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Measurement of Ambient Gamma Dose rate in air
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บทคัดยอ
ในงานวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบคาระดับรังสีแกมมาในอากาศบริเวณจังหวัดพะเยามา

ทําการศึกษาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานท่ีสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติกําหนด โดยทําการทดลอง ณ สถานีเฝาระวัง
ภัยทางรังสีจังหวัดพะเยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาขอมูลยอนหลังระหวางวันท่ี 28 มีนาคม
2554 ถึงวันท่ี 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 ซึ่งคาระดับรังสีแกมมาในสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานท่ีสํานักงาน
ปรมาณูกําหนดมีคาประมาณ 0.040-0.150 Sv/hr ซึ่งผลระดับรังสีแกมมาในอากาศบริเวณจังหวัดพะเยาอยูใน
เกณฑปกติ ยกเวนในป 2555 มีคาเฉลี่ยเกินสูงกวาระดับรังสีแกมมาในสิ่งแวดลอมเล็กนอย และไดเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยระดับรังสีแกมมา ในอากาศของสถานีเฝาระวังภัย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดตราดและจังหวัดระนอง ซึ่ง
ใชระบบตรวจวัดระดับรังสีแกมมาในอากาศแบบท่ี 2 เหมือนกัน พบคารังสีท่ีวัดไดมีคาแตกตางกันอาจเน่ืองมาจาก
ความแตกตางของภูมิประเทศ และสถานีท่ีตั้ง แตผลท้ัง 4 สถานีอยูในชวงยอมรับได อยูในเกณฑปกติท่ีมีความ
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
สารกัมมันตภาพรังสีเปนสวนหน่ึงของโลก

แบงไดเปน 2 ประเภทคือ 1. เกิดข้ึนตามธรรมชาติ
2. เกิดจากมนุษยสรางข้ึน โดยวัตถุท่ีมีกัมมันตภาพรังสี
ท่ี เ กิด ข้ึน ตามธรรมชาติ มีอยูบริ เวณเปลือกโลก
พ้ืนและผนังของบาน โรงเรียน ท่ีทํางาน ในอาหารท่ีเรา
บริโภค และในนํ้าท่ีเราดื่ม มีกาซกัมมันตรังสีในอากาศ
ท่ีเราหายใจ ภายในรางกายของเรา กลามเน้ือ กระดูก
และเ น้ือเยื่ อ  ล วนแตมี ธาตุ ท่ีมี กัมมันตภาพรั งสี
ต าม ธ ร ร มชา ติ ป ร ะกอบอยู ด ว ย ( ก อ งก า ร วั ด
กัมมันตภาพรังสี, 2534-2546) สวนรังสีท่ี มนุษยสราง
ข้ึน มีแหลงกําเนิดหลายรูปแบบ เชน การทดลองระเบิด
นิวเคลียร และฝุนกัมมันตรังสี เปนตนปจจุบันท่ัวโลกมี

การใชเทคโนโลยีดานนิวเคลียรในดานการทหาร ดาน
การพัฒนาประเทศ อย างแพรหลาย โลกมีการ
แพรกระจายของรังสีออกสูสิ่งแวดลอม ท่ีไมไดมาจาก
ธรรมชาติมากมายหลายครั้ง เชน พ.ศ. 2488 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ใชระเบิดนิวเคลียรถลมประเทศญี่ปุน
(IAEA, 2011) พ.ศ. 2529 อุบัติเหตุจากการเดินเครื่อง
ปฏิกรณนิวเคลียรเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาท่ีเชอรโนบิว
ประเทศสหภาพโซเวียต (Burton et al., 2006) และ
พ.ศ 2554 เกิดแผนดินไหวสงผลกระทบตอโรงไฟฟา
นิวเคลียร ในประเทศญี่ปุน (IAEA, 2015)

