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บทคัดย่อ 

 ในงานวิจัยนี ้ศึกษาตรวจวดัปริมาณกัมมนัตภาพจําเพาะของนิวไคลด์รังสี 40K, 226Ra และ 232Th ใน

ตวัอย่างดินจํานวน 108 ตวัอย่าง จากทุกตําบลใน 8 อําเภอของจงัหวดัยะลา โดยใช้หวัวดัรังสีแบบเจอร์มาเนียม

บริสทุธ์ิสงูและระบบวิเคราะห์แบบแกมมาสเปกโตรเมตรี ในการตรวจวดัแตล่ะตวัอย่างใช้เวลาเป็น 10,800 วินาที 

จากผลการวิเคราะห์ค่ากัมมนัตภาพจําเพาะเฉลี่ยของ 40K, 226Ra และ 232Th มีค่าพิสยัอยู่ในช่วง 192.56 – 

14,173.74 Bq/kg, 11.06 – 513.74 Bq/kg และ 20.46 – 312.13 Bq/kg ตามลําดบั มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3,607.70 

± 235.48 Bq/kg, 128.94 ± 7.42 Bq/kg และ 85.93 ± 6.13 Bq/kg ตามลําดบั นําข้อมูลท่ีตรวจวดัได้นี ้

เปรียบเทียบกับข้อมูลของนักวิจัยในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2552-2553) ข้อมูลจากรายงาน

ประจําปีของสํานกังานปรมาณูเพ่ือสนัติ และข้อมูลของงานวิจัยทั่วโลก นอกจากนีย้ังได้สร้างแผนภาพทางรังสี

ของค่ากัมมนัตภาพจําเพาะของ 40K, 226Ra และ 232Th โดยใช้ข้อมูลท่ีตรวจวดัได้ในตวัอย่างดินบริเวณจังหวดั

ยะลาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ArcGIS Version 9.3 

 

ABSTRACT 

Specific activities of natural radionuclides (40K, 226Ra and 232Th) in 108 soil samples collected 

from all sub-districts in 8 districts of Yala province, Experimental results were obtained by using a 

high-purity germanium (HPGe) detector and gamma spectrometry analysis system. The measuring 

time of each soil sample is 10,800 seconds. It was found that specific activities of 40K, 226Ra and 232Th 

were ranging from 192.56 – 14,173.74 Bq/kg, 11.06 – 513.74 Bq/kg, and 20.46 – 312.13 Bq/kg with 

mean values of 3,607.70 ± 235.48 Bq/kg, 128.94 ± 7.42 Bq/kg, and 85.93 ± 6.13 Bq/kg, respectively. 

The experimental results were compared with the research data obtained from the South of Thailand 

(2009 – 2010), Office of Atoms for Peace (OAP) research data and global radioactivity measurement 

and evaluations. Furthermore, radioactive contour maps of all specific activities of 40K, 226Ra and 232Th 

in soil samples from Yala province were created by using computer program ArcGIS Version 9.3. 

Keywords: Specific activity Radioactive contour map High-purity germanium (HPGe) detector Gamma spectrometry analysis 

system 
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คาํนํา 

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกสมัผัสอยู่กับรังสีและอนุภาคท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ (natural radiations) อยู่

ตลอดเวลา รังสีและอนภุาคเหลา่นัน้มีแหลง่กําเนิดมาจากทัง้ภายในและภายนอกโลก ซึง่แหล่งกําเนิดรังสีท่ีอยู่ใน

โลกคือ แหลง่กําเนิดรังสีท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ การได้รับรังสีท่ีมีอยู่ตามธรรมชาตินีม้าจากการสลายตวัของนิวไคลด์

สารรังสีปฐมภูมิ (primordial radionuclides) ของอนุกรมสารกัมมนัตรังสีท่ีมีอยู่ในดิน ทราย และหิน ตาม

ธรรมชาติ ส่วนแหล่งกําเนิดรังสีท่ีมาจากภายนอกโลกคือ รังสีคอสมิกท่ีผ่านเข้ามาในชัน้บรรยากาศของโลก จะ

เห็นได้วา่รังสีจงึมีอยู่ในอาหาร นํา้ด่ืม และอากาศท่ีหายใจเข้าไปทุกวนั  สําหรับนิวไคลด์กมัมนัตรังสีธรรมชาติใน

ดินและทรายสว่นใหญ่มาจาก 226Ra และ 238U ท่ีมีอยู่ในอนกุรมยเูรเนียม (uranium series) และ 232Th ในอนุกรม

ทอเรียม (thorium series) และนอกจากนีย้ังประกอบไปด้วยสารกัมมนัตรังสีท่ีมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วตัง้แต่

