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บทคัดยอ
ในงานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบคาระดับรังสีแกมมาในอากาศบริเวณจังหวัดพะเยามา
ทําการศึกษาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนด โดยทําการทดลอง ณ สถานีเฝาระวัง
ภัยทางรังสีจังหวัดพะเยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาขอ มูลยอนหลังระหวางวันที่ 28 มีนาคม
2554 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 โดยใชหัววัดรังสีชนิด proportional ยี่หอ BERTHOLD และจอแสดงผลรุน
Micro Gamma LB 111 ทําการวัดระดับรังสีแกมมาในอากาศเปนรายวัน จากการวิเคราะหขอมูลระดับรังสีแกมมา
ในอากาศบริเวณจังหวัดพะเยา ในป 2554-2558 คาพิสัยอยูในชวง 0.172-0.052, 0.164-0.043, 0.154-0.122,
0.156-0.114 และ 0.149-0.140 Sv/hr ตามลําดับ และพบคาเฉลี่ยในป 2554-2558 มีคา 0.146, 0.154,
0.145, 0.146 และ 0.143 Sv/hr ตามลําดับ ซึ่งคาระดับรังสีแกมมาในสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานที่สํานั กงาน
ปรมาณูกําหนดมีคาประมาณ 0.040-0.150 Sv/hr ซึ่งผลระดับรังสีแกมมาในอากาศบริเวณจังหวัดพะเยาอยูใน
เกณฑปกติ ยกเวนในป 2555 มีคาเฉลี่ยเกินสูงกวาระดับรังสีแกมมาในสิ่งแวดลอมเล็กนอย และไดเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยระดับรังสีแกมมา ในอากาศของสถานีเฝาระวังภัย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดตราดและจังหวัดระนอง ซึ่ง
ใชระบบตรวจวัดระดับรังสีแกมมาในอากาศแบบที่ 2 เหมือนกัน พบคารังสีที่วัดไดมีคาแตกตางกันอาจเนื่องมาจาก
ความแตกตางของภูมิประเทศ และสถานีที่ตั้ง แตผลทั้ง 4 สถานีอยูในชวงยอมรับได อยูในเกณฑปกติที่มีความ
ปลอดภัยแกประชาชน
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ABSTRACT
In this research, the objective was to compare the ambient gamma dose rate in Phayao
province with the standard level of the office of atoms for peace (OAP). The data were
collected from the radiation monitoring station at School of Science, University of Phayao
between 28 March 2011 to 15 May 2015. The proportional counter type (BERHOLD) gamma
radiation detector and the display monitor of Micro Gamma LB111 were used to collect and
evaluate the ambient gamma dose rate on daily basic. During 2011 to 2015, the values of
ambient gamma dose rate were ranged 0.172-0.052, 0.164-0.043, 0.154-0.122, 0.156-0.114, and
0.149-0.140 Sv/hr and with the average 0.146, 0.154, 0.145, 0.146 and 0.143 Sv/hr
respectively. The average values of ambient gamma dose rate were in normal levels compared
to the OAP standard of 0.040-0.150 Sv/hr exception in year 2012, which the mean value was
slightly higher than the background radiation in the environment. Moreover, the average data
were compared with other radiation monitoring stations using the same detection system in
Ubonratchathani, Trat and Ranong. It was found that the average values were different from
each other due to the geographical location. However, the averages of all stations gamma dose
rates were acceptable and safe.
คําสําคัญ: สถานีเฝาระวังภัยทางอากาศ ระดับรังสีแกมมาในอากาศ
Keywords: Radiation Monitoring Station, Ambient Gamma Dose rate in air

