
Radiation in Everyday Life 

ေန႕စဥ္ေနထုိငမ္ွဳဘ၀ရိွ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ 

 

 

 

 

 

 

 

ေရဒီယိုသတၱိၾကြမွဳသည ္ကြ် ႏု္ပ္တို႕ ကမာၻေျမၾကးီ၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ျဖစ္ျပီး ေနရာအႏံွ႕ 

အျပားမွာ ရိွေနႏုိငပ္ါတယ၊္ ကမာၻေျမမ်ကႏ္ာွျပင္ေပၚ အိမ္မ်ား၊ေက်ာင္းမ်ား၊ ရံုးေတြရ႕ဲ နံရံ 

နွင့္ ၾကမ္းျပင္ေတြမွာ စားေသာကေ္နတ့ဲ အစားအစာမ်ားမ်ားနွင္ ့ ေသာက္သံုးေရတို႕မွာ 

လည္းေတြ႕ရိွႏုိင္ပါတယ၊္ ရွဳရွဳိကေ္နေသာ ေလထုမွာလည္း ေရဒီယိုသတၱိၾကြ ဓာတေ္ငြ႕မ်ား 

ပါရိွ ပါတယ၊္ ခႏၶာကိုယ္ထမွဲာရိွတ့ ဲ ၾကြက္သားမ်ား၊ အရိုးန႕ဲ တစ္ရွဳးေတြမွာလည္း သဘာ၀ 

အေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚေသာ ေရဒီယိုသတၱိၾကြပစၥည္းမ်ား ပါရိွပါတယ ္

လူေတြဟာ ကမာၻေျမၾကးီနွင့္ ကမာၻ႕ျပင္ပမွ သဘာ၀အေလ်ာက္ထြက္ရိွေသာ ေရာင္ျခည ္

သင့္မွဳမ်ားကိ ု ခံစားေနရပါတယ၊္ ကမာၻေပၚသို႕ အာကာသမွာလာေသာ ေရာင္ျခညေ္တြ 

ကိုေတာ ့ေကာစ့မစ္ေရာင္ျခညလ္ိ႕ုေခၚပါတယ ္

ထို႕အျပင္ ကြ် ႏု္ပ္တို႕သည ္လူတို႕ျပဳလုပ္ထားေသာ ေရာင္ျခညမ္်ားျဖစ္ေသာ ေရာဂါရွာေဖြ 

ျခင္းနွင့္ ေဆးကုသရာတြင္ အသံးုျပဳေသာ အိတ္စ္ေရာင္ျခည္သင့္မွဳမ်ားကိုလည္း ခံစား 

ရပါတယ ္နယူကလီးယား စမ္းသပ္ေဖာကခ္ြဲမွဳမ်ားနွင္ ့ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓာတအ္ားေပး 

စက္ရံုမ်ားနွင့္ နယူကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖုိမ်ားမွ ထြက္ရိွလာေသာ ပမာဏ အနငဲယမ္်ွ 

ေသာ ေရဒီယိုသတၱၾိကြပစၥည္းမ်ားသည္လည္း လူတို႕အား ဓာတ္ေရာင္ျခည္သင့္မွဳကိ ု

ျဖစ္ေပၚေစေသာ အေျခခံအရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ပါတယ ္ 



ေရဒီယုိသတိၱၾကြမွ  ဳ

 

 

 

 

 

 

ေရဒီယိုသတၱိၾကြမွဳဆိုသည္မွာ အကတ္မ္မ်ားျပိဳကြဲျခင္းကိေုဖာျ္ပေသာ ေ၀ါဟာရ ျဖစ္ျပီး 

အခ်ိဳ႕ေသာ သဘာ၀ျဒပ္စင္ေတြသညမ္တညျ္မ ဲ ျပိဳကြဲ၍ ေရာင္ျခညမ္်ားအျဖစ္ စြမ္းအင္ကိ ု

ထုတ္ေပးပါတယ၊္ ဒီရပူေဗဒျဖစ္စဥ္ကို ေရဒီယိုသတၱိၾကြမွဳလို႕ေခၚျပီး ၄င္း ေရဒီယိုသတၱိၾကြ 

အက္တမ္မ်ားကိ ုနယူကလီးယပ္မ်ားလို႕ေခၚပါတယ္  

ေရဒီယိုသတၱိၾကြမွဳပမာဏကို Becqueral ယနူစ္ျဖင့္ေဖာျ္ပနုိငပ္ါတယ ္ ေရဒီယိုနယူကလိုဒ္ 

မ်ား၏ ျပိဳကြဲမွဳသည ္ ျပင္ပမွ အပူခ်ိန္နငွ့္ ဖိအားသက္ေရာက္မွဳ မရိွပါက အသြင္ လဏၡဏာ 

မ်ားသည ္ေျပာင္းလမွဲဳနွဳန္း တသမတ္တည္းျဖစ္ပါတယ ္

ေရဒီယိုနယူကလိုဒ္မ်ား၏ ပမာဏထက၀္က ္ ျပိဳကြဲရန္ ၾကာေသာအခ်ိန္ကိ ု သက္တမ္း 

၀ကလ္ို႕ေခၚပါတယ၊္ ၄င္းသက္တမ္းေတြဟာ ေရဒီယိုသတၱိၾကြျဒပ္စင္ တစ္ခစု ီ အတြက ္

ကြဲျပားျပီး တစ္စကနၠ႕္မွ နွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာအထ ိ ရိွနုိင္ပါတယ္၊ ဥပမာအားျဖင့္ 