กําเนิดของโลกมนุษย์ แต่ไม่ได้เป็นสารกัมมันตรังสีท่ีมีอยู่ในอนุกรมสารกัมมันตรังสีท่ีได้กล่าวแล้วข้างต้น 

ได้แก่ 40K เป็นต้น ดงันัน้ เม่ือมีแหล่งกําเนิดรังสีย่อมนําไปสู่การสะสมของสารกัมมนัตรังสีในบริเวณต่างๆ บน

พืน้ผิวโลกขึน้ และผลกระทบท่ีตามมาคือ ทําให้มนุษย์ท่ีอาศัยอยู่ในบางพืน้ท่ี มีปริมาณรังสีสูงเกินกว่าค่าท่ี

กําหนด จะได้รับปริมาณรังสีอนัก่อให้เกิดอนัตรายตอ่ร่างกายได้  ด้วยเหตนีุ ้เราในฐานะผู้ ท่ีอยู่อาศยับนพืน้ผิวของ

โลกแห่งนีจ้ึงจําเป็นต้องมีการตรวจสอบ ดูแล และวิเคราะห์ปริมาณของกัมมันตภาพรังสีท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ 

โดยเฉพาะสารกัมมันตรังสีท่ีให้รังสีแกมมาท่ีมีสะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อมว่ามีชนิดใดบ้าง มีปริมาณอยู่มากน้อย

เพียงใด และจะเป็นอนัตรายแก่มนษุย์โลกทัง้ในอดีต ปัจจบุนั และอนาคตได้หรือไม ่นอกจากนี ้การนําค่ากมัมนัต

ภาพจําเพาะของนิวไคลด์กัมมนัตรังสีธรรมชาติไปคํานวณหาค่าปริมาณของรังสีแกมมา (gamma radiation 

dose) จากนิวไคลด์กัมมนัตรังสีธรรมชาติท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดรังสีท่ีใหญ่ท่ีสุด นัน้มีความ

จําเป็นและสําคัญเช่นกัน หลังจากนัน้ จึงได้มีการกําหนดให้เป็นค่าปริมาณโดสของรังสีแกมมาท่ีได้รับจาก

ภายนอกร่างกาย (external dose) ของประชากรโลก (world population) โดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ของ

องค์กรสหประชาชาติเก่ียวกบัผลของรังสีปรมาณู (United Nations Scientific Committee on the Effects of 

Atomic Radiation: UNSCEAR, 1988, 1993, 2000) สําหรับในประเทศไทยนัน้ ทางสํานกังานปรมาณูเพ่ือสนัติ 

(สนง.ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการ

ตรวจสอบ ดูแลและประเมินค่าความเป็นอันตรายในการได้รับรังสีจากธรรมชาติและจากมนุษย์ผลิตขึน้มา 

สนง.ปส.ได้ดําเนินการตรวจวดัและวิเคราะห์ปริมาณรังสีท่ีมีอยู่ในธรรมชาติในตวัอย่างจากธรรมชาติ เช่น อากาศ 

นํา้ นํา้ฝน ฝุ่ นกมัมนัตรังสี (fallout) ดิน หญ้า พืชผกัและอาหารประเภทต่างๆ โดย เก็บตวัอย่างจากบริเวณต่างๆ 

ทัว่ประเทศไทย มาตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา และดําเนินการอย่างต่อเน่ือง สําหรับในภาคใต้ของประเทศ

ไทยนัน้ ทาง สนง.ปส. ได้มีทําการตรวจวดัและวิเคราะห์ปริมาณรังสีท่ีมีอยู่ในธรรมชาติในตวัอย่างจากธรรมชาติ

ไว้ด้วยเช่นกนั 

จงัหวดัยะลาเป็นจงัหวดัท่ีอยู่ทางใต้สดุของประเทศไทยมีพืน้ท่ี 4,521 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ

จังหวัดสงขลา ปัตตานี นราธิวาส และประเทศมาเลเซีย เป็นจังหวัดเดียวในภาคใต้ท่ีไม่มีพืน้ท่ีติดต่อกับทะเล 

พืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ พืน้ท่ีราบมีน้อย ยะลาเป็นเมืองชายแดนภาคใต้ท่ีมีความน่าสนใจทัง้ทางด้าน

ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และธรรมชาติท่ีสวยงาม เป็นเมืองท่ีผสมผสานวฒันธรรมของชนต่างเชือ้ชาติ ทัง้ไทย 
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จีน และอิสลาม ตวัเมืองยะลามีการวางผงัเมืองท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย และยงัเป็นศนูย์กลางการศกึษาท่ีสําคญั