บทนํา
สารกั ม มั น ตภาพรั ง สี เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของโลก
แบงไดเปน 2 ประเภทคือ 1. เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
2. เกิดจากมนุษยสรางขึ้น โดยวัตถุที่มีกัมมันตภาพรังสี
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามธรรมชาติ มี อ ยู บ ริ เ วณเปลื อ กโลก
พื้นและผนังของบาน โรงเรียน ที่ทํางาน ในอาหารที่เรา
บริโภค และในน้ําที่เราดื่ม มีกาซกัมมันตรังสีในอากาศ
ที่เราหายใจ ภายในรางกายของเรา กลามเนื้อ กระดูก
และเนื้ อ เยื่ อ ล ว นแต มี ธ าตุ ที่ มี กั ม มั น ตภาพรั ง สี
ต า ม ธ ร ร ม ชา ติ ป ร ะ ก อ บ อยู ด ว ย ( ก องก า ร วั ด
กัมมันตภาพรังสี, 2534-2546) สวนรังสีที่ มนุษยสราง
ขึ้น มีแหลงกําเนิดหลายรูปแบบ เชน การทดลองระเบิด
นิวเคลียร และฝุนกัมมันตรังสี เปนตนปจจุบันทั่วโลกมี

การใชเทคโนโลยีดานนิวเคลียรในดานการทหาร ดาน
การพั ฒ นาประเทศ อย า งแพร ห ลาย โลกมี ก าร
แพรกระจายของรังสีออกสูสิ่งแวดลอม ที่ไมไดมาจาก
ธรรมชาติมากมายหลายครั้ง เชน พ.ศ. 2488 ประเทศ
สหรัฐอเมริก า ใชร ะเบิด นิวเคลี ยรถล มประเทศญี่ปุ น
(IAEA, 2011) พ.ศ. 2529 อุบัติเหตุจากการเดินเครื่อง
ปฏิกรณ นิวเคลียรเพื่ อผลิต กระแสไฟฟา ที่เชอรโนบิ ว
ประเทศสหภาพโซเวียต (Burton et al., 2006) และ
พ.ศ 2554 เกิดแผนดินไหวสงผลกระทบตอโรงไฟฟา
นิวเคลียร ในประเทศญี่ปุน (IAEA, 2015)
การใชประโยชนจากพลังงานปรมาณูในดาน
ตางๆ ในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว หลาย
ประเทศมีแผนที่จะพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียรในการ
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ผลิ ต กระแสไฟฟ า ซึ่ ง การใช แ ละพั ฒ นาเทคโนโลยี
นิ ว เคลี ย ร ดั ง กล า วอาจเกิ ด ผลกระทบทางรั ง สี ต อ
ประชาชน และสิ่งแวดลอมในวงกวาง ซึ่งอันตรายจาก
รังสีตอรางกาย อาการที่ปรากฎเมื่อไดรับปริมาณรังสี
ระดับตางๆ แสดงดังตารางที่ 1 เนื่องจากผลกระทบ
ไมไดมี ขอบเขตจํากั ดอยูเ พียงในประเทศและอาจแผ
ขยายถึ ง ประเทศใกล เ คี ย งและประเทศเพื่ อ นบ า น
ประเทศไทยจึงมีความจําเปนมีการเฝาระวังภัยทางรังสี
ที่จะสรางความมั่นใจใหแกประชาชนวาจะสามารถใช
ชีวิตประจําวันไดอยางปลอดภัย
สําหรับประเทศไทยมีหนวยงานที่ดูแลความ
ปลอดภัยจากรังสี คือสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ สังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยงานที่
มีภ ารกิ จในการกํา กั บดู แ ลให ประชาชนชาวไทยและ
สิ่งแวดลอมมีความปลอดภัยจากรังสี จึงไดจัดตั้งสถานี
เฝาระวังภัยทางรังสีจากสิ่งแวดลอม โดยมีการติดตั้ง
สถานีเฝาระวังภัยทางรังสี รวมจํานวน 20 แหง (กลุม
เฝาตรวจกัมมันตภาพรังสี สํานักสนับสนุนการกํากั บ
ดู แ ลความปลอดภั ย จากพลั ง งานปรมาณู สํ า นั ก งาน
ปรมาณูเพื่อสันติ, 2554) ในทุกภาคทั่วประเทศไทย
โดยจังหวัดพะเยามีสถานีเฝาระวังภัยติดตั้งอยู ณ คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจะตรวจวัดระดับ
ตารางที่ 1
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รังสีแกมมาแบบเรียลไทม (ประสงค เกษราธิคุณและ
คณะ,2555; Hongkong observatory,1999; Pael et
al., 2009) ตลอด 24 ชั่วโมงและคารังสีที่วัดได จะถูก
สงขอมูลผลการตรวจวัดออนไลนไปยังศูนยเฝาระวังภัย
ทางรังสี ณ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ไดอยางทันที
ซึ่งหากคาระดับรังสีแกมมาที่วัดไดสูงผิดปกติ ก็จะมีการ
สงสัญญาณเตือนมาที่ศูนยเฝาระวังภัยทางรังสีแหงชาติ
โดยเจ า หน า ที่ จ ะตรวจสอบและประกาศมาตราการ
รองรับเพื่อใหประชาชนและสิ่งแวดลอมปลอดภัยจาก
อันตรายของรังสีตอไป ระดับรังสีที่ใชเปนเกณฑในการ
ติดตามตรวจสอบมีคาเทากับ 200 nSv/hr และระดับ
รังสีที่ทําใหเกิดความผิดปกติของรางกายเทากับ 250
nSv/hr ดังตารางที่ 1
สถานีเฝาระวังภัยทางรังสีจังหวัดพะเยาระบบ
ตรวจวัดระดับรังสีแกมมาในสิ่งแวดลอมแบบที่ 2 สง
ขอมูลแบบเรียลไทม ผานอินเตอรเนตไปที่ศูนยเฝาระวัง
ภัยทางรังสี โดยทั่วไปแลวหากระบบทํางานปกติ ระดับ
รั ง สี แ กมมาในสิ่ ง แวดล อ มจะมี ค า ประมาณ 0.0400.150 Sv/hr หากเทากับหรือมากกวา 1 Sv/hr
ระบบจะเตือนโดยแสดงสัญญาณไฟสีแดงพรอมกับเสียง
เตือนและส งขอมู ลผลการตรวจวัด ออนไลนอัต โนมั ติ
มายังศูนยเฝาระวังภัยทางรังสีทันที