အုိင္အုိဒင္း ၁၃၁ (I-131) ၏ သက္တမ္း၀က္မွာ ၈ ရကျ္ဖစ္ျပီး၊ ယေူရနီယမ္ ၂၃၈         

(U-238) ၏ သက္တမ္း၀က္မွာ နွစသ္န္းေထာင္ေပါင္း ၄.၅ နွစျ္ဖစ္ပါတယ၊္ ခႏၶာကိုယ ္

အတြင္းရိွ အဓိကေရဒီယိုသတၱိၾကြျဒပ္စင္ျဖစ္တ့ဲ ပုိတက္ဆီယမ္ ၄၀ (k-40) ၏ သက္တမ္း 

၀က္မွာ နွစသ္န္းေထာင္ေပါင္း ၁.၄၂ နွစ္ ရိွပါတယ ္

 

 

 



ဓာတ္ေရာင္ျခည္အမ်ိဳ းအစားမ်ား 

 

 

 

 

ေရာင္ျခညဟ္ေူသာေ၀ါဟာရမွာ အလြန္က်ယ္ျပန္႕ျပီး အလင္းနွင္ ့ ေရဒီယိုလွိဳင္းမ်ားက့ ဲ

သို႕ေသာ ေရာင္ျခညေ္တြလ ဲ ပါ၀င္ပါတယ၊္ ဒီေနရာမွာ ေရာင္ျခည္ဆိုသည္မွာ အုိင္ယြန္  

ျဖစ္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကိ ု ရညည္ႊနး္ျခင္းျဖစ္ျပီး ဓာတေ္ရာင္ျခညသ္ည ္ ျဒပ္ပစၥည္းမ်ားကိ ု

ျဖတတ့္ဲအခါ လ်ွပစ္စ္ဓာတ ္ (သို႕) အုိငယ္ြန္မ်ားျဖစ္ေပၚလာ၍ အဆိုပါ လ်ွပ္စစ္အုိင္ယြန္ 

မ်ားသည ္ပုံမနွဇ္၀ီျဖစ္စဥ္မ်ားကိုထိခုိက္ေစနုိင္ပါတယ ္

အသြင္လကၡဏာမ်ားေပၚမူတည၍္ ဓာတေ္ရာင္ျခညမ္်ားမွာ အမ်ိဳးအစားကြဲျပားမွဳရိွပါတယ ္

ေယဘယူ်အားျဖင့္ အုိင္ယြန္ျဖစ္ေရာင္ျခည္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္းခြဲျခားႏုိင္ပါတယ ္

အယ္လ္ဖာေရာင္ျခည္ Alpha သည ္ ယူေရနီယမ္နွင့္ေရဒီယမ္က့သဲို႕ေသာ ျဒပ္စင္မ်ားမွ 

ထုတ္လႊတ္ေသာ ေလးလ၍ံ အဖုိဓာတ္ေဆာင္ေသာ အမွဳန္မ်ားပါ၀င္ပါတယ ္ အယ္လ္ဖာ 

ေရာင္ျခညက္ိ ုစကၠဴ ပါးတစ္ရြက ္(သို႕) အေရျပားအေပၚယံလႊာျဖင့္ အလံုးစုံတားဆီးနုိင္ပါ 

တယ ္ ဒါေပမဲ့ အယ္လ္ဖာ ေရာင္ျခည္ထုတ္လႊတ္ေသာပစၥည္းေတြကို ခႏၶာကိုယ္တြင္းသို႕ 

အသကရ္ျူခင္း စားေသာကျ္ခင္းနညး္မ်ားျဖင့္ ၀င္ေရာကပ္ါက တစ္ရုွးမ်ားသို႕ တိုက္ရိုက ္

ေရာင္ျခညသ္င့္ေစႏုိငျ္ပီး ဇီ၀ေဗဒဆိငုရ္ာ ပ်ကဆ္းီမွဳမ်ားကိျုဖစ္ေပၚေစနုိငပ္ါတယ ္

ဘီတာေရာင္ျခည္သည္ Beat သည ္ အီလကထ္ရြန္မ်ားပါ၀င္ျပီး အယလ္ဖ္ာေရာင္ျခည ္

ထက ္ ေဖာကထ္ြင္းမွဳ ပုိမ်ားျပီး ေရထတဲြင္ ၁ စင္တမီတီာ မွ ၂ စင္တီမီတာခန္႕အထ ိ

ျဖတသ္န္းႏုိငပ္ါတယ၊္ မီလီမီတာ အနညး္ငယထ္ေူသာ အလူမီနီယမ္ျပားနွင့္ ဘီတာ 

ေရာင္ျခညအ္ား ရပ္တန္႕ေစႏုိငပ္ါတယ ္ 

ဂမ္မာ gamma နွင္ ့ အိတ္စ္ X-ray ေရာင္ျခည္ကေတာ ့ အလင္းနွင္ ့ ေရဒီယိုလွိဳင္း 

မ်ားက့သဲို႕ လ်ွပ္စစ္သံလိုက္ေရာင္ျခည္မ်ားျဖစ္ျပီး ၄င္းတို႕၏စြမ္းအင္ေပၚမူတည္ျပီး လူတို႕ 