แห่งหนึ่งของภาคใต้ พืน้ท่ีดังกล่าวข้างต้นนีเ้ป็นบริเวณท่ียังไม่มีการสํารวจและตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพ

จําเพาะของนิวไคลด์รังสี 40K, 226Ra และ 232Th ท่ีมีระบบและเป็นมาตรฐานมาก่อน  จึงเป็นท่ีน่าสนใจอย่างย่ิงใน

การทําวิจยัเก่ียวกบัการตรวจวดัและวิเคราะห์ปริมาณกมัมนัตภาพจําเพาะของนิวไคลด์รังสีเร่ิมต้นในตวัอย่างดิน 

โดยมีจดุประสงค์หลกั คือ เพ่ือใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานและเพ่ือการประเมินความเสี่ยงในการได้รับรังสีจากธรรมชาติ

ของจงัหวดัยะลา แล้วนําผลวิจยัท่ีได้นีไ้ปเปรียบเทียบกบัข้อมลูของนกัวิจยัในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย (ปี 

พ.ศ. 2552-2553) ข้อมูลจากรายงานประจําปีของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสนัติ และข้อมูลของงานวิจัยทั่วโลก 

นอกจากนีย้งัได้สร้างแผนภาพทางรังสีของค่ากัมมนัตภาพจําเพาะของ 40K ,226Ra และ 232Th โดยใช้ข้อมลูท่ี

ตรวจวดัได้ในตวัอย่างดินบริเวณจงัหวดัยะลาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ArcGIS Version 9.3 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

สําหรับวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาํวิจัยนี ้มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้คือ 

1. หวัวดัรังสีแบบเจอร์มาเนียมบริสทุธ์ิสงู (HPGe) ของบริษัท Canberra Industries Model Ge 2018 

และระบบวิเคราะห์แบบแกมมาสเปกโตรเมตรี  

2. แหลง่กําเนิดรังสีแกมมามาตรฐานชนิดซีเซียม-137 (Cs-137) โคบอลท์-60 (Co-60) และแบเรียม-133 

(Ba-133) 

3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป (Gamma Version V32) 

4. แผนท่ีจงัหวดัยะลา และเคร่ืองบอกพิกดัทางภมิูศาสตร์ (Germin รุ่น eTrex, USA) 

5. สารมาตรฐาน IAEA/RGU-1, IAEA/RGTh-1 และ KCl ใช้ในการคํานวณค่ากมัมนัตภาพจําเพาะของ

นิวไคลด์รังสีเร่ิมต้น 40K, 226Ra และ 232Th ตามลําดบั ในตวัอย่างดินท่ีเก็บจาก 8 อําเภอของจงัหวดั

ยะลา จํานวน 108 ตวัอย่าง 

6. ภาชนะพลาสติกรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 8.2 ซ.ม. สงู 7.5 ซ.ม. สําหรับบรรจุตวัอย่าง

ดิน 

7. อปุกรณ์สําหรับเก็บและเตรียมตวัอย่างดิน เช่น จอบ เสียม ถุงพลาสติก และตะแกรงร่อนทรายขนาด  

325 mesh เป็นต้น 

 

การเกบ็และเตรียมตัวอย่าง 

ศกึษาพืน้ท่ีและวางแผนเก็บตวัอย่างดินในทุกๆ ตําบลของ 8 อําเภอในจงัหวดัยะลา อย่างน้อยตําบลละ 

1 ตวัอย่างโดยพิจารณาจากความหนาแน่นของประชากรท่ีอาศยัอยู่และความกว้างของพืน้ท่ีแต่ละตําบล รวม

ตวัอย่างดินทัง้หมด 108 ตวัอย่าง แตล่ะตวัอย่างบรรจุในถุงพลาสติกนํา้หนกัประมาณ 1,500 กรัม จากนัน้นํามา

ผึง่ไว้ในถาดท่ีอณุหภูมิห้อง แล้วนําไปอบท่ีอณุหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ประมาณ 8 - 10 ชัว่โมง จนตวัอย่างดิน

แห้งสนิท แล้วทําการร่อนด้วยตะแกรงขนาด 325 mesh นําไปบรรจุในกระปุกพลาสติกปิดฝาให้สนิทพร้อมพัน

ด้วยเทปกาวอีกครัง้ และตัง้ทิง้ไว้ประมาณ 1 เดือน เพ่ือให้เกิดภาวะสมดลุทางรังสี แล้วนําไปตรวจวดัรังสีโดยใช้

