, 2001 

100 - 200 
(2001) 

 10% 
(7.6) 

 
การเตรียมตัวเพื่อลดความเสียหายจากแผ่นดนิไหว  
(ก่อนเกิด ขณะเกิด หลังเกิด) 
 
1. ก่อนเกิดแผ่นดนิไหว สามารถท าได้โดยการจดัของในบ้านให้เรียบร้อยไมใ่ห้ตก
หลน่ลงมาโดยง่าย รวมถงึท าการยดึติดซึง่ของหนกัๆ เช่น โต๊ะ ตู้  ตา่งๆ ไมใ่ห้ล้มลง
มา รวมถึงการเตรียมอาหารและของจ าเป็นอื่นๆ การซกัซ้อมหนีภยั เส้นทางทีจ่ะใช้ 
และสถานท่ีนดัพบหลงัเกิดแผน่ดนิไหว 
 
2.ขณะเกดิแผ่นดินไหว ไมค่วรตื่นตระหนก ควรหาที่ก าบงัจากของที่จะหลน่ลงมา 
เช่น หลบใต้โต๊ะ ถ้าอยูข้่างนอก สิง่ที่ดีที่สดุคือกระเป๋าท างานของผู้ชายกบั 
กระเป๋าถือของผู้หญิง จากนัน้เคลือ่นย้ายไปยงัสถานท่ีอพยพหนภียัหรือสถานท่ี 
ปลอดภยัอื่น โดยเลอืกใช้เส้นทางที่เหมาะสม 
 
3.หลังเกิดแผ่นดนิไหว อยูใ่นสถานท่ีดงักลา่วจนกวา่จะมกีารประกาศจาก 
ทางการ ควรใช้ความระมดัระวงัจากภยัที่อาจจะเกิดขึน้ตามมากจากผลของ 
อาฟเตอร์ช๊อค เช่น แผน่ดินถลม่ 
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ภาพที ่7 จุดทีค่วรระวังและป้องกันส่ิงของในบ้านตกหล่นระหว่างเกิดแผ่นดินไหว 

 

 
 
ภาพที ่8 การหลบใต้โต๊ะขณะเกิดแผ่นดินไหว และการเตรียมของจ าเป็นไว้ใช้หลัง
แผ่นดินไหว 
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กลไกการเกิดสึนามิ 
กลไกการเกดิสนึามิจากแผ่นดนิไหว 

แผน่ดินไหวใต้ทะเลเป็นสาเหตหุลกัที่ท าให้เกิดสนึามิ (82%) โดยทัว่ไป
แล้วแผน่ดินไหวที่จะท าให้เกิดสนึามิได้จะต้องเกิดในทะเลลกึโดยมขีนาดไมต่ า่กวา่ 
7.0 และมีจดุศนูย์กลางการเกิดลกึลงไปจากพืน้ทะเลไม่เกินกวา่ 50 กิโลเมตร  

 
ข้อมลูดงักลา่วนีเ้ป็นข้อมลูประกอบเบือ้งต้นท่ีทางการจะออกประกาศ

เตือนภยัแผน่ดินไหวทางโทรทศัน์หรือวิทย ุเป็นต้น พืน้ทะเลจะเปลีย่นรูปร่างไปซึง่ 
เป็นผลจากการเลือ่นตวัของแผน่เปลอืกโลกจากผลของแผน่ดินไหว โดยปกติแล้ว 
สนึามิเกิดจากแผน่ดินไหวทีเ่กิดขึน้บริเวณรอยตอ่ของเปลอืกโลกที่ความลกึ  
20 - 50 กิโลเมตร (แผน่ดินไหวเมือ่ปีค.ศ. 869 ท าให้เกิดสนึามิเข้าทว่มพืน้ท่ีในแถบ 
เมืองเซนได จงัหวดัมิยากิถงึ 3 กิโลเมตร) สว่นแผน่ดินไหวที่เกิดในบริเวณที่ลกึน้อย
กวา่ 10 กิโลเมตร จะท าให้เกิดการสัน่สะเทือนน้อยกวา่แตค่วามสงูของสนึามจิะ 
มากกวา่เรียกวา่ “แผน่ดินไหวสนึามิ” (แผน่ดินไหวเมือ่ปีค.ศ. 1896  ท าให้เกิด 
สนึามิสงู 38 เมตรท่ีเมืองโอฟนุาโตะ จงัหวดัอิวาเทะ) และแผน่ดินไหวที่เกิดนอก 
บริเวณดงักลา่วเรียกกวา่ “เอาเตอร์ไรซ์” โดยแผน่ดินไหวทัง้สองอยา่งหลงันี ้ 
ในปัจจบุนัยงัไมส่ามารถประมาณเวลาในการเกิดได้ สนึามิที่เกิดจากการท่ีพืน้ทะเล 
ยบุตวัลงนัน้ท าให้เกิดเป็นน า้ลด สว่นสนึามิที่เกิดจากการท่ีพืน้ทะเลยกตวัขึน้นัน้ท า 
ให้เกิดเป็นน า้เพิ่มนัน่เอง 
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ภาพที ่9 การเปล่ียนแปลงพ้ืนทะเลจากแผ่นดินไหวประเภทต่าง ๆ 