၏ ခႏၶာကိုယထ္သဲို႕ တိုက္ရိုက္ေဖာက္ထြင္း၀င္ေရာကႏ္ိငုပ္ါတယ၊္ သို႕ေသာ ္ ထူထ ဲ တ့ခဲဲ 

သို႕မဟုတ ္ကြန္ကရစ္နရံမံ်ားျဖင့္ ရပ္တန္႕ေစနုိငပ္ါတယ ္

နယူထရြန္ neutron ဆိုသည္မွာ လ်ွပစ္စ္ -မေဆာင္ေသာအမွဳန္ျဖစ္ျပီး အုိင္ယြန္တိုက္ရိုက ္

ထုတ္လုပ္ျခင္းမရိွေသာ္လည္း ၄င္းေရာင္ျခညသ္ည ္ ျဒပ္၀တၱဳ၏ အက္တမ္မ်ားနွင့္ အျပန္ 

အလွန္သက္ေရာက္ပါက အယ္လ္ဖာ၊ ဘီတာ၊ ဂမ္မာ နွင့္ အိတစ္္ ေရာင္ျခည္တို႕ ျဖစ္ေပၚ 

ေစႏုိငျ္ပီး ၄င္းတို႕မွ တဆင္ ့အုိငယ္ြန္ျဖစ္ေပၚေစႏုိငပ္ါတယ ္နယထူရြန္သည ္ခႏၶာကိုယထ္ ဲ

သို႕ေဖာက္ထြင္းနုိင္ျပီး ၄င္းကိ ု ထူထေဲသာ ကြန္ကရစ္၊ ေရနွင္ ့ ဖေယာင္းတို႕ျဖင့္သာ 

ရပ္တန္႕ေစႏုိငပ္ါတယ ္

ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည ္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္တည္ရိွမွဳကိ ု မျမင္နိုင္ မခံစားႏုိင္ေသာ္လည္း ရိုးရွင္း 

ေသာ ဓာတ္ေရာင္ျခည္တိုင္းကရိယာျဖင့္ အနညး္ငယမ္ွ် ေသာ ပမာဏကိ ု တိုင္းတာ 

တြက္ခ်က္ႏုိင္ပါတယ ္
 

ဓာတ္ေရာင္ျခည္ပမာဏ 

 

 

 

 

 

 

 

ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည ္ ေနေရာင္ျခညမ္ပွါ၀င္ေသာ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္ကိ ု ခႏၶာကိုယမွ္ 

စုတ္ယူျခင္းေၾကာင့္ ပူေႏြးမွဳကိခုစံားရပါတယ၊္ ဒါေပမဲ့ အနီေအာကေ္ရာင္ျခညဟ္ာ ခႏၶာ 

ကိုယတ္ြင္း တစ္ရွဳ းမ်ားအတြင္း အုိင္ယြန္ မျဖစ္ေပၚေစႏုိငပ္ါဘူး၊ အုိငယ္ြန္ျဖစ္ ေရာင္ျခည ္

ေတြကေတာ ့ ဆလဲမ္်ား၏ ပုံမွန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိ ု ထိခုိက္ေစယံုမက ဆလဲ္မ်ားကိ ု

ေသဆံးုေစႏုိငပ္ါတယ ္



အုိငယ္ြန္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သိသာထင္ရွားေသာ ဇီ၀သက္ေရာက္မွဳမ်ားကိ ု ျဖစ္ေစရန္ 