เวลาวดัตวัอย่างละ 10,800 วินาที สําหรับการปรับเทียบเคร่ืองมือและระบบการตรวจวดัรังสีใช้แหล่งกําเนิดรังสี
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แกมมามาตรฐาน (137Cs, 60Co และ 133Ba) และใช้สารมาตรฐานทางรังสี IAEA/RGU-1, IAEA/RGTh-1 และ KCl 

ซึง่ได้รับความอนเุคราะห์จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

สําหรับวิเคราะห์ค่ากมัมนัตภาพจําเพาะของนิวไคลด์กมัมนัตรังสี 40K, 226Ra และ 232Th  ในตวัอย่างดินทัง้หมด 

108 ตวัอย่าง โดยท่ีคา่กมัมนัตภาพจําเพาะของ40K สามารถคํานวณได้จากพืน้ท่ีใต้พีคพลงังานของรังสีแกมมาท่ี

พลงังาน 1460.8 keV  ส่วนค่ากมัมนัตภาพจําเพาะของ  226Ra สามารถคํานวณได้จากพืน้ท่ีใต้พีคพลงังานของ

รังสีแกมมาของ 214Pb ท่ีพลงังาน 351.9 keV  และค่ากมัมนัตภาพจําเพาะของ  232Th สามารถคํานวณได้จาก

พืน้ท่ีใต้พีคพลงังานของรังสีแกมมาของ 208Tl ท่ีพลงังาน 583.2 keV  นอกจากนี ้ได้นําข้อมลูท่ีศกึษาได้ทัง้หมดมา

เขียนแผนภาพทางรังสี (radioactive contour map) โดยใช้โปรแกรม ArcGIS Version 9.3 อีกด้วย 

 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

จากผลการตรวจวดัและวิเคราะห์ค่ากมัมนัตภาพจําเพาะของนิวไคลด์รังสี 40K, 226Ra และ232Th ใน

ตวัอย่างดินท่ีเก็บจาก 8 อําเภอ จํานวน 108 ตวัอย่างของจงัหวดัยะลา ได้คํานวณค่าพิสยัและค่าเฉลี่ยของค่ากมั

มนัตภาพจําเพาะของนิวไคลด์รังสีเร่ิมต้นทัง้หมดดงัแสดงใน Table 1 และได้นําข้อมลูดงักล่าวไปเปรียบเทียบกบั

ข้อมลูการตรวจวดัและวิเคราะห์ของนักวิจยัในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2552-2553) ข้อมูลจาก

รายงานประจําปีของสํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ (สนง.ปส.) และข้อมลูของงานวิจยัทัว่โลกดงัแสดงใน Table 2 
 

Table 1. Ranges and average value of specific activities of 40K, 226Ra and 232Th in 108 surface soil 

samples collected from 8 districts in Yala  province (Thailand). 
 

 

      Locations 

Specific Activities (Bq/kg) 
40K 226Ra 232Th 

Mueang Yala (24)a 192.56 – 12,767.70 44.12 – 359.74 27.34 – 259.59  

 3,688.38 ± 253.04 *179.43 ± 9.23 105.83 ± 7.37 

Raman (28)a 447.98 – 7,176.48 43.47 – 302.63 20.46 – 181.42 

 3,286.53 ± 240.35 124.34 ± 8.00 74.97 ± 6.29 

Yaha (14)a 7,45.73 – 7,040.88 11.06 – 152.15 21.33 – 121.00 

 3,139.10 ± 221.42 71.34 ± 5.98 58.51 ± 5.19 

Kabang (5)a 1,468.85 – 5,866.51 25.96 – 513.74 29.90 – 312.13 

 2,745.61 ± 229.12 174.29 ± 8.70 *121.67 ± 7.35 

Betong (14)a 406.44 – 6,261.60 27.18 – 332.73 31.40 – 203.90 

 2,826.55 ± 220.86 98.63 ± 7.22 78.95 ± 6.31 

Than To (7)a 1,055.52 – 5103.50 30.03 – 105.48 26.73 – 102.40 

 2,832.08 ± 211.07 60.74 ± 6.35 61.57 ± 5.72 

Bannang Sata (10)a 517.72 – 14,173.74 47.26  – 476.72 36.73  – 200.55  

 *6,302.50 ± 317.83 171.42 ± 9.19 118.27 ± 7.78 
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Krong Pinang (6)a 3,316.01 – 7,073.03 39.32 – 229.94 38.77 – 156.48 

 4,831.89 ± 293.51 124.51 ± 8.30 82.44 ± 6.63 

Ranges (108)a 192.56 – 14,173.74 11.06 - 513.74 20.46 - 312.13 

Mean Values (108)a 3,607.70 ± 235.48 128.94 ± 7.42 85.93 ± 6.13 
a Number of Samples 

* Maximum values   

Table 2 Comparison between the average values of specific activities of 40K, 226Ra  and 232Th  in 108 

surface soil samples collected from 8 districts in Yala province (Thailand)  and OAP data,  research 

data of  some provinces in Thailand (2009 – 2010) and worldwide mean. 
 