 
กลไกการเกดิสนึามิจากแผ่นดนิถล่ม 

นอกเหนือจากแผน่ดินไหวแล้ว สนึามิอาจเกิดจาก แผน่ดินถลม่ (6%)  
โดยในปีค.ศ. 1958 ที่อา่วลทิวัยา่ ในแถบอลาสก้า ประเทศสหรัฐอเมริกา แผน่ดิน 
ไหวท าให้เกิดแผน่ดินถลม่ และท าให้เกิดสนึามิตามมา โดยความสงูสนึามิมีคา่ 
เทา่กบั 525 เมตร ซึง่เป็นคา่ที่สงูที่สดุในโลกเทา่ที่ได้มีการบนัทกึมา ในประเทศ 
ญ่ีปุ่ นเองนัน้ก็เคยมีเหตกุารณ์คล้ายๆ กนัในปีค.ศ. 1771 ในแถบโอกินาวะ  
แผน่ดินไหวท าให้เกิดดินถลม่ และเกิดสนึามิสงูถงึ 40 เมตร ซึง่มีหลกัฐานคือหิน 
ขนาดใหญ่จ านวนนบัไมถ้่วนท่ีถกูพดัพามาโดยสนึามิขนาดใหญ่ตลอดแนวชายฝ่ัง 
นัน่เอง 
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ภาพที ่10 สึนามิขนาดใหญ่จากแผ่นดินถล่มทีอ่่าวลิทัวย่า สีขาวคือแนวต้นสนทีถู่กสึนามิ
ท าลาย 

 

 
 

ภาพที ่11 หินขนาดใหญ่ทีถู่กพัดพามาโดยสึนามิขนาดใหญ่ทีแ่ถบโอกินาวะ 
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กลไกการเกดิสนึามิจากภเูขาไฟระเบิด 
สนึามิยงัสามารถเกิดขึน้ได้จากภเูขาไฟระเบดิ (5%) เหตกุารณ์ภเูขาไฟ 

กรากาตวั ท่ีอินโดนเีซียระเบิดในปีค.ศ. 1883 เป็นหนึง่ในเหตกุารณ์ขนาดใหญ่ที่ท า 
ให้มีผู้ เสยีชีวิตถึง 36,000 คน และเกิดสนึามิสงูถงึ 15 เมตร  ในประเทศญ่ีปุ่ นเองก็
มีเหตกุารณ์ท านองเดียวกนัในปีค.ศ. 1792 ที่ภเูขาอนุเซน ในอ าเภอชิมาบาระ  
จงัหวดันางาซากิซึง่ท าให้เกิดดินถลม่และสนึามิสงูกวา่ 100 เมตรที่เกิดตามมายงั 
คร่าชีวิตผู้คนที่อาศยัอยูท่ัง้สองฝ่ังของทะเลอะริอะเคะ (อ าเภอชิมาบาระ จงัหวดั 
นางาซากิและจงัหวดัคมุาโมโตะ) เป็นจ านวนถึง 15,000 คนอีกด้วย ซึง่ถือวา่เป็น 
ภยัพิบตัิจากภเูขาไฟระเบดิที่ร้ายแรงที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น 

 

 
ภาพที ่12 การระเบิดของภูเขาไฟกรากาตัว อินโดนีเซีย ค.ศ.1883 
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ภาพที ่13 การระเบิดของภูเขาไฟอุนเซน ค.ศ.1792 เกิดสึนามิโดยรอบทะเลอะริอาเคะ 

 
สึนามินัน้ไม่ได้เกิดจากปรากฏการณ์น า้ลดก่อนเสมอไป 

หลายคนคงจะเคยได้ยินกนัมาวา่ “ก่อนสนึามิจะมา น า้จะลด” ซึง่จริงๆ  
แล้วค ากลา่วนีถ้กูต้องเพยีงคร่ึงเดยีวเทา่นัน้ เหตผุลนัน้สามารถอธิบายได้จาก 
สภาพของน า้ทะเลภายหลงัเกิดแผน่ดินไหวในมหาสมทุรอินเดียเมือ่ปีค.ศ. 2004  
บริเวณฝ่ังขวา (หมายเลข 1) คือบริเวณที่ระดบัผิวน า้ยบุตวัลง สว่นบริเวณฝ่ังซ้าย 
(หมายเลข 2) คือบริเวณที่ระดบัผิวน า้ทะเลยกตวัขึน้ การท่ีระดบัผิวน า้ยบุตวัหรือ  
ยกตวันัน้ เป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงของระดบัพืน้ทะเล พืน้ทะเลจะยบุตวัหรือ
ยกตวัขึน้กบัประเภทของแผน่ดินไหว และเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สามารถเห็น
ได้จากระดบัผิวน า้ การท่ีระดบัผิวน า้เปลีย่นแปลงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเกิด 
ของสนึามิ  แม้วา่การท่ีระดบัผิวน า้เพิ่มขึน้หรือลดลงนัน้ สามารถแผข่ยายไปทกุ 
ทิศทาง ฝ่ังตะวนัออกของจดุก าเนิดสนึามิที่อยูด้่านฝ่ังประเทศไทยนัน้ ระดบัน า้ 
ทะเลท่ียบุตวัลงจะเคลือ่นท่ีมาถึงก่อน เพราะเหตนุี ้ในประเทศไทยจึงเห็น 
ปรากฏการณ์น า้ลดเป็นอนัดบัแรก ในทางตรงกนัข้าม ฝ่ังตะวนัตกของจดุก าเนิด 

ทะเลอะริอาเคะ 

ภเูขาอุนเซน 

อ าเภอชิมาบาระ 

จังหวดัคุมาโมโตะ 

สึนามิ 
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สนึามิที่อยูด้่านประเทศศรีลงักาหรืออินเดียนัน้ ระดบัน า้ทะเลที่ยกตวัขึน้จะ 
เคลือ่นท่ีมาถึงกอ่น จึงเห็นปรากฏการณ์น า้เพิม่เป็นอนัดบัแรกนัน่เอง  
นอกจากนีย้งัไมจ่ าเป็นวา่ “สนึามิลกูแรกจะใหญ่ที่สดุ” เพราะวา่ผลของความลกึน า้
ทะเลหรือผลของลกัษณะทางภมูปิระเทศ บางครัง้สนึามิที่ใหญ่สดุอาจจะเป็นลกู 
ท้ายๆ ก็ได้ และการเคลือ่นท่ีของสนึามินัน้อาจจะใช้เวลาแคไ่มก่ี่ชัว่โมง หรือเป็นวนั 
ตวัอยา่งเช่น สนึามจิากประเทศชิลมีาถึงประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ใช้เวลาเดินทางข้าม 
มหาสมทุรแปซิฟิกเป็นเวลาถึง 1 วนั และแนน่อนวา่คนที่ญ่ีปุ่ นนัน้ก็ไมส่ามารถรู้สกึ
ถึงการสัน่สะเทือนของแผน่ดินไหวด้วย 
 