လိုအပ္ေသာ စြမ္းအင္ပမာဏသည ္ ခႏၶာကိုယမွ္ သိရိွခံစားႏုိင္ရန္ ေသးငယလ္ြန္းျပီး 

အနီေအာကေ္ရာင္ျခညေ္ၾကာင့္ အပူထုတ္သည္ေလာက္ေတာင္ မခံစားရပါ 

ဇီ၀သက္ေရာက္မွဳမ်ားသည ္ အုိငယ္ြန္ျဖစ္ေရာင္ျခညမ္်ား၏ အမ်ိဳးအစားႏွွင္စ့ြမ္းအင္ေပၚ 

မူတည၍္ ေျပာင္းလႏုိဲငပ္ါတယ ္ ဇီ၀သက္ေရာက္မွဳ အႏၱရာယ္၏ အတိုင္းအတာသည ္

တစ္ရုွးမ်ားေပၚသို႕ က်ေရာကေ္သာ ဓာတေ္ရာင္ျခညပ္မာဏပင္ျဖစ္ျပီး ယနူစ္မာွ ဆီးဗက ္

(Sv) ျဖစ္ပါတယ ္  ၁ ယနူစ္မာွ ဆီးဗက္သည ္ ၾကးီမားေသာ ပမာဏျဖစ္ျပီး အမ်ားအားျဖင့္ 

ခံစားရေသာ ဓာတေ္ရာင္ျခည ္ပမာဏမွာ ၁ ယနူစ္ ဆီးဗက္၏ တစ္ေထာင္ပံ ုတစ္ပံ ုmSv 

မွ တစ္သန္းပုံတစ္ပုံ၏ µSv ပမာဏျဖင့္သာ ေဖာျ္ပေလရ့ွပိါတယ ္

ဥပမာအားျဖင့္ ရင္ေခါင္းဓာတမ္နွ ္ တစ္ခါရိုကျ္ခင္းအတြက ္ ေပးရေသာ ဓာတေ္ရာင္ျခည ္

ပမာဏမွာ 0.2mSv ျဖစ္ပါတယ၊္ ပ်ွမး္မ်ွအားျဖင့္ သဘာ၀အေလ်ာက ္ ျဖစ္ေသာ ဓာတ ္

ေရာင္ျခညပ္င္ရင္းမ်ားမွ တစ္ႏစွလ္်ွင ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အေပၚ သက္ေရာက္သည္ ့ ဓာတေ္ရာင္ 

ျခညပ္မာဏမွာ 2.4  mSv   ျဖစ္ပါတယ္ 

အိမ္ႏွင့္အေဆာက္အဦမ်ားရိွ ေလထတဲြင္ ေရဒီယိုသတၱိၾကြျဒပ္စင္မ်ားရိွႏုိင္ျပီး ၄င္း ျဒပ္စင္ 

မ်ားသည ္ေရဒြန္၊ သိရုြန္ နွင့္ ေရဒီယမ္ ျပိဳကြဲျခင္းမွ ထြက္ရိွလာေသာ ျဒပ္စင္မ်ား၊ သိုရီယမ္ 

ပါရိွသည့္ေျမၾကီး အုတ၊္ သ၊ဲ ေက်ာက ္ စေသာ ေဆာကလ္ပုေ္ရးပစၥညး္မ်ားတြင္ပါ၀င္ျပီး 

သဘာ၀၏ ဓာတေ္ရာင္ျခည ္သက္ေရာက္မွဳ အၾကီးဆံုးပင္ရင္းမွာ ကမာၻေပၚရိွ ေျမၾကးီမ်ား 

တြင္ ပါ၀င္ေသာ ယေူရနီယမ္ နွင့္ သိုရီယမ္တို႕ပင္ျဖစ္ပါတယ ္

ေကာစ့မစ္ေရာင္ျခညေ္ၾကာင့္ ဓာတေ္ရာင္ျခညသ္င့္မွဳ ပမာဏ ေျပာင္းလမွဲဳသည ္ ပင္လယ ္

ေရမ်ကန္ာွျပင္ အျမင့္ေပၚတြင္ အလြန္မူတည္ျပီး လတၱီက်ဴ႕ေပၚတြင္ အနညး္ငယသ္ာ 

မူတည္ပါတယ ္ဥပမာအားျဖင့္ ေလယာဥ္ျဖင့္ ခရီးသြားေနသအူေပၚတြင္ ဓာတေ္ရာင္ျခည ္

သင့္မွဳပမာဏ ပုိမ်ားႏုိငပ္ါတယ ္  

ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည ္ သဘာ၀ ဓာတေ္ရာင္ျခညထ္ြကပ္င္ရင္းမ်ားမွ အုိငယ္ြန္ျဖစ္ ေရာင္ျခည ္

သက္ေရာက္မွဳအား နညး္လမ္းနွစသ္ြယျ္ဖင့္ ခံစားရပါတယ ္



ကၽြႏ္ုပ္တို႕ပတ၀္န္းက်င္တြင္ ေျမၾကးီ၊ ေက်ာက္တံုး၊ ေက်ာကခ္မဲ်ားအတြင္းရိွ သဘာ၀ 

အေလ်ာကေ္တြ႕ရိွရေသာ ေရဒီယိုသတၱိၾကြျဒပ္စင္မ်ားနွင့္ အာကာထမွဲ ကမာၻ႕ေလထ ု

ထသဲို႕ ၀င္ေရာကလ္ာေသာ ေကာစ့မစ္ေရာင္ျခညမ္်ား ၀ုိငး္ရံေနပါတယ ္

ကၽြႏ္ုပ္တို႕ စားသံးုေနေသာ အစားအစာ၊ ေသာက္သံုးေသာေရႏွင့္ ရွဳရိွဳကေ္နေသာ 

ေလတို႕မွတဆင့္ ေရဒီယိုသတၱိၾကြျဒပ္စင္မ်ားသည ္ ခႏၶာကိုယအ္တြင္းသို႕၀င္ေရာကန္ိငုပ္ါ 

တယ။္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ခႏၶာကိုယတ္ြင္ ေသြးနွင္ ့အရိုးမ်ား၌ ပုိတက္ဆီယမ္ K, ကယ္လ္စီယမ္ C, 