การใชประโยชนจากพลังงานปรมาณูในดาน
ตางๆ ในภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว หลาย
ประเทศมีแผนท่ีจะพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียรในการ
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ผลิตกระแสไฟฟา ซึ่งการใชและพัฒนาเทคโนโลยี
นิวเคลียรดังกลาวอาจเกิดผลกระทบทางรังสีตอ
ประชาชน และสิ่งแวดลอมในวงกวาง ซึ่งอันตรายจาก
รังสีตอรางกาย อาการท่ีปรากฎเมื่อไดรับปริมาณรังสี
ระดับตางๆ แสดงดังตารางท่ี 1 เน่ืองจากผลกระทบ
ไมไดมีขอบเขตจํากัดอยูเพียงในประเทศและอาจแผ
ขยายถึงประเทศใกลเคียงและประเทศเพ่ือนบาน
ประเทศไทยจึงมีความจําเปนมีการเฝาระวังภัยทางรังสี
ท่ีจะสรางความมั่นใจใหแกประชาชนวาจะสามารถใช
ชีวิตประจําวันไดอยางปลอดภัย

สําหรับประเทศไทยมีหนวยงานท่ีดูแลความ
ปลอดภัยจากรังสี คือสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ สังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยงานท่ี
มีภารกิจในการกํากับดูแลใหประชาชนชาวไทยและ
สิ่งแวดลอมมีความปลอดภัยจากรังสี จึงไดจัดตั้งสถานี
เฝาระวังภัยทางรังสีจากสิ่งแวดลอม โดยมีการติดตั้ง
สถานีเฝาระวังภัยทางรังสี รวมจํานวน 20 แหง (กลุม
เฝาตรวจกัมมันตภาพรังสี สํานักสนับสนุนการกํากับ
ดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ, 2554) ในทุกภาคท่ัวประเทศไทย
โดยจังหวัดพะเยามีสถานีเฝาระวังภัยติดตั้งอยู ณ คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจะตรวจวัดระดับ

รังสีแกมมาแบบเรียลไทม (ประสงค เกษราธิคุณและ
คณะ,2555; Hongkong observatory,1999; Pael et
al., 2009) ตลอด 24 ช่ัวโมงและคารังสีท่ีวัดได จะถูก
สงขอมูลผลการตรวจวัดออนไลนไปยังศูนยเฝาระวังภัย
ทางรังสี ณ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ไดอยางทันที
ซึ่งหากคาระดับรังสีแกมมาท่ีวัดไดสูงผิดปกติ ก็จะมีการ
สงสัญญาณเตือนมาท่ีศูนยเฝาระวังภัยทางรังสีแหงชาติ
โดยเจาหนาท่ีจะตรวจสอบและประกาศมาตราการ
รองรับเพ่ือใหประชาชนและสิ่งแวดลอมปลอดภัยจาก
อันตรายของรังสีตอไป ระดับรังสีท่ีใชเปนเกณฑในการ
ติดตามตรวจสอบมีคาเทากับ 200 nSv/hr และระดับ
รังสีท่ีทําใหเกิดความผิดปกติของรางกายเทากับ 250
nSv/hr ดังตารางท่ี 1

สถานีเฝาระวังภัยทางรังสีจังหวัดพะเยาระบบ
ตรวจวัดระดับรังสีแกมมาในสิ่งแวดลอมแบบท่ี 2 สง
ขอมูลแบบเรียลไทม ผานอินเตอรเนตไปท่ีศูนยเฝาระวัง
ภัยทางรังสี โดยท่ัวไปแลวหากระบบทํางานปกติ ระดับ
รังสีแกมมาในสิ่งแวดลอมจะมีคาประมาณ 0.040-
0.150 Sv/hr หากเทากับหรือมากกวา 1 Sv/hr
ระบบจะเตือนโดยแสดงสัญญาณไฟสีแดงพรอมกับเสยีง
เตือนและสงขอมูลผลการตรวจวัดออนไลนอัตโนมัติ
มายังศูนยเฝาระวังภัยทางรังสีทันที

ตารางท่ี 1 แสดงผลกระทบจากรังสีตอรางกาย (สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี, 2557; ICRP, 1997)

ปริมาณรังสี (มิลลิซีเวิรต) อาการที่ปรากฎ
0-250 ไมปรากฎอาการ

250-500 จะทําใหไขกระดูกหยุดสรางเม็ดเลือดขาวลงชั่วคราว
500-1000 เซลลไขกระดูกถูกทําลายทําใหปริมาณเม็ดเลือดขาวลดลง ผูปวยมีอาการออนเพลีย และมีโอกาส

ติดเชื้อโรคตางๆไดงาย
2000-3000 ระบบทางเดินอาหารเร่ิมถูกทําลาย คล่ืนไส อาเจียน ผมรวง ในบางรายอาการรุนแรงและไมรับ