    
ภาพที ่14 การเปล่ียนแปลงระดับน ้าทะเลหลังจากเกิดแผ่นดินไหว และการเคล่ือนที่ 
ของสึนามิ 

 
 
 



 

- 48 - 

 

 
ความเร็วของสึนามิ ท าไมสึนามิถงึสูงขึน้เม่ือเข้าใกล้ฝ่ัง 

ความเร็วของสนึามิมีคา่เทา่กบัรากที่สองของผลคณูระหว่าง “ความลกึ
ของน า้ทะเล” (เมตร) กบั “ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก” (มีค่าประมาณ 
9.8 เมตรตอ่วินาที2) ซึง่จะท าให้ความเร็วสนึามิที่ค านวณได้จะมีหน่วยเป็นเมตรต่อ
วินาทีนัน่เอง ยกตวัอย่างเช่น ที่ระดบัความลึกของน า้ตรงจุดที่เกิดแผ่นดินไหวใน
ทะเลท่ีมีความลกึ 4,000 เมตร ผลคณูระหวา่ง ความลกึน า้ทะเล (4,000 เมตร) กบั 
ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (9.8 เมตรต่อวินาที2) มีค่าเท่ากบั 39,200 
เมตร2 ต่อวินาที2 ดงันัน้ความเร็วสึนามิที่มีค่าเท่ากับรากที่สองของ 39,200 ก็คือ 
200 เมตรตอ่วินาทีหรือเทียบเทา่ได้กบัประมาณ 700 กิโลเมตรต่อชัว่โมงนัน่เอง ซึ่ง
เทียบเท่าได้กบัเคร่ืองบินเจ็ต เมื่อสึนามิเคลื่อนที่ใกล้ฝ่ังที่ความลึกน า้ทะเลค่อยๆ 
ลดลง ความเร็วของสนึามิก็จะคอ่ยๆ ลดลงเช่นกนั โดยที่ความลกึน า้ 500, 100, 30 
และ 5 เมตร สนึามินัน้จะมีความเร็วเทียบเท่าได้กบัความเร็วของรถไฟชิงคนัเซ็น, 
รถยนต์บนทางด่วน, รถยนต์บนทางปกติ และ รถมอเตอร์ไซด์ ตามล าดบั ในเมื่อ
ความเร็วของสนึามิลดลงตามความลกึของน า้ดงันีแ้ล้ว เพื่อรักษาระดบัพลงังานให้
คงที่ สนึามิจึงมีความสงูเพิ่มขึน้นัน่เอง ดงันัน้การท่ีจะรอจนกว่าสนึามิจะมาถึงแล้ว
ค่อยวิ่งหนีนัน้ถือว่าเป็นเร่ืองที่อนัตรายอย่างมาก เพราะเป็นการยากที่จะวิ่งให้ได้
เร็วกว่าความเร็วของรถมอเตอร์ไซด์ได้ และความสงูของสนึามิที่เพิ่มขึน้นัน้ก็เพียง
พอท่ีจะท าให้เกิดอนัตรายได้เช่นกนั 
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ภาพที ่15 ความเร็วของสึนามิทีล่ดลงตามความลึกของน ้า 

 
ลักษณะภูมิประเทศแบบใดท่ีท าให้สึนามิมีขนาดใหญ่ขึน้ 

รูปร่างของอา่วนัน้แบ่งได้เป็น 4 ประเภทคือ 1. รูปตวั V (ปากอ่าวกว้าง 
ด้านในอา่วแคบ) 2. รูปตวั U (ปากอ่าวกว้างและด้านในอ่าวกว้าง ลกัษณะเหมือน
รูปตวั U) 3. ชายหาดที่เป็นเส้นตรง และ 4. รูปเสีย้ววงกลม (ปากอ่าวแคบ ด้านใน
อา่วกว้าง) อา่วรูปตวั V จะท าให้สนึามิมีขนาดเพิ่มขึน้ได้มากที่สดุ ในประเทศญ่ีปุ่ น
นัน้อา่วแบบนีส้ามารถท าให้สนึามิมีความสงูได้มากกวา่ 20 เมตร ลกัษณะอ่าวของ
พืน้ที่ในแถบซันริคุของจังหวดัอีวาเทะนัน้สามารถท าให้สึนามิเมื่อเดือนมีนาคม 
ค.ศ. 2011 สงูได้มากกว่า 40 เมตร ส่วนอ่าวที่มีรูปร่างเป็นรูปเสีย้ววงกลม จาก
ตวัอยา่งในประเทศญ่ีปุ่ นพบวา่ เมื่อตอนท่ีสนึามิเกิดจากทะเลใกล้ประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ 

น า้ลึก 4,000 ม. น า้ลึก 500 ม. น า้ลึก 100 ม. น า้ลึก 30 ม. น า้ลึก 5 ม. 

เคร่ืองบินเจต็ 

700 กม./ชม. 
รถไฟชินคันเซ็น 

250 กม./ชม. 

รถบนทางด่วน 

110 กม./ชม. 

รถบนถนนปกต ิ

60 กม./ชม. 