แสดงผลกระทบจากรั ง สี ต อ ร า งกาย (สํ า นั ก งานปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี, 2557; ICRP, 1997)

ปริมาณรังสี (มิลลิซีเวิรต)
0-250
250-500
500-1000
2000-3000

อาการที่ปรากฎ
ไมปรากฎอาการ
จะทําใหไขกระดูกหยุดสรางเม็ดเลือดขาวลงชั่วคราว
เซลลไขกระดูกถูกทําลายทําใหปริมาณเม็ดเลือดขาวลดลง ผูปวยมีอาการออนเพลีย และมีโอกาส
ติดเชื้อโรคตางๆไดงาย
ระบบทางเดินอาหารเริ่มถูกทําลาย คลื่นไส อาเจียน ผมรวง ในบางรายอาการรุนแรงและไมรับ
การรักษาอยางถูกตองรวดเร็ว อาจถึงแกชีวิตได
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แสดงผลกระทบจากรั ง สี ต อ ร า งกาย (สํ า นั ก งานปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี, 2557; ICRP, 1997) (ตอ)

ปริมาณรังสี (มิลลิซีเวิรต)
4000
6000
มากกวา 10,000

อาการที่ปรากฎ
ระบบเม็ดเลือดขาวถูกทําลายจนหมด ระบบทางเดินอาหารถูกทําลายอยางหนัก มีโอกาสเสียชีวิต
ได
ออนเพลีย อาเจียน ทองรวงภายใน 1-2 ชั่วโมง ไขกระดูกถูกทําลายผูปวยมีโอกาสเสียชีวิต 2-6
สัปดาห
ผิวหนังพองบวม เสียชีวิตภายใน 2-3 สัปดาห

วิธีการดําเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการตรวจวัด
1. หั ว วั ด รั ง สี แ กมมาชนิ ด proportional
counter (Gas filled detector) ยี่หอ BERTHOLD
ของบริษัท Berthold technologies ประเทศเยอรมนี
2. จอแสดงผลค าปริม าณรัง สีที่วัด ได รุ น
MicroGamma LB 111 ยี่หอ BERTHOLD
การศึกษานี้ เปน การวิจั ยแบบวิเ คราะห โดย
ศึกษาขอมูลยอนหลัง ระหวางวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.
2554 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 จากการเก็บ
คาปริมาณรังสีในอากาศของสถานีเฝาระวังภัยทางรังสี
จังหวัดพะเยา ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลั ย
พะเยา เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ป ระกอบด ว ย หั ว วั ด รั ง สี แ บบ
proportional counter (Gas filled detector) ยี่หอ
BERTHOLD ของบริษัท Berthold technologies
ประเทศเยอรมนีดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งหัววัดจะตรวจวัด
ระดั บ รั ง สี แ กมมาและค า ที่ วั ด ได จ ะแสดงผลผ า น

จอแสดงผลคาปริมาณรังสีที่วัดได รุน MicroGamma
LB 111 ยี่หอ BERTHOLD ดังแสดงในรูปที่ 2 วิธีการ
วิ จั ย สอบเที ย บเครื่ อ งรั ง สี ด ว ยแหล ง กํ า เนิ ด รั ง สี
มาตราฐาน Cs-137 ทําการตรวจวัดเก็บขอมูลระดับ
รังสีแกมมาในอากาศเปนรายวัน นําขอมูลมาวิเคราะห
ซึ่งการตรวจวัดระดับรังสี แกมมาแบบเวลาจริง (real
time) ขอมูลจะถูกสงไปที่ศูนยเฝาระวังภัยทางรังสี ณ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ จากนั้นสรุปและวิเคราะห
ขอมูลที่ไดทั้งหมดโดยเปรียบเทียบคาพิสัยและคาเฉลี่ย
ขอมูลคาระดับรังสีแกมมาในอากาศที่ตรวจวัดไดกับคา
มาตรฐานที่สํานักงานปรมาณูกําหนด

ผลการวิจัย
คาระดับรังสีแกมมาในอากาศของสถานีเฝา
ระวั ง ภั ย ทางรั ง สี จั ง หวั ด พะเยา ระหว า งวั น ที่ 28
มีนาคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2558 คามาตรฐาน
0.040-0.150 ไมโครซีเวิรตตอชั่วโมง (Sv/hr)

รูปที่ 1 แสดงหัววัดรังสีแกมมาชนิด proportional counter (Gas filled detector)

งานวิจัย
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รูปที่ 2 จอแสดงผลคาปริมาณรังสีที่วัด
ตารางที่ 2 แสดงคาระดับรังสีแกมมาในอากาศของสถานีเฝาระวังภัยทางรังสีจังหวัดพะเยา ป 2554
พิสัย (Sv/hr)
0.155-0.144
0.170-0.140
0.172-0.052
0.146-0.142
0.153-0.139
0.151-0.052
0.152-0.136
0.152-0.050
0.157-0.144
0.157-0.146

เดือน
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
เฉลี่ยตอป

คาเฉลี่ย (Sv/hr)
0.150
0.150
0.146
0.144
0.146
0.140
0.144
0.132
0.150
0.153
0.146

ตารางที่ 3 แสดงคาระดับรังสีแกมมาในอากาศของสถานีเฝาระวังภัยทางรังสีจังหวัดพะเยา ป 2555
พิสัย (Sv/hr)
0.164-0.148
0.159-0.143
0.158-0.149
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
คาเฉลี่ย
N/A ไมปรากฏขอมูล

คาเฉลี่ย (Sv/hr)
0.154
0.152
0.155
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.154
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ตารางที่ 4 แสดงคาระดับรังสีแกมมาในอากาศของสถานีเฝาระวังภัยทางรังสีจังหวัดพะเยา ป 2556
พิสัย (Sv/hr)
0.136-0.122
0.154-0.141
0.149-0.141
0.149-0.141
0.149-0.145
0.145-0.131
0.145-0.141
0.149-0.144
0.145-0.144
0.145-0.145
0.149-0.145
0.149-0.144