การรักษาอยางถูกตองรวดเร็ว อาจถึงแกชีวิตได
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ตารางท่ี 1 แสดงผลกระทบจากรังสีตอรางกาย (สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี, 2557; ICRP, 1997) (ตอ)

ปริมาณรังสี (มิลลิซีเวิรต) อาการที่ปรากฎ
4000 ระบบเม็ดเลือดขาวถูกทําลายจนหมด ระบบทางเดินอาหารถูกทําลายอยางหนัก มีโอกาสเสียชีวิต

ได
6000 ออนเพลีย อาเจียน ทองรวงภายใน 1-2 ชั่วโมง ไขกระดูกถูกทําลายผูปวยมีโอกาสเสียชีวิต 2-6

สัปดาห
มากกวา 10,000 ผิวหนังพองบวม เสียชีวิตภายใน 2-3 สัปดาห

วิธีการดําเนินการวิจัย
เคร่ืองมือท่ีใชในการตรวจวัด

1. หัว วัดรั งสีแกมมาชนิด proportional
counter (Gas filled detector) ยี่หอ BERTHOLD
ของบริษัท Berthold technologies ประเทศเยอรมนี

2. จอแสดงผลคาปริมาณรังสีท่ีวัดได รุน
MicroGamma LB 111 ยี่หอ BERTHOLD

การศึกษาน้ีเปนการวิจัยแบบวิเคราะหโดย
ศึกษาขอมูลยอนหลัง ระหวางวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ.
2554 ถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 จากการเก็บ
คาปริมาณรังสีในอากาศของสถานีเฝาระวังภัยทางรังสี
จังหวัดพะเยา ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
พะเยา เครื่องมือท่ีใชประกอบดวย หัววัดรังสีแบบ
proportional counter (Gas filled detector) ยี่หอ
BERTHOLD ของบริษัท Berthold technologies
ประเทศเยอรมนีดังแสดงในรูปท่ี 1 ซึ่งหัววัดจะตรวจวัด
ระดับรังสีแกมมาและคา ท่ี วัดไดจะแสดงผลผาน

จอแสดงผลคาปริมาณรังสีท่ีวัดได รุน MicroGamma
LB 111 ยี่หอ BERTHOLD ดังแสดงในรูปท่ี 2 วิธีการ
วิจัย สอบเทียบเครื่องรั งสีดวยแหลงกํา เ นิดรั งสี
มาตราฐาน Cs-137 ทําการตรวจวัดเก็บขอมูลระดับ
รังสีแกมมาในอากาศเปนรายวัน นําขอมูลมาวิเคราะห
ซึ่งการตรวจวัดระดับรังสีแกมมาแบบเวลาจริง (real
time) ขอมูลจะถูกสงไปท่ีศูนยเฝาระวังภัยทางรังสี ณ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ จากน้ันสรุปและวิเคราะห
ขอมูลท่ีไดท้ังหมดโดยเปรียบเทียบคาพิสัยและคาเฉลี่ย
ขอมูลคาระดับรังสีแกมมาในอากาศท่ีตรวจวัดไดกับคา
มาตรฐานท่ีสํานักงานปรมาณูกําหนด

ผลการวิจัย
คาระดับรังสีแกมมาในอากาศของสถานีเฝา

ระวังภัยทางรั งสีจังหวัดพะเยา ระหวางวันท่ี 28
มีนาคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2558 คามาตรฐาน
0.040-0.150 ไมโครซีเวิรตตอช่ัวโมง (Sv/hr)

รูปท่ี 1 แสดงหัววัดรังสีแกมมาชนิด proportional counter (Gas filled detector)
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รูปท่ี 2 จอแสดงผลคาปริมาณรังสีท่ีวัด
ตารางท่ี 2 แสดงคาระดับรังสีแกมมาในอากาศของสถานีเฝาระวังภัยทางรังสีจังหวัดพะเยา ป 2554

เดือน พิสัย (Sv/hr) คาเฉลี่ย (Sv/hr)
มีนาคม 0.155-0.144 0.150
เมษายน 0.170-0.140 0.150

พฤษภาคม 0.172-0.052 0.146
มิถุนายน 0.146-0.142 0.144
กรกฎาคม 0.153-0.139 0.146
สิงหาคม 0.151-0.052 0.140
กันยายน 0.152-0.136 0.144
ตุลาคม 0.152-0.050 0.132