มอเตอร์ไซด์ 

25 กม./ชม. 
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ในบริเวณที่น า้ตืน้ใกล้ปากอา่วนัน้ได้รับความเสียหายจากสนึามิมาก ในขณะท่ีด้าน
ในของอา่วนัน้กลบัได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อย แต่ในทางตรงกนัข้าม สนึามิ
ที่มาจากประเทศชิลกีลบัท าให้ด้านในของอา่วนัน้ได้รับความเสยีหายมากและคลื่น
สามารถเคลือ่นท่ีเข้าไปในฝ่ังได้มากถึง 2 กิโลเมตร นอกจากนีส้นึามิที่มีขนาดใหญ่
สดุไม่จ าเป็นต้องเป็นสนึามิลกูแรกเสมอไป เช่นสนึามิขนาดใหญ่สดุที่วดัได้ที่เกาะ
ตะเภาน้อย จากสนึามิเมื่อปีค.ศ. 2004 นัน้คือสนึามิลกูที่ 4 
 
 

 
 

ภาพที ่16 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างของอ่าวกับความสูงสึนามิ 
 
 
 

 
ภาพที ่17 ระดับน ้าทีวั่ดได้ทีเ่กาะตะเภาน้อย จากสึนามิเม่ือปีค.ศ. 2004 

คว
าม

สูง
สึน

าม
ทิี่ต

รว
จวั

ด 
(เม

ตร
) 

 

เวลาหลังจากเกิดแผ่นดนิไหว (นาที) 

 

รูปตัว V รูปตัว U แนวเส้นตรง รูปเสีย้ววงกลม 

สึนามิขนาดใหญ่สุด 

ความสูงสึนามิจะมีค่ามากจากรูปร่างของอ่าวจากซ้ายไปขวา 
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ความแตกต่างระหว่างสึนามิกับคล่ืนลม 

คลืน่ท่ีเกิดจากลมพดันัน้ โดยทัว่ๆ ไปแล้วจะมีความยาวคลืน่สัน้กวา่ 
สนึามิที่เกิดจากแผน่ดินไหวเป็นอย่างมาก เมื่อลมพายพุดัตีผิวน า้เวลาผ่านไปนาน
เข้า พลงังานจะถูกสง่ผ่านไปยงัน า้ทะเล จนกลายเป็นคลื่นที่สามารถสร้างความ
เสยีหายให้กบัก าแพงกนัคลืน่หรือสิง่ก่อสร้างอื่นๆ ได้ แตถ่ึงกระนัน้เมื่อเทียบกบั 
สนึามิแล้วจะพบวา่ ความยาวคลื่นลมนัน้สัน้กว่าความยาวคลื่นของสนึามิมาก ใน
กรณีของคลื่นลมนัน้จะเห็นได้ว่าน า้ทะเลจะเคลื่อนที่เข้าซัดแนวกัน้คลื่นเป็น
ระลอกๆ จนท าให้หลายครัง้น า้ทะเลได้ทะลกัผ่านแนวกัน้คลื่นมา แต่เนื่องจาก
ความยาวคลื่นมีน้อย ดังนัน้ น า้ที่ไหลทะลักเข้ามาก็จะมีปริมาณไม่มาก และ
อาจจะไหลกลบัลงทะเลไปอีกครัง้เมื่อน า้ลด อย่างไรก็ตาม คลื่นที่มีความยาวคลื่น
มากอย่างสนึามินัน้ มวลน า้ทะเลจะเคลื่อนตวัไปพร้อมกบัทิศทางการเคลื่อนที่ไป
กลบัของคลื่น ท าให้คลื่นสึนามิเข้าซดัชายฝ่ังอย่างต่อเนื่องซึ่ งส่งผลให้มีปริมาณ
มวลน า้เป็นจ านวนมากที่เคลื่อนที่ขึน้มาบนฝ่ังได้แม้เพียงการเคลื่อนที่เพียงครัง้
เดียวก็ตาม เนื่องจากคาบคลืน่ท่ีนานระหวา่งไมก่ี่นาทีจนถึงหลายสบินาที  การที่ 
สึนามิเคลื่อนที่เข้าซัดอย่างต่อเนื่องแบบนี ้ท าให้เกิดการท่วมของน า้ทะเลและ
ก่อให้เกิดความเสยีหายบนฝ่ังเป็นอยา่งมาก 
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ภาพที ่ 18 ความแตกต่างระหว่างคล่ืนทีเ่กิดจากลม (รูปบน) และคล่ืนทีเ่กิดจากสึนามิ 
(รูปล่าง) 

 
 
ภัยอันตรายจากสึนามิ  

สนึามินัน้นอกจากจะมีอนัตรายจากความสงูของน า้แล้ว ยงัมาพร้อมกบั
ความเร็วของมวลน า้ขนาดใหญ่อกีด้วย สนึามิสงูเพียง 50 เซนติเมตร ก็สามารถท า 
ให้คนไมส่ามารถยืนต้านไว้ได้ เมือ่สนึามิสงู 60 เซนตเิมตร ก็สามารถท าให้รถยนต์ 
เร่ิมที่จะเคลือ่นท่ีได้ และเมื่อสนึามิสงูถึง 2 เมตร ก็สามารถท าลายบ้านท่ีท าจาก 
โครงสร้างไม้ได้ และถ้าสนึามิสงูถึง 5 เมตร ก็จะสามารถสร้างความเสยีหายให้กบั 
อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ได้อีกด้วย ทัง้นี ้นอกจากสนึามจิะมีอนัตรายจากน า้ ยงัม ี
อนัตรายจากซากปรักหกัพงัตา่งๆ ท่ีลอยมาแล้วอาจจะกระแทกตวัเรา รวมถึง  
อาจจะเกิดไฟไหม้จากการท่ีถงัแก๊สระเบิดจากการท่ีถกูสนึามิซดั แล้วไฟนัน้ลอยมา 