ေရဒီယမ္ Ra က့သဲို႕ေသာ ျဒပ္စင္မ်ားပါရိွပါတယ၊္ ထို႕အျပင္ သြားဓာတ္မွန္ ၊ ေရာဂါရွာေဖြ 

ရာတြင္ အသံးုျပဳေသာ ဓာတ္မွန္ရိုက္ျခင္းေတြ နယူကလီးယားနည္းပညာ အသံးုျပဳေသာ 

စကမ္ွဳလပုင္န္းမ်ား၊ အျခားလူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ နာရီေရာင္ေျပာင္းေတာက ္ ႏွင့္ 

မီးခုိးတိုင္းတာျခင္း ကရိယာမ်ားမွလည္း ဓာတ္ေရာင္ျခည္သင့္မွဳကိခုစံားရပါတယ ္ 

နယူကလီးယား စမ္းသပ္ေဖာကခ္ြဲမွဳမ်ားႏွင္ ့ေက်ာကမ္းီေသြးႏွင္ ့နယူကလီးယား စြမ္းအင္ 

သံုး ဓာတအ္ားေပးစကရ္ုမံ်ားမွ ပုံမနွ္ ထြက္ရိွေနတ့ ဲ ေရဒီယိုသတၱိၾကြပစၥည္းမ်ားမွလည္း 

ေရာင္ျခည္သင့္မွဳကိ ုခံစားရပါတယ ္

 

ဓာတ္ေရာင္ျခည္သည္ မည္သည့္အဆင့္၌ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစပါသနည္း 

 

 

 

 

 

 

ျမင့္မားေသာ ဓာတေ္ရာင္ျခည ္ ပမာဏႏွင္ ့ အမ်ိဳးအစားမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳကိ ု

စံနစ္တက်မွတတ္မ္းမ်ားထားရိွျပီးျဖစ္ပါတယ္၊ ကိုယခ္ႏၶာကိုအလြန္မ်ားျပားတ့ ဲဓာတေ္ရာင္ 



ျခညပ္မာဏ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေပးခံထားရေသာ ဓာတေ္ရာင္ျခညသ္င့္ေနေသာ လူသည ္

ရကအ္နညး္ငယအ္တြင္းမွာ ေသဆံုးနုိင္ပါတယ ္

Hiroshima နွင့္ Nagasaki ဗုံးေပါကက္ြဲမွဳတြင္ အသကရ္ငွ ္ က်န္ရစ္သေူတြရ႕ဲ က်န္းမာ 

ေရးဆိငုရ္ာ မွတ္တမ္းမ်ားကိ ု ေလ့လာခ့ျဲပီး ထိုအရာမ်ားမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သိရသည္မွာ  

ဓာတေ္ရာင္ျခည ္ အေတာ္အသင့္မ်ားျပားေသာ ပမာဏသကေ္ရာကခ္ရံျခင္း မရိွခ့ဲလ်ွင္ 

ဓာတ္ေရာင္ျခည္သင့္မွဳ၏ က်န္းမာေရးဆိငုရ္ာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ား မျဖစ္ႏိငုပ္ါ 

သို႕ေသာ ္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္သင့္မွဳပမာဏ ျမင့္ပါက အျခားအက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ား 

အထးူသျဖင့္ ကင္ဆာေရာဂါမ်ား အလြယတ္ကျူဖစ္ေပၚႏုိငပ္ါတယ ္ 

ဒါေပမဲ့ ဓာတ္ေရာင္ျခည္သင့္မွဳေၾကာင့္ ကင္ဆာျဖစ္ေစႏုိင္တယ္လို႕ တရားေသတြက္လို႕ 

မရပါဘးူ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ေန႕စဥ္ရွင္သန္ေနထိုင္မွဳတြင္ ဓာတေ္ရာင္ျခညအ္ျပင္ ေထာင္ေပါင္း 

မ်ားစြာေသာ အရာသတၱဳမ်ား ေဆးလပိမ္းီခုိးအပါအ၀င္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည ္  အခ်ိဳ႕ေသာ 

ဓာတုဆိုးေဆးမ်ား အစားအစာတြင္ ပါ၀င္ေသာမွိဳမ်ားေၾကာင့္လ ဲ ကင္ဆာျဖစ္ေစႏုိငပ္ါ 

တယ၊္ တိရိစာၦန္မ်ားအား ေလလ့ာျခင္းမွရေသာ စမ္းသပ္ခ်က ္ အေထာက္အထားမ်ားအရ 

ဓာတေ္ရာင္ျခည ္ သင့္ခရံျခင္းသည ္ မ်ိဳးတံုးမွဳကိျုဖစ္ေစနုိင္ပါတယ္၊ Hiroshima နွင့္ 

Nagasaki ဗုံးေပါကက္ြဲမွဳတြင္ အသကရ္ငွ ္ က်န္ရစ္သေူတြရ႕ဲ က်န္းမာေရးဆိငုရ္ာ 

မွတ္တမ္းမ်ားကိ ု ေလလ့ာရာတြင္ လူသားမ်ားအတြက ္ မ်ိဳးတံုးျခင္းကိ ု မျဖစ္ေစႏုိငပ္ါ။ 

ဓာတေ္ရာင္ျခည ္ပမာဏ အနညး္ငယ ္သက္ေရာကခံ္ခ့ဲရပါကလညး္ ဆလဲ္မ်ားႏွင့္ တစ္ရွဳ း 

မ်ားကိ ုျပန္လည ္ေကာင္းမြန္ေစႏုိငပ္ါတယ ္

 

ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကာကြယ္ေရး 

 

 

 

 



ဓာတေ္ရာင္ျခညက္ာကြယေ္ရးတြင္ ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္ သဘာဝတြင္ရွေိသာ 

ဓာတ္ေရာင္ျခည္အဆင့္ထက္ျမင့္သည္ ့ မည္သည့္ပမာဏကိုမဆိ ု လူ႕က်န္းမာေရးကိ ု

ထိခုိက္ပ်က္ဆီးေသာ ေဘးအနၱရာယ္ဟုယူဆၾကျပီး ဒုတယိအဆင့္အေနျဖင့္ ယေန႕ 

ကာကြယ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည ္ ေနာင္လာမည္ ့မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအား ကာကြယ ္

ရန္ျဖစ္ပါတယ္  

မိမိတို႕ အခ်ိနၾ္ကာျမင့္စြာ သိရိွထားသည့္အတိုင္း အုိငယ္ြန္ျဖစ္ေရာင္ျခည ္ပမာဏ မ်ားမ်ား 

သကေ္ရာကပ္ါက လူ႕ခႏၶာကိုယ္ရိွ တစ္ရွဳးမ်ားကိ ုပ်ကဆ္းီေစႏုိငပ္ါတယ ္ဓာတေ္ရာင္ျခည ္

ျဖာထြက္မွဳေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ မ်ားစြာေသာ ဓာတေ္ရာင္ျခညသ္င့္ ထိခုိက္ပ်က္ဆီး 

မွဳမ်ားႏွင့္ ပတ္သက၍္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားမွ ႏွစေ္ပါင္းမ်ားစြာ ေစာင့္ၾကည္ ့ ေလ့လာခ့ၾဲက 

ပါတယ ္

 

 

 

 

 

 

ဓာတ္ေရာင္ျခည္သင့္မွဳအား ထနိး္ခ်ဳပ္ရန္ႏငွ့္ ကာကြယ္ႏုိင္မည္ ့ နညး္လမ္းမ်ား ရွာေဖြရန္ 

ကၽြမ္းက်င္သည္ ့ အဖြဲ႕အစညး္မ်ား အသီးသီး ထြက္ေပၚလာခ့ပဲါတယ ္ ၁၉၂၈ ခုနစွမ္ာွ 

အစုိးရမဟတုေ္သာ အဖြဲ႕အစညး္မ်ားမွ ကၽြမ္းက်င္သပူညာရွငမ္်ားပါဝင္ေသာ အျပညျ္ပည ္

ဆိုင္ရာ အိတ္စ္ေရာင္ျခည္ႏွင့္ ေရဒီယမ္ ကာကြယ္ေရးေကာ္မတ ီ  (International x-ray 

and Radium Protection Committee) ကိ ုတညေ္ထာင္ခ့ဲပါတယ ္

၄င္း အဖြဲ႕အစညး္မွာေနာင္တြင္ International Commission on Radiological 

Protection (ICRP)  အမည္ ေျပာင္းလသဲတ္မွတ္ခ့ျဲပီး ဓာတေ္ရာင္ျခည ္ ကာကြယ္ေရး 

အတြက ္ အေျခခံက်သည္ ့ စညး္မ်ဥ္းခ်မွတရ္န္ႏငွ္ ့ အၾကျံပဳခ်ကမ္်ား ပုံမနွထ္တုေ္ဝရန္ 

ရညရ္ြယခ့္ဲပါတယ၊္ အဆိုပါ စညး္မ်ဥ္းမ်ားႏွင္ ့ အၾကျံပဳခ်ကမ္်ားသည ္ ဓာတေ္ရာင္ျခည ္



လုပ္သားမ်ား ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအား ေရာင္ျခည္သင့္မွဳကိ ု ထိန္းခ်ဳပ္သည္ ့ အေျခခံနညး္ 

ဥပေဒသမ်ားျဖစ္ပါတယ ္

၄င္း အေျခခံနညး္ဥပေဒသမ်ားကိ ုအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဏုျမဴစြမ္းအင္ေအဂ်င္စ ီ(IAEA) 

ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕  (WHO), အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလပုသ္မားအဖြဲ႕ (ILO), ႏွင္ ့