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
เฉลี่ยตอป

คาเฉลี่ย (Sv/hr)
0.131
0.145
0.145
0.146
0.145
0.143
0.143
0.146
0.145
0.145
0.146
0.146
0.145

ตารางที่ 5 แสดงคาระดับรังสีแกมมาในอากาศของสถานีเฝาระวังภัยทางรังสีจังหวัดพะเยา ป 2557
พิสัย (Sv/hr)
0.149-0.144
0.149-0.141
0.149-0.145
0.149-0.144
0.145-0.114
0.150-0.145
0.152-0.141
0.149-0.145
0.149-0.145
0.156-0.145
0.145-0.145
0.149-0.145

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
เฉลี่ยตอป

คาเฉลี่ย (Sv/hr)
0.146
0.148
0.148
0.147
0.136
0.148
0.146
0.147
0.147
0.148
0.145
0.145
0.146

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 45 เลมที่ 1

189

ตารางที่ 6 แสดงคาระดับรังสีแกมมาในอากาศของสถานีเฝาระวังภัยทางรังสีจังหวัดพะเยา ป 2558
พิสัย (Sv/hr)
0.149-0.141
0.149-0.140
0.145-0.140
0.144-0.140
0.143-0.140

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
คาเฉลี่ย

วิจารณผลการวิจัย
การวัดคาระดับรังสีแกมมาในอากาศเปนการ
เก็ บ ข อ มู ล เป น รายวั น และส ง ออนไลน เ รี ย ลไทม ไ ปที่
สํ า นั ก งานปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ ในการวิ เ คราะห ข อ มู ล
สามารถดูขอมูลรายงานผลหนาเวป www.oaep.go.th
สถานีเฝาระวังภัยทางรังสีจังหวัดพะเยา เริ่มติดตั้งเมื่อ
เ ดื อ น มี น า ค ม 2554 ณ บ ริ เ ว ณ พื้ น ดิ น ข า ง ตึ ก
วิทยาศาสตรตึก 2 และเนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยา
กําลังพัฒนามีการกอสรางตึกใหมขึ้นใกลบริเวณสถานี
เฝาระวังภัย จะเห็นไดวามีบางเดือนที่มีคาระดับรังสีสูง
กว าระดั บรั งสี แกมมาในสิ่ งแวดลอ มตามมาตรฐานที่
กําหนด อาจเนื่องมากจาก 1. สถานีอยูบนดินอาจได
รังสีเพิ่มจากพื้นดิน (Tzotzis et al., 2004) แต
เนื่ องจากระดับ รัง สี จากพื้ นดิ น ควรมี คา คงที่ ในแต ล ะ
เดือน คา ที่ไดจ ากการวั ดมีเพี ยงบางเดือนที่ เกิน อาจ
นาจะเกิดจากความแปรปรวน (Variance) ของการ
ปลดปลอยรังสีซึ่งสงผลตอหัววัดรังสีตามปกติได 2. จาก
การกอสรางตึก มีการขนดิน ขนหิน ขนปูน ในอากาศ
จึงปนเปอนรังสีมากขึ้นจึงทําใหหัววัดรังสีวัดระดับรังสี
ได ม ากขึ้ น แต ค า ระดั บ รั ง สี ยั ง อยู ใ นระดั บ ปลอดภั ย
สําหรับประชาชนทั่วไป ในชวงที่เกิดอุบัติ เหตุโรงไฟฟา
นิวเคลียรฟุกุชิมะ ไดอิชิ ในประเทศญี่ปุน เกิดในชวง
มีนาคม ป 2554 ผลของระดับรั งสี แกมมาในอากาศ
บริเวณจังหวัดพะเยา ไมไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
นี้แต อยา งใด และจะเห็น ได วาในป 2555 ไมปรากฏ