คล่ืนลมพัดกลับไปมาโดยไม่เข้าท่วมบริเวณที่สูง 

สึนามิวิ่งด้วยความเร็วสูงและท่วมชายฝ่ังเหมือนก าแพงน า้ 

อนุภาคน า้เคล่ือนที่เป็นวงกลม 

อนุภาคน า้เคล่ือนที่เป็นแนวเส้นตรง 
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กบัคราบน า้มนั สนึามเิมื่อเดือนมนีาคม ค.ศ. 2011 พบวา่บางแหง่เกิดไฟไหม้นาน 
กวา่ 2-3 วนั 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที ่ 19 (ซ้าย) ความสัมพันธ์ระหว่าง กรณีที่ท าให้คนไหลไปกับน ้ากับ
ความลึกและความเร็วการไหลของน ้า (วงกลมสีขาวแสดงถึงกรณีทีค่นไม่ล้ม 
ส่วนส่ีเหล่ียมสีด าแสดงถึงกรณีทีค่นล้ม) (ขวา) การทดลองผนังไม้ทีถู่ก
ท าลายด้วยสึนามิสูง 2 เมตร  

 
 
การเตือนภัยสึนามิของส านักงานอุตุนิมยมวิทยาประเทศญ่ีปุ่น 

หลงัจากเกิดแผน่ดินไหวแล้ว ระบบจะได้รับข้อมลูต าแหนง่และขนาด 
แผน่ดินไหวภายใน 2 นาที จากนัน้จะท าการค้นหาในฐานข้อมลูสนึามิที่ได้จ าลอง 
เหตกุารณ์สนึามิลว่งหน้าไว้หลายแสนกรณีด้วยการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
ในคอมพวิเตอร์ จากนัน้ระบบจะเลอืกคา่ที่ใกล้เคยีงที่สดุออกมาประกาศเตือนภยั 
ภายใน 3 นาทีหลงัจากเกิดแผน่ดนิไหวนัน่เอง โดยการประกาศจะแบง่ออกเป็น  

 
ความลึกน า้ (เซนติเมตร) 

คว
าม

เร็
วก

าร
ไห

ล 
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ท ี ไมล้่ม 
ล้ม 
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3 ประเภทคือ 1. การเฝ้าระวงัสนึามิ (สนึามิจอูิโฮ) 2. การเตือนภยัสนึามิ (สนึาม ิ
เคโฮ) และ 3. การเตือนภยัสนึามขินาดใหญ่ (โอสนึามเิคโฮ) 
 

 
 

ภาพที ่20 ข้ันตอนการประกาศเตือนภัยสึนามิของส านักงานอุตุนิมยมวิทยา 
ประเทศญ่ีปุ่น 
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ตารางที่ 3 ประเภทของการเตอืนภยัและการเฝ้าระวังสนึามิ  

ประเภท ค าอธิบาย 
ความสงูสนึาม ิ
ที่ประกาศ 

การเตือนภยั 
สนึาม ิ

(สนึามเิคโฮ) 

สนึามิขนาดใหญ่
(โอสนึามิ) 

พยากรณ์วา่ตรงจดุที่
คลืน่สงู สนึามิจะมี
ความสงูเกินกวา่ 3 ม. 

3 เมตร, 4 เมตร , 
6 เมตร, 8 เมตร 
และมากกวา่ 10 
เมตร 

สนึาม ิ
พยากรณ์วา่ตรงจดุที่
คลืน่สงู สนึามิจะมี
ความสงู 2 ม. 

1 เมตร, 2 เมตร 

การเฝ้าระวงัสนึามิ 
(สนึามจิอูิโฮ) 

พยากรณ์วา่ตรงจดุที่
คลืน่สงู สนึามิจะมี
ความสงู 0.5 ม. 

0.5 เมตร 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
การเตรียมตัวเพื่อลดความเสียหายจากสึนามิ (ก่อนเกิด ขณะเกิด 
หลังเกิด) 
1. ก่อนเกดิ สามารถท าได้โดยการศกึษาข้อมลูสนึามิ เช่น จากแผนท่ีเสีย่งภยั 
สนึามิวา่ในบริเวณที่อาศยัอยูน่ัน้สนึามิมีความสงูเทา่ไหร่ ตรงไหนเป็นพืน้ท่ีอนัตราย
บ้าง สถานท่ีอพยพหนีภยัสนึามิอยูต่รงไหน ทัง้จากที่บ้านและที่ท างาน และจะใช้ 
เส้นทางไหน 
2. ขณะเกดิ ไมค่วรตื่นตระหนก ให้ตัง้สตแิล้วนกึทบทวนถึงตอนทีท่ าการซ้อมวา่ 
จะใช้เส้นทางไหนถึงจะปลอดภยั ควรท าการอพยพด้วยการเดิน เพราะการใช้ 
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รถยนต์อาจจะท าให้เจอกบัสภาพการจราจรที่ติดขดั การอพยพทีถ่กูต้องนัน้คือการ 
หนีไปยงัที่สงู เช่น ภเูขา หรือในกรณีที่ราบให้ขึน้ไปยงัตกึที่มีสภาพแข็งแรงและขึน้ 
ไปยงัชัน้สงูๆ อยา่งน้อย 5 ชัน้ 
3. หลังเกิด ควรจะอยูใ่นสถานที่อพยพหนีภยัจนกวา่จะมีการประกาศยกเลกิเตือน
ภยัสนึามิจากทางการ 

 

ภาพที ่21 เข่ือนกันคล่ืนทีเ่มืองคามาอิชิ และก าแพงกันคล่ืนที่หมู่บ้านทาโร่  
จังหวัดอิวาเทะ 

 

ภาพที ่22 ป้ายบอกอาคารทีใ่ช้ในการอพยพหนีภัยทีเ่มืองชิโอคามะ และแผนทีเ่ส่ียงภัย 
สึนามิทีเ่มือง ฮิงาชิ มัตสึชิม่า จังหวัดมิยากิ 
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ภาพแสดงปริมาณกัมมันตรังสีที่ได้รับในชีวิตประจ าวัน 
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ค าถามเก่ียวกับผลกระทบของกัมมันตภาพรังสีต่ออาหาร  

(สรุปข้อมูลจากหนงัสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun ประจ าวนัที ่ 22 มีนาคม 
2554) 
 