OECD the Nuclear Energy Agency (NGA) တို႕ပူးေပါင္းျပီး ဓာတ္ေရာင္ျခည္ ကာကြယ္ 

ေရး အတြက ္အေျခခံ လံျုခံဳေရးဆိငုရ္ာ စံနွဳ န္းမ်ား ေပါင္းစပ္၍ Basic Safety Standard 

for Radiation Protection အျဖစ္ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝခ့ပဲါတယ္ ၊ ၄င္း 

စံနွဳန္းမ်ားကို ဓာတ္ေရာင္ျခည္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအား ဓာတ္ေရာင္ျခည္ 

ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဓာတေ္ရာင္ျခည ္ အႏၱရာယမ္ ွ ကင္းေဝးေစေရးအတြက ္ ကမၻာတစ္ဝွမ္း 

တြင္ သတ္မွတ္ထားရိွပါတယ။္ 

၁၉၅၅ ခုနစွတ္ြင္ ကမၻာ႕ကုလသမဂၢ အေထြေထြညလီာခံမ ွ UN Scientific Committee 

on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) ဆိုတ့ ဲ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကိ ု

ဖြဲ႕စညး္ေပးခဲ့ပါတယ၊္ ၄င္းအဖြဲ႕ရ႕ဲ ရညရ္ြယခ္်ကက္ေတာ ့ ပတဝ္န္းက်င္ရွ ိ အုိငယ္ြန္းျဖစ္ 

ေရာင္ျခည ္ ႏွင့္ ေရဒီယိ ု သတၱိၾကြျဖစ္မွဳ အဆင့္မ်ားအား ေလ့လာေတြ႕ရိွမွဳႏွင့္ လူႏွင့္ 

သဘာဝပတဝ္န္းက်င္အား ဓာတ္ေရာင္ျခည္သက္ေရာက္မွဳ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

အား စုစညး္ေလလ့ာ၍ ျဖန္႕ေဝရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ဓာတေ္ရာင္ျခညက္ာကြယေ္ရးေဆာင္ရြကမ္ွဳ မ်ားမွာ တစ္ညီတည္း 

ျဖစ္ပါတယ ္ ICRP ၏သတမွ္တ္ခ်က္အရ သဘာဝအေလ်ာက္ထြက္ရိွေသာ ဓာတေ္ရာင္ 

ျခည္ထက္ပုိ၍ မည္သည္ ့ ဓာတ္ေရာင္ျခည္သင့္မွဳကိုမဆိ ု နညး္ႏိုငသ္မ်ွ နညး္ေအာင္ 

ကာကြယရ္မညျ္ဖစ္ပါတယ ္

ဓာတ္ေရာင္ျခည္လုပ္သားတစ္ဦးအတြက ္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္သင့္မွဳ သတ္မွတ္ခ်က္မွာ 

ပ်ွမး္မ်ွ (၅) ႏွစ္အထက္အတြက ္ (၁၀၀) မီလေီဆးလဗ္ကျ္ဖစ္ျပီး ျပည္သူလူထ ု အတြက ္

တစ္ႏစွလ္်ွင(္၁) မီလေီဆးလဗ္ကျ္ဖစ္ပါတယ္၊ အဆိုပါ ဓာတ္ေရာင္ျခည္သင့္မွဳ ကန္႕သတ ္

ခ်က္ေအာက္ရိွ မည္သည္ ့ဓာတေ္ရာင္ျခည ္သင့္မွဳမဆိ ုအႏၱရာယက္်ေရာကႏ္ိငုျ္ခင္းမရိွပါ၊ 



ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားထက ္ ေက်ာ္လြန္သည္ ့ ဓာတ္ေရာင္ျခည္သင့္လ်ွင္သင့္ သေလာက ္

က်န္းမာေရးကိုတိကု္ရိုက္ထိခုိက္ေစႏုိင္ပါတယ ္

ျပည္သူလူထုသို႕ ႏွစစ္ဥ္ ဓာတေ္ရာင္ျခည ္ လက္ခံရရိွမွဳသည ္ ICRP မွ လုပ္သားမ်ား 

အတြက ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကန္႕သတ္ခ်က္ထက ္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ 

ေက်ာ္လြန္ေနသည္ ့သဘာဝဓာတေ္ရာင္ျခညပ္မာဏထကျ္မင့္ေသာ ေနရာေတြ ကမၻာေပၚ 

မွာ ရိွေနပါတယ ္ 

ဓာတေ္ရာင္ျခည္သင့္ခံရသည္ ့ လဥူးီေရသည ္ အလြန္နညး္ပါးသည္ ့ အတြက ္ ဓာတေ္ရာင္ 

ျခညေ္ၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည္ ့ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားအား ကးူစကေ္ရာဂါမ်ား 

ျဖစ္ပြားပုံကို ေလ့လာသက့သဲို႕ခ်က္ခ်င္းေလ့လာရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ဓာတေ္ရာင္ျခည ္

အႏၱရာယ္အား လံုးဝ လ်စ္လ်ဴရွဳ၍ မရႏုိငပ္ါ 

ICRP ႏွင့္ IAEA အၾကျံပဳခ်ကမ္်ားမွာ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ခ်င္းအတြက ္ ဓာတေ္ရာင္ 