คาเฉลี่ย (Sv/hr)
0.145
0.144
0.142
0.142
0.141
0.143

ขอมูลตั้งแตเดือน เมษายนถึงธันวาคม เนื่องจากทาง
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติไดเปลี่ยนระบบการสงขอมูล
จากระบบโมเดม เปนระบบอินเตอรเนตในการสงขอมูล
และในป 2558 ตั้งแตเดือนมิถุนายน ไดยาย
สถานีเฝาระวังภัยจากบนดินขางตึกวิทยาศาสตร 2 ยาย
ขึ้ น มาติ ด ตั้ ง บนดาดฟ า ตึ ก วิ ท ยาศาสตร 1 เนื่ อ งจาก
สถานที่เดิมมีตึกใหมขึ้น ทําใหบดบังสถานีเฝาระวังภัย
ทํ า ให ส ง ผลต อ การเก็ บ ข อ มู ล รั ง สี ท างอากาศได ซึ่ ง
ณ ปจจุบันกําลังดําเนินการปรับปรุงจึงทําใหหนาเวปไม
มีการรายงานผล

สรุปผลการวิจัย
ในงานวิจัยนี้เปรียบเทียบคาระดับรังสีแกมมา
ในอากาศบริ เ วณจั ง หวั ด พะเยามาทํ า การศึ ก ษา
เปรียบเทียบกับคามาตรฐานที่สํานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติกําหนด ซึ่งคาระดับรังสีแกมมาในสิ่งแวดลอมตาม
มาตรฐานที่ สํ า นั ก งานปรมาณู กํ า หนดมี ค า ประมาณ
0.040 - 0.150 Sv/hr หากเท า กั บหรื อมากกว า 1
Sv/hr ระบบจะเตื อ นโดยแสดงสั ญ ญาณไฟสี แ ดง
พร อ มกั บ เสี ย งเตื อ นและส ง ข อ มู ล ผลการตรวจวั ด
ออนไลน อั ต โนมั ติ ม ายั ง ศู น ย เ ฝ า ระวั ง ภั ย ทางรั ง สี
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติทันที โดยทําการทดลอง ณ
สถานี เ ฝ า ระวั ง ภั ย ทางรั ง สี จั ง หวั ด พะเยา คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาขอมูลยอนหลัง
ระหวางวันที่ 28 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม

190

KKU Science Journal Volume 45 Number 1

2558 ทําการวัดระดับรังสีแกมมาในอากาศเปนรายวัน
จากการวิ เ คราะห ข อ มู ล ระดั บ รั ง สี แ กมมาในอากาศ
บริ เ วณจั ง หวั ด พะเยา ในป 2554-2558 ค า พิ สั ย อยู
ในชว ง 0.172-0.052, 0.164-0.043, 0.154-0.122,
0.156-0.114 และ 0.149-0.140 Sv/hr ตามลําดับ
และพบคาเฉลี่ยในป 2554-2558 มีคา 0.146, 0.154,
0.145, 0.146 และ 0.143 Sv/hr ตามลําดับ ซึ่งผล
ระดับรังสีแกมมาในอากาศบริเวณจังหวัดพะเยาอยูใน
เกณฑ ป กติ ยกเว น ในป 2555 มี ค า เฉลี่ ย เกิ น สู ง กว า
ระดับรังสีแกมมาในสิ่งแวดลอมเล็กนอย และจากการ
เปรียบเทียบคาระดับรังสีแกมมาในอากาศของสถานี
เฝาระวังภัยจังหวัดพะเยา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด
ตราดและจังหวัดระนอง ซึ่งใชระบบตรวจวัดระดับรังสี
แกมมาในสิ่งแวดลอมแบบที่ 2 เหมือนกันพบวาคารังสี
ที่วัดไดมีคาแตกตางกันอาจเนื่องมาจากความแตกตาง
ของภูมิประเทศ และสถานีที่ตั้งที่แตกตางกัน แตผลทั้ง