ค าถาม    จะเกิดอะไรขึน้หากรับประทานอาหารที่ปนเปือ้นสารกมัมนัตภาพรังสี 
ค าตอบ    หากรับประทานอาหารหรือดื่มน า้ที่ปนเปือ้นสารกมัมนัตภาพรังสี สาร 
ดงักลา่วจะยงัอยูใ่นร่างกาย อยา่งไรก็ดี สารกมัมนัตรังส ี(ไอโอดีน-131) ที่พบใน 
น า้นม ผกัและน า้ ในบริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ที่ฟคุชิุมะจะไมต่กค้างใน 
ร่างกายและพืน้ดินเป็นเวลานาน (ไอโอดีน-131 มีคา่คร่ึงชีวิต (half life) 8 วนั  
หมายความวา่ สารกมัมนัตภาพรังสจีะสลายไปเหลอืปริมาณคร่ึงหนึง่ทกุ ๆ 8 วนั) 
นอกจากไอโอดีน-131 แล้วยงัมีสารซีเซียม-137 ซึง่จะตกค้างเป็นเวลานานกวา่  
(ซีเซียม-137 มีคา่คร่ึงชีวิต 30 ปี หมายความวา่ สารกมัมนัตภาพรังสจีะสลายไป 
คร่ึงหนึง่ทกุ ๆ 30 ปี) และมีผลกบัผลติภณัฑ์ทางการเกษตรได้ อยา่งไรก็ดี หาก 
บริโภคผลติภณัฑ์ที่มีซีเซียม-137 ตกค้างอยู ่สารสว่นใหญ่ก็จะถกูขบัออกจาก 
ร่างกายได้ 
  
ค าถาม    ต้องรับสารกมัมนัตภาพรังสเีทา่ไรจึงจะเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 
ค าตอบ   หากรับสารกมัมนัตภาพรังสมีากเกินไปอาจก่อให้เกิดอนัตรายตอ่สขุภาพ 
และเพิ่มความเสีย่งในการเกิดมะเร็ง (provisional limits) ได้ เช่น การดื่มนม 1 ลติร  
น า้ 2 ลติร และรับประทานผกั 100 กรัม ที่มีสารกมัมนัตภาพรังสตีกค้างทกุวนัเป็น 
เวลาหนึง่ปี อยา่งไรก็ดี ผู้ เช่ียวชาญจากสถาบนัวจิยัพลงังานปรมาณขูองญ่ีปุ่ นให้ 
ข้อมลูวา่ แม้จะรับสารกมัมนัตภาพรังสปีระมาณ 100 เทา่ของจ านวนท่ีก าหนดใน 
คราวเดียวกนัก็อาจจะไมม่ีผลตอ่ร่างกายแตป่ระการใดก็ได้ 
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ค าถาม    สารกมัมนัตภาพรังสปีนเปือ้นอาหารได้อยา่งไร 
ค าตอบ   อาจปนเปือ้นโดยลมพดัไปตกค้างอยูบ่นพืน้ผิวของผกั ดงันัน้การล้างผกั 
ด้วยน า้สะอาดจะชว่ยลดสารกมัมนัตภาพรังสลีงได้มาก สว่นการปนเปือ้นในน า้ 
นมววันัน้ เป็นผลมาจากการท่ีววักินหญ้าหรือน า้ที่มีสารกมัมนัตภาพรังสตีกค้างอยู่ 
  
ค าถาม    สารกมัมนัตภาพรังสมีผีลตอ่เด็กอยา่งไร 
ค าตอบ   เด็กมคีวามออ่นไหวตอ่สารกมัมนัตภาพรังสมีากกวา่ผู้ใหญ่ ในกรณีของ 
ผู้ใหญ่ สารกมัมนัตภาพรังสจีะถกูสะสมที่ตอ่มไทรอยด์เพียงร้อยละ 7 สว่นท่ีเหลอื 
จะถกูขบัออกจากร่างกายภายใน 24 ชัว่โมง แตส่ าหรับเดก็จะถกูสะสมในร่างกาย
ประมาณร้อยละ 20 (ตามเกณฑ์ปกติ เดก็จะสามารถรับสารกมัมนัตภาพรังสไีด้ไม่ 
เกิน 100 Bq/ลติร และผู้ใหญ่ไมเ่กิน 300 Bq/ลติร) 
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การดูแลจิตใจในภาวะภัยพบัิต ิ                 โดย พญ. สลักจิต ธีระนุกูล 

ภยัพิบัตก่ิอให้เกดิความสูญเสยีแก่ชีวติและทรัพย์สนิ จนอาจท าให้
มีผลกระทบต่าง ๆ เกดิขึน้ เช่น 

ผลกระทบทางร่างกาย- เมื่อยล้า นอนไมห่ลบั ระบบประสาทถกูกระตุ้น
มากเกินไป ตื่นเต้นตกใจง่าย ใจสัน่ ภมูิคุ้มกนัของร่างกายลดลง มีปัญหาด้าน
สขุภาพกาย ปวดศีรษะ ระบบยอ่ยอาหารผิดปกติ เบื่ออาหาร ความรู้สกึทางเพศ
ลดลง 

ผลกระทบทางอารมณ์- ช็อค โกรธ สิน้หวงั มนึชา ไร้ความรู้สกึ ไร้
อารมณ์ หวาดกลวั รู้สกึไมป่ลอดภยั เศร้า เสยีใจ หงดุหงิดงา่ย ชว่ยเหลอืตนเอง
ไมไ่ด้ ไมส่นกุสนานในสิง่ที่เคยท าเป็นประจ า กงัวล รู้สกึเหมือนก าลงัฝันไป รู้สกึ
ผิด รู้สกึลอ่งลอย รู้สกึเหมือนก าลงัเฝ้าดตูนเองจากภายนอก 