ျခည္ သက္ေရာက္မွဳ အားနည္းႏုိင္သမ်ွနည္းေအာင္ ေလ်ာခ့်ရန္ ျဖစ္သည၊္ တူညီသည္ ့

ျပည္သူထူထုအား ဆက္တိုက္ဓာတ္ေရာင္ျခည ္ သင့္ေစသည္ ့ အျခား အေၾကာင္းရင္းမ်ား 

ကိုလည္းထည့္သြင္း စဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ ္

ထို႕ျပင္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ လက္ခံရရိွသည္ ့ဓာတ္ေရာင္ျခည္သင့္မွဳ ပမာဏသည ္သတ္မွတ္ 

ထားေသာ ပမာဏထက ္ မေက်ာလ္ြန္ေစရန္ ေနာကထ္ပ္ျဖစ္ေပၚလာႏုိငမ္ည္ ့ ဓာတေ္ရာင္ 

ျခည္သင့္ႏုိင္မည္ ့အရာမ်ားကိုလည္း သတျိပဳရပါမယ ္

ေယဘယူ်အားျဖင့္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္လုပ္သားမ်ား ႏွစစ္ဥ္ ပ်ွမး္မွ် ဓာတေ္ရာင္ျခညသ္င့္မွဳ 

ပမာဏသည ္ ၄င္းတို႕အတြက ္ သတ္မွတ္ထားရိွေသာ ဓာတေ္ရာင္ျခညသ္င့္မွဳ ပမာဏ 

ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားေအာက ္ သိသာစြာ ေလ်ာ့နည္းလ်က္ရိွပါတယ ္ ေကာင္းမြန္သည္ ့

ဓာတေ္ရာင္ျခည ္ကာကြယ္ေရး အစီအမံမ်ားသည ္လုပ္သားမ်ား ဓာတေ္ရာင္ျခည ္သင့္ႏုိင္ 

မွဳ ပမာဏ ေလ်ာက့်ေစႏုိငပ္ါတယ ္

 

 



အသုံးဝင္မွဳနွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ 

 

 

 

 

 

 

ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည ္ ေန႕စဥ္ရငွသ္န္ေနထိငုမ္ွဳတြင္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ေဘးအနၱရာယ္မ်ားကိ ု

ရင္ဆိငုေ္နရေသာလ္ညး္ ထိုအရာမ်ားအားလံုးကိုဖယ္ရွားရန္ မျဖစ္ႏိငုပ္ါ ဥပမာအားျဖင့္ 

လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျခင္းအတြက ္ နယူးကလီးယားစြမ္းအင္၊ ဆီ၊ ေက်ာကမ္းီေသြး 

တို႕ကိုအသံုးျပဳျခင္းသည ္ က်န္းမာေရးထခိိကုေ္စေသာ ေဘးအနၱရာယမ္်ားနွင္ ့ ဆက္ႏြယ ္

ေနပါတယ ္သို႕ေသာ ္အေသးအဖြဲမ်ွသာျဖစ္ပါတယ ္

ဓာတေ္ရာင္ျခညန္ငွ္ ့ နယူးကလီးယားနည္းပညာမ်ားကိ ု ေရာဂါရွာေဖြျခင္း၊ ေဆးကသုျခင္း 

စကမ္ွဳလပုင္န္း၊ စုိကပ္်ိဳးေရး၊ စြမ္းအင္ႏငွ့္ အျခားသိပၸံနွင့္နည္းပညာနယ္ပယ္မ်ားတြင္ 

အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြက ္အလြန္အက်ိဳးျပဳပါတယ ္

ဓာတေ္ရာင္ျခညျ္ဖင့္ ေရာဂါရွာေဖြျခင္း၊ ကသုျခင္းမ်ားတြင္ အသံးုျပဳျခင္းျဖင့္ လူ႕အသက ္

ေပါင္းမ်ားစြာကိ ု ကယ္တင္ႏုိင္ျပီး ဓာတေ္ရာင္ျခညသ္ည ္ ကင္ဆာအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက ္ ကုသ 

ရာတြင္ အဓိကက်ေသာ က႑မွပါ၀င္ပါတယ၊္ ယခုအခါ စကမ္ွဳ ႏုိငင္မံ်ားတြင္ ေဆးရံုမ်ား၌ 

ေဆးကုသမွဳ ခံယေူနေသာ လနူာ ၄ ေယာက္တြင္ ၃ ေယာက္မွာ နယူးကလီးယား 

နညး္ပညာျဖင့္ ေဆးကသုျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးမ်ားစြာ ရရိွေနၾကျပီ ျဖစ္ပါတယ၊္ အျခားနယပ္ယ ္

ေတြမွာလည္း အလားတူျဖစ္ပါတယ ္

----------- 

ေဒါက္တာမုိးျဖဴလွိဳင္ 

(IAEA website- မွ Radiation in Everyday Life ကို ကိုးကားပါသည။္) 


	Radiation in Everyday Life