พฤศจิกายน 0.157-0.144 0.150
ธันวาคม 0.157-0.146 0.153

เฉล่ียตอป 0.146

ตารางท่ี 3 แสดงคาระดับรังสีแกมมาในอากาศของสถานีเฝาระวังภัยทางรังสีจังหวัดพะเยา ป 2555
เดือน พิสัย (Sv/hr) คาเฉลี่ย (Sv/hr)

มกราคม 0.164-0.148 0.154
กุมภาพันธ 0.159-0.143 0.152
มีนาคม 0.158-0.149 0.155
เมษายน N/A N/A

พฤษภาคม N/A N/A
มิถุนายน N/A N/A
กรกฎาคม N/A N/A
สิงหาคม N/A N/A
กันยายน N/A N/A
ตุลาคม N/A N/A

พฤศจิกายน N/A N/A
ธันวาคม N/A N/A

คาเฉล่ีย 0.154
N/A ไมปรากฏขอมลู
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ตารางท่ี 4 แสดงคาระดับรังสีแกมมาในอากาศของสถานีเฝาระวังภัยทางรังสีจังหวัดพะเยา ป 2556
เดือน พิสัย (Sv/hr) คาเฉลี่ย (Sv/hr)

มกราคม 0.136-0.122 0.131
กุมภาพันธ 0.154-0.141 0.145
มีนาคม 0.149-0.141 0.145
เมษายน 0.149-0.141 0.146

พฤษภาคม 0.149-0.145 0.145
มิถุนายน 0.145-0.131 0.143
กรกฎาคม 0.145-0.141 0.143
สิงหาคม 0.149-0.144 0.146
กันยายน 0.145-0.144 0.145
ตุลาคม 0.145-0.145 0.145

พฤศจิกายน 0.149-0.145 0.146
ธันวาคม 0.149-0.144 0.146

เฉล่ียตอป 0.145

ตารางท่ี 5 แสดงคาระดับรังสีแกมมาในอากาศของสถานีเฝาระวังภัยทางรังสีจังหวัดพะเยา ป 2557
เดือน พิสัย (Sv/hr) คาเฉลี่ย (Sv/hr)

มกราคม 0.149-0.144 0.146
กุมภาพันธ 0.149-0.141 0.148
มีนาคม 0.149-0.145 0.148
เมษายน 0.149-0.144 0.147

พฤษภาคม 0.145-0.114 0.136
มิถุนายน 0.150-0.145 0.148
กรกฎาคม 0.152-0.141 0.146
สิงหาคม 0.149-0.145 0.147
กันยายน 0.149-0.145 0.147
ตุลาคม 0.156-0.145 0.148

พฤศจิกายน 0.145-0.145 0.145
ธันวาคม 0.149-0.145 0.145

เฉล่ียตอป 0.146
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ตารางท่ี 6 แสดงคาระดับรังสีแกมมาในอากาศของสถานีเฝาระวังภัยทางรังสีจังหวัดพะเยา ป 2558
เดือน พิสัย (Sv/hr) คาเฉลี่ย (Sv/hr)

มกราคม 0.149-0.141 0.145
กุมภาพันธ 0.149-0.140 0.144
มีนาคม 0.145-0.140 0.142
เมษายน 0.144-0.140 0.142