ผลกระทบทางความคิด- ไมม่ีสมาธิ ความจ าไมด่ี การตดัสนิใจไมด่ี 
สบัสน ไมเ่ช่ือในเหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้ บิดเบือน ความเช่ือมัน่ในตนเองลดลง ต าหนิ
ตนเอง ความคิดซ า้ซาก จ าภาพตดิตา รู้สกึวา่ได้ย้อนกลบัไปในเหตกุารณ์เดิมอีก
ครัง้ 

ผลกระทบทางความสัมพันธ์กบัผู้อื่น- แยกตวัจากผู้อื่น หลกีหนีสงัคม 
ขดัแย้งกบัผู้อื่นมากขึน้ มีปัญหาในการท างาน/การเรียน  

อาการสว่นใหญ่จะคอ่ยๆหายไปได้เองตามระยะเวลาที่ผา่นไป  แตถ้่า
พบวา่ยงัมีอาการเช่น สบัสน ย้อนกลบัไปสูเ่หตกุารณ์เดิมโดยควบคมุตวัเองไมไ่ด้ 
จิตหลอน หลกีหนีจากสงัคมอยา่งรุนแรง  ควบคมุอารมณ์ไมไ่ด้  ซมึเศร้าอยา่ง
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รุนแรง ใช้ยาเสพตดิ ฯลฯ  อาจจะจ าเป็นขอรับความชว่ยเหลอืจากจิตแพทย์หรือ 
บคุลากรสขุภาพจิต 

 
เรียนรู้การรักษาด้วยตนเอง  อาการบางอยา่งที่สามารถจดัการได้ด้วยตนเอง 

1) อาการนอนไม่หลับ แก้ไขโดยนอนและตื่นเป็นเวลา หากเข้านอนแล้ว
ไมห่ลบัให้ลกุจากที่นอนและกลบัมานอนบนที่นอนเฉพาะเวลาที่งว่ง ก่อนนอนไม่
ควรทานอาหารอิ่มจนเกินไปหรือปลอ่ยให้หิว ไมใ่ช้สรุาหรือสารเสพติดชว่ยให้
หลบั ควรปรึกษาแพทย์หากมีความจ าเป็นต้องใช้ยา  

2) ความเครียดและอาการวติกกังวล แก้ไขโดยพกัผอ่นให้เพยีงพอ 
หลกีเลีย่งการใช้สรุาและสารเสพติด ไมป่ลอ่ยให้ตนเองวา่ง พยายามหากิจกรรม
ท าให้เกิดความเพลดิเพลนิ การฝึกผอ่นคลายความเครียด การฝึกสมาธิ การสวด
มนต์ กิจกรรมทางศาสนา พยายามด าเนินกิจวตัรประจ าวนัให้ใกล้เคียงก่อน
ประสบภยัพิบตัิให้มากที่สดุ มีการเข้าร่วมกิจกรรมชมุชน ปรึกษาพดูคยุกบัคน
ใกล้ชิด ขอความชว่ยเหลอืจากคนรอบข้าง 

3) ปัญหาการใช้สุราและสารเสพตดิ ในภาวะหลงัภยัพิบตัิ การใช้สาร
เสพติดจะท าให้ผู้ใช้มนึชากบัปัญหาและไมส่ามารถจดัการแก้ไขปัญหาการ
ด าเนินชีวติที่ก าลงัเผชิญอยูไ่ด้อยา่งเหมาะสม ในกรณีที่เพิง่เร่ิมใช้สารเสพติด 
สามารถหยดุได้ด้วยตนเองเพราะอาการขาดยาจะไมม่ากนกั อาจมีอาการ
หงดุหงิดหรือนอนไมห่ลบับ้าง เป็นอยูป่ระมาณ 1-2 สปัดาห์ก็จะคอ่ยๆกลบัเป็น
ปกติ ในระหวา่งนัน้การใช้เทคนิคและหลกัการคลายเครียดจะชว่ยให้ผา่นชว่ง
ดงักลา่วไปได้ โดยหลกัการหยดุสารเสพติดที่ส าคญั คือ เห็นประโยชน์ของการ
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หยดุและเห็นโทษของการใช้ วิเคราะห์หาวา่อะไรเป็นตวักระตุ้นท่ีท าให้คดิถึงการ
ใช้ เช่น สถานท่ีและบคุคล ก าหนดวนัท่ีจะเร่ิมต้นหยดุ และหลกีเลีย่งตวักระตุ้น  
กรณีที่ใช้สารเสพติดมานานควรปรึกษาแพทย์ บางรายอาจจ าเป็นต้องใช้ยาเพื่อ
ช่วยลดอาการขาดยา มีการให้ค าแนะน ารายบคุคลหรือกลุม่บ าบดัยาเสพตดิ 

4) ความรู้สึกท้อแท้ แก้ไขโดยใช้หลกัการจดัการกบัปัญหาความเครียด 
ก าหนดตวัปัญหา วิเคราะห์สาเหตขุองปัญหา หาแนวทางความเป็นไปได้ในการ
แก้ปัญหาหลายๆแบบ พิจารณาข้อดี ข้อเสยีของแตล่ะแนวทาง แล้วเลอืกวิธีการ
ที่คิดวา่มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สดุ น าไปปฏิบตัิ 

5) ความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจ แก้ไขโดยมีการระบายความรู้สกึให้คน
ใกล้ชิด พยายามหากิจกรรมที่ท าให้เกิดความเพลดิเพลนิ อาการมกัเป็นอยู ่2-3 
เดือน จากนัน้จะคอ่ยๆดขีึน้ สามารถด าเนินชีวิตได้ตามปกติ  
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ประวัตผู้ิเขียน 
・กัมมันตรังสีและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
รศ. ภก. ดร. ชุมพล ธีรลดานนท์ 

ส าเร็จปริญญาตรีจากคณะเภสชัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เมื่อ 
ปี พ.ศ. 2539 เข้าเรียนภาษาญ่ีปุ่ นท่ีโยโกฮามา วายเอม็ซเีอ ปี พ.ศ. 2542 ก่อน 
ศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโทและเอกที่คณะเภสชัศาตร์ มหาวิทยาลยัจิบะ ส าเร็จ 
ปริญญาเอก เมื่อปี พ.ศ. 2548  