4 สถานีอยูในชวงยอมรับได อยูในเกณฑปกติที่มีความ
ปลอดภั ย แก ป ระชาชน และได เ ปรี ย บเที ย บระบบ
ตรวจวั ด ระดั บ รั ง สี แ กมมาแบบที่ 1 กั บ แบบที่ 2 ซึ่ ง
ระบบวัดแบบที่ 1 เครื่องมือที่ใฃหัววัดรังสีแบบ NaI(Tl)
(thallium-doped sodium iodide scintillation
detectors) รุน EFRD 3300 จากการเปรียบเทียบ
ค า ระดั บ รั ง สี แ กมมาในอากาศของจั ง หวั ด กรุ ง เทพฯ
จังหวัดเชียงใหม จังหวัดขอนแกน และจังหวัดสงขลา
ผลตามตารางที่ 7 ซึ่งคาที่วัดไดจากระบบแบบที่ 1 วัด
ค า ได น อ ยกว า ระบบแบบที่ 2 เนื่ อ งจากใช หั ว วั ด
แตกตางกันระบบแบบที่ 1 จะใชหัววัดชนิด NaI จะ
สามารถแยกวัดนิวไคลนและแยกไมรวมรังสีจากคอสมิค
ได ซึ่งคามาตรฐานของระบบแบบที่ 1 ตามที่สํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติกําหนดอยูในชวง 0.02-0.10 ไมโคร
ซีเวิรตตอชั่วโมง (Sv/hr) ซึ่งทั้ง 4 สถานีคารังสีอยูใน
เกณฑปกติที่มีความปลอดภัยแกประชาชน

0.155

N/A

µSv/hr

0.150
0.145
0.140
0.135
0.130

มี.ค-ธ.ค
2554

ม.ค-ธ.ค
2555

Research

ม.ค-ธ.ค
2556

ม.ค-ธ.ค
2557

ม.ค-พ.ค
2558

รูปที่ 3 กราฟแสดงระดับรังสีแกมมาในอากาศระหวางปพ.ศ. 2554 -2558

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 45 เลมที่ 1

191

ตารางที่ 6 แสดงคาเฉลี่ยระดับรังสีแกมมาในอากาศของสถานีเฝาระวังภัยทางรังสีแบบที่ 2 จังหวัดพะเยา จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดตราด และจังหวัดระนอง
สถานีเฝาระวังภัยทางรังสี
จังหวัดพะเยา
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดตราด
จังหวัดระนอง

ป 2554
0.146+0.0061
0.069+0.0017
0.090+0.0048
0.122+0.0060

ป 2555
0.154+0.0015
0.073+0.0015
0.117+0.0641
N/A

คาเฉลี่ย(Sv/hr)
ป 2556
0.145+0.0011
0.068+0.0017
0.097+0.0009
0.114+0.0023

ป 2557
0.146+0.0035
0.069+0.0255
0.097+0.0014
0.116+0.0031

ป 2558
0.143+0.0016
0.091+0.0029
0.117+0.0240
0.116+0.0148

N/A ไมปรากฏขอมูล

ตารางที่ 7 แสดงคาเฉลี่ยระดับรังสีแกมมาในอากาศของสถานีเฝาระวังภัยทางรังสีแบบที่ 1 จังหวัดกรุงเทพฯ
จังหวัดเชียงใหม จังหวัดขอนแกน และจังหวัดสงขลา
สถานีเฝาระวังภัยทางรังสี
จังหวัดกรุงเทพฯ
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดขอนแกน
จังหวัดสงขลา

ป 2554
0.046+0.0013
0.050+0.0027
0.054+0.0014
0.054+0.0048

ป 2555
0.046+0.0010
0.058+0.0025
0.055+0.0025
0.050+0.0000

กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณสาขาวิชาฟสิกส คณะ
วิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา และสํ า นั ก งาน
ปรมาณูเพื่อสันติ กรุงเทพ สําหรับใหความอนุเคราะห
ดานการเก็บขอมูลคาระดับรังสีแกมมาในอากาศจาก
สถานีเฝาระวังภัยทางรังสีจังหวัดพะเยา
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คาเฉลี่ย(Sv/hr)
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0.024+0.0030
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