พฤษภาคม 0.143-0.140 0.141
คาเฉล่ีย 0.143

วิจารณผลการวิจัย
การวัดคาระดับรังสีแกมมาในอากาศเปนการ

เก็บขอมูลเปนรายวันและสงออนไลนเรียลไทมไปท่ี
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ในการวิเคราะหขอมูล
สามารถดูขอมูลรายงานผลหนาเวป www.oaep.go.th
สถานีเฝาระวังภัยทางรังสีจังหวัดพะเยา เริ่มติดตั้งเมื่อ
เ ดื อ น มี น า ค ม 2554 ณ  บ ริ เ วณ พ้ื น ดิ น ข า ง ตึ ก
วิทยาศาสตรตึก 2 และเน่ืองจากมหาวิทยาลัยพะเยา
กําลังพัฒนามีการกอสรางตึกใหมข้ึนใกลบริเวณสถานี
เฝาระวังภัย จะเห็นไดวามีบางเดือนท่ีมีคาระดับรังสีสูง
กวาระดับรังสีแกมมาในสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานท่ี
กําหนด อาจเน่ืองมากจาก 1. สถานีอยูบนดินอาจได
รังสีเพ่ิมจากพ้ืนดิน (Tzotzis et al., 2004) แต
เน่ืองจากระดับรังสีจากพ้ืนดินควรมีคาคงท่ีในแตละ
เดือน คาท่ีไดจากการวัดมีเพียงบางเดือนท่ีเกิน อาจ
นาจะเกิดจากความแปรปรวน (Variance) ของการ
ปลดปลอยรังสีซึ่งสงผลตอหัววัดรังสีตามปกติได 2. จาก
การกอสรางตึก มีการขนดิน ขนหิน ขนปูน ในอากาศ
จึงปนเปอนรังสีมากข้ึนจึงทําใหหัววัดรังสีวัดระดับรังสี
ไดมากข้ึน แตคาระดับรังสียังอยูในระดับปลอดภัย
สําหรับประชาชนท่ัวไป ในชวงท่ีเกิดอุบัติเหตุโรงไฟฟา
นิวเคลียรฟุกุชิมะ ไดอิชิ ในประเทศญี่ปุน เกิดในชวง
มีนาคม ป 2554 ผลของระดับรังสีแกมมาในอากาศ
บริเวณจังหวัดพะเยา ไมไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
น้ีแตอยางใด และจะเห็นไดวาในป 2555 ไมปรากฏ

ขอมูลตั้งแตเดือน เมษายนถึงธันวาคม เน่ืองจากทาง
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติไดเปลี่ยนระบบการสงขอมูล
จากระบบโมเดม เปนระบบอินเตอรเนตในการสงขอมูล

และในป 2558 ตั้งแตเดือนมิถุนายน ไดยาย
สถานีเฝาระวังภัยจากบนดินขางตึกวิทยาศาสตร 2 ยาย
ข้ึนมาติดตั้งบนดาดฟาตึกวิทยาศาสตร 1 เน่ืองจาก
สถานท่ีเดิมมีตึกใหมข้ึน ทําใหบดบังสถานีเฝาระวังภัย
ทําใหสงผลตอการเก็บขอมูลรังสีทางอากาศได ซึ่ง
ณ ปจจุบันกําลังดําเนินการปรับปรุงจึงทําใหหนาเวปไม
มีการรายงานผล

สรุปผลการวิจัย
ในงานวิจัยน้ีเปรียบเทียบคาระดับรังสีแกมมา

ในอากาศบริ เวณจังหวัดพะเยามาทําการศึกษา
เปรียบเทียบกับคามาตรฐานท่ีสํานักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติกําหนด ซึ่งคาระดับรังสีแกมมาในสิ่งแวดลอมตาม
มาตรฐานท่ีสํานักงานปรมาณูกําหนดมีคาประมาณ
0.040 - 0.150 Sv/hr หากเทากับหรือมากกวา 1
Sv/hr ระบบจะเตือนโดยแสดงสัญญาณไฟสีแดง
พรอมกับเสียงเตือนและสงขอมูลผลการตรวจวัด
ออนไลน อัตโนมัติมายังศูนย เฝาระวังภัยทางรังสี
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติทันที โดยทําการทดลอง ณ
สถา นี เฝ าระ วังภั ยทางรั งสีจั งห วัดพะเยา คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาขอมูลยอนหลัง
ระหวางวันท่ี 28 มีนาคม 2554 ถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม
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2558 ทําการวัดระดับรังสีแกมมาในอากาศเปนรายวัน
จากการวิเคราะหขอมูลระดับรังสีแกมมาในอากาศ
บริเวณจังหวัดพะเยา ในป 2554-2558 คาพิสัยอยู
ในชวง 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
เกณฑปกติ ยกเวนในป 2555 มีคาเฉลี่ยเกินสูงกวา
ระดับรังสีแกมมาในสิ่งแวดลอมเล็กนอย และจากการ
เปรียบเทียบคาระดับรังสีแกมมาในอากาศของสถานี
เฝาระวังภัยจังหวัดพะเยา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด
ตราดและจังหวัดระนอง ซึ่งใชระบบตรวจวัดระดับรังสี
แกมมาในสิ่งแวดลอมแบบท่ี 2 เหมือนกันพบวาคารังสี
ท่ีวัดไดมีคาแตกตางกันอาจเน่ืองมาจากความแตกตาง
ของภูมิประเทศ และสถานีท่ีตั้งท่ีแตกตางกัน แตผลท้ัง