ปัจจบุนัท างานวิจยัยารักษามะเร็งและเป็นอาจารย์ในหลกัสตูรปริญญา
เอก ต าแหนง่รองศาตราจารย์ภาควิชารังสวีิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
โยโกฮามาซติี ้เมืองโยโกฮามา จงัหวดัคานากาวา 

 
・แผ่นดนิไหวและสึนามิ 
รศ. ดร. อนวัช สรรพศรี 

ส าเร็จปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
เมื่อปี พ.ศ. 2548 เข้าศกึษาตอ่ทีส่ถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย และส าเร็จปริญญา 
โทด้านวิศวกรรมแหลง่น า้และการจดัการ เมื่อปี พ.ศ. 2550 

จากนัน้เข้าศกึษาตอ่ที่ประเทศญ่ีปุ่ นมหาวิทยาลยัโทโฮค ุเมืองเซนได  
จงัหวดัมิยากิ และส าเร็จปริญญาเอกด้านวิศวกรรมสนึามิ เมื่อปี พ.ศ. 2553 

ปัจจบุนั ท างานวจิยัด้านการวเิคราะห์ความเสีย่งสนึามิจากแผน่ดนิไหว  
ต าแหนง่รองศาตราจารย์สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์ภยัพิบตัินานาชาติ มหาวิทยาลยั
โทโฮค ุเมืองเซนได จงัหวดัมิยากิ 
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・การดูแลจิตใจในภาวะภัยพบัิติ 
พญ. สลักจิต ธีระนุกูล 

ส าเร็จปริญญาตรีจากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัแพทย์ขอนแก่น  
ปัจจบุนั ต าแหนง่แพทย์ช านาญการ จิตแพทย์เด็กและวยัรุ่น ประจ าโรงพยาบาล 
จิตเวชนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 
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เอกสารอ้างอิง 
สิ่งพิมพ์ 
อนวชั สรรพศรี (2012), เอาชีวิตรอดจากสนึามิ สิง่ที่ควรรู้ก่อนภยัมาถงึ, วิศวกรรม
สถานแหง่ประเทศไทย, 250 หน้า 
อนวชั สรรพศรี (2010), การประเมิณความเสีย่งสนึามติอ่ประชากรและอาคารริม
ฝ่ังทะเลในประเทศไทย, ดษุฎีนิพนธ์มหาวิทยาลยัโทโฮค,ุ 260 หน้า (ภาษาองักฤษ)  
 
ภาพประกอบจากอนิเตอร์เน็ท 
http://www.chuden.co.jp/english/initiatives/eini_nuclearpower/enuc_earthq
uakemeasures/eear_seismicsafety/index.html 
http://www.astro.uwo.ca/~jlandstr/planets/webfigs/earth/slide0.html 
http://www.jma.go.jp/jma/en/Activities/earthquake.html 
http://theconstructor.org/earthquake/magnitude-intensity-of-earthquake/26
62/ 
http://www.nikken.co.jp/ja/archive/index.php?LANG0=ja&YY=2008&YM=2
00811&DATA=20081114_00&IDX1= 
http://www.webside.jp/news/0005.html 
http://www.bousai.metro.tokyo.jp/japanese/athome/falling.html 
http://www.fumira.jp/cut/bousai/file5.htm 
http://bera1870.blog66.fc2.com/blog-entry-1376.html 
http://faculty.washington.edu/cpetroff/wordpress/?attachment_id=347 
http://web2.incl.ne.jp/umess/okinawa/umi.html 
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http://www.drgeorgepc.com/Volcano1883Krakatoa.html 
http://rika2.seesaa.net/article/5857575.html 
http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/www/contents/1265261904587/index.
html 
http://www.ess.washington.edu/tsunami/index.html 
http://www.pa.thr.mlit.go.jp/kamaishi/bousai/index.html 
 
ลิงค์ส าหรับหาข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิเพิ่มเตมิ 
Cabinet Office, Government of Japan 
http://www.bousai.go.jp/chubou/chubou.html 
Coastal Engineering Committee, Japan 
http://www.coastal.jp/ja/index.php 
The Coordinating Committee for Earthquake Prediction, Japan 
http://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/index.html 
Earthquake Research Institute, The University of Tokyo 
http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/Jhome.html 
Disaster Control Research Center, Tohoku University 
http://www.dcrc.tohoku.ac.jp/ 
Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University 
http://www.dpri.kyoto-u.ac.jp/web_j/index_topics.html 
The Global CMT Project 
http://www.globalcmt.org/ 
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Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology 
http://www.jamstec.go.jp/j/ 
Japan Geoscience Union 
http://www.jpgu.org/ 
Japan Meteorological Agency 
http://www.jma.go.jp/jma/index.html 
Japan Society for Natural Disaster Science 
http://www.jsnds.org/ 
Japan Society of Civil Engineers 
http://www.jsce.or.jp/index.html 
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan 
http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/anzen/houkoku/03093001.htm 
National Earthquake Information Center 
http://earthquake.usgs.gov/regional/neic/ 
National Oceanic and Atmospheric Administration 
http://www.tsunami.noaa.gov/ 
National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention 
http://www.bosai.go.jp/index.html 
NOAA Center for Tsunami Research 
http://nctr.pmel.noaa.gov/ 
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Pacific Tsunami Museum 
http://www.tsunami.org/ 
Pacific Tsunami Warning Center 
http://ptwc.weather.gov/ 
Tsunami Engineering Laboratory, Tohoku University 
http://www.tsunami.civil.tohoku.ac.jp/hokusai3/J/index.html 
Tsunami Society, Science of Tsunami Hazards 
http://www.tsunamisociety.org/ 
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