4 สถานีอยูในชวงยอมรับได อยูในเกณฑปกติท่ีมีความ
ปลอดภัยแกประชาชน และไดเปรียบเทียบระบบ
ตรวจวัดระดับรังสีแกมมาแบบท่ี 1 กับแบบท่ี 2 ซึ่ง
ระบบวัดแบบท่ี 1 เครื่องมือท่ีใฃหัววัดรังสีแบบ NaI(Tl)
(thallium-doped sodium iodide scintillation
detectors) รุน EFRD 3300 จากการเปรียบเทียบ
คาระดับรังสีแกมมาในอากาศของจังหวัดกรุงเทพฯ
จังหวัดเชียงใหม จังหวัดขอนแกน และจังหวัดสงขลา
ผลตามตารางท่ี 7 ซึ่งคาท่ีวัดไดจากระบบแบบท่ี 1 วัด
คาไดนอยกวาระบบแบบท่ี 2 เ น่ืองจากใชหัววัด
แตกตางกันระบบแบบท่ี 1 จะใชหัววัดชนิด NaI จะ
สามารถแยกวัดนิวไคลนและแยกไมรวมรังสีจากคอสมคิ
ได ซึ่งคามาตรฐานของระบบแบบท่ี 1 ตามท่ีสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติกําหนดอยูในชวง 0.02-0.10 ไมโคร
ซีเวิรตตอช่ัวโมง (Sv/hr) ซึ่งท้ัง 4 สถานีคารังสีอยูใน
เกณฑปกติท่ีมีความปลอดภัยแกประชาชน

รูปท่ี 3 กราฟแสดงระดับรังสีแกมมาในอากาศระหวางปพ.ศ. 2554 -2558
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ตารางท่ี 6 แสดงคาเฉลี่ยระดับรังสีแกมมาในอากาศของสถานีเฝาระวังภัยทางรงัสีแบบท่ี 2 จังหวัดพะเยา จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดตราด และจังหวัดระนอง

สถานีเฝาระวังภยัทางรงัสี คาเฉลี่ย(Sv/hr)
ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558

จังหวัดพะเยา 0.146+0.0061 0.154+0.0015 0.145+0.0011 0.146+0.0035 0.143+0.0016
จังหวัดอุบลราชธานี 0.069+0.0017 0.073+0.0015 0.068+0.0017 0.069+0.0255 0.091+0.0029

จังหวัดตราด 0.090+0.0048 0.117+0.0641 0.097+0.0009 0.097+0.0014 0.117+0.0240
จังหวัดระนอง 0.122+0.0060 N/A 0.114+0.0023 0.116+0.0031 0.116+0.0148

N/A ไมปรากฏขอมลู

ตารางท่ี 7 แสดงคาเฉลี่ยระดับรังสีแกมมาในอากาศของสถานีเฝาระวังภัยทางรงัสีแบบท่ี 1 จังหวัดกรุงเทพฯ
จังหวัดเชียงใหม จังหวัดขอนแกน และจังหวัดสงขลา

สถานีเฝาระวังภยัทางรงัสี คาเฉลี่ย(Sv/hr)
ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558

จังหวัดกรุงเทพฯ 0.046+0.0013 0.046+0.0010 0.048+0.0031 0.042+0.0012 0.042+0.0004
จังหวัดเชียงใหม 0.050+0.0027 0.058+0.0025 0.054+0.0042 0.053+0.0047 0.056+0.0031
จังหวัดขอนแกน 0.054+0.0014 0.055+0.0025 0.024+0.0030 0.023+0.0012 0.024+0.0004
จังหวัดสงขลา 0.054+0.0048 0.050+0.0000 0.049+0.0008 0.049+0.0012 0.050+0.0008

กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณสาขาวิชาฟสิกส คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา และสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ กรุงเทพ สําหรับใหความอนุเคราะห
ดานการเก็บขอมูลคาระดับรังสีแกมมาในอากาศจาก
สถานีเฝาระวังภัยทางรังสีจังหวัดพะเยา
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