 

Sources of data 
Specific Activities (Bq/kg) 

40K 226Ra 232Th 

Yala (2012) 3,607.70  ± 235.90 128.94 ± 7.42 85.93  ± 6.13 

OAP data in the south of Thailand 511.04 ± 7.04 171.55 ± 3.13 211.19 ± 1.98 

Songkhla (2009) 3,562.14 ± 223.56 107.28 ± 6.74 51.53 ± 5.02 

Nakhon Si Thammarat (2009) 4,313.18 ± 148.16 108.55 ± 31.19 73.95 ± 4.15 

Phuket ( 2009) 4,092.29 ± 267.05 214.64 ± 10.28 203.98 ± 9.58 

Phatthalung (2010) 3,573.35 ± 203.89 135.89 ± 6.71 76.34 ± 5.32 

Satun (2010) 4,100.94 ± 251.46 102.58 ± 7.03 121.46 ± 4.47 

OAP data in Thailand 400 48 40 

worldwide mean 400 35 30 
 

 หลงัจากนัน้ ได้นําข้อมลูคา่กมัมนัตภาพจําเพาะของนิวไคลด์รังสี 40K, 226Ra และ 232Th ในตวัอย่างดินท่ี

เก็บจาก 8 อําเภอ จํานวน 108 ตวัอย่าง จังหวดัยะลาท่ีได้จากการตรวจวดัและวิเคราะห์ มาใช้ในการเขียน

แผนภาพทางรังสี (radioactive contour map) โดยใช้โปรแกรม ArcGIS Version 9.3 ดงัแสดงใน Figure 1 
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       (a)                                          (b)                                          (c)                                             

Figure 1. Radioactive contour maps of 40K (a), 226Ra (b) and 232Th (c) in 108 surface soil samples 

collected from 8 districts in Yala province (Thailand). 

เม่ือพิจารณาคา่กมัมนัตภาพจําเพาะของนิวไคลด์รังสี 40K, 226Ra และ232Th ในตวัอย่างดิน บริเวณต่างๆ 

ดงัแสดงใน Teble 1 พบวา่มีคา่พิสยัอยู่ระหวา่ง 192.56 – 14173.74 Bq/kg สําหรับ 40K, 11.06 – 513.74 Bq/kg 

สําหรับ 226Ra และ 20.46 – 312.13 Bq/kg  สําหรับ 232Th มีคา่เฉลี่ย 3,607.70 ± 235.48 Bq/kg, 128.94 ± 7.42 

Bq/kg และ 85.93 ± 6.13 Bq/kg ตามลําดบั  

เม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉลี่ยของคา่กมัมนัตภาพจําเพาะในตวัอย่างดิน 8 อําเภอ ของจงัหวดัยะลา

กบัข้อมลูผลงานวิจยัของนกัวิจยัทางภาคใต้ของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2552-2553) ข้อมลูของสํานกังานปรมาณู

เพ่ือสนัติท่ีมีอยู่ในบริเวณภาคใต้ (ประเทศไทย) ข้อมลูของทางสํานกังานปรมาณูเพ่ือสนัติท่ีมีอยู่ในประเทศไทย 

และข้อมลูจากการวิจยัทัว่โลก ดงัแสดงใน Table 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยของค่ากมัมนัตภาพจําเพาะ 40K  มีค่าน้อย

กว่าจงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัสตลู และจงัหวดัภูเก็ต ประมาณ 0.84, 0.88 และ 0.88 เท่า ตามลําดบั แต่มี

ค่ามากกว่าจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง  สนง. ปส. (ภาคใต้) สนง.ปส. (ประเทศไทย) และนักวิจัยทั่วโลก 

ประมาณ 1.01, 1.01, 7.06, 9.02 และ 9.02 เท่า ตามลําดบั  

สําหรับการเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยของคา่กมัมนัตภาพจําเพาะ 226Ra ดงัแสดงใน Table 2 พบว่ามีค่าน้อย

กว่าจงัหวดัภเูก็ต  สนง. ปส. (ภาคใต้) และจงัหวดัพทัลงุ ประมาณ 0.60, 0.75 และ 0.95 เท่า ตามลําดบั แต่มีค่า

มากกว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล สนง.ปส. (ประเทศไทย) และนักวิจัยทั่วโลก 

ประมาณ 1.19, 1.20, 1.26, 2.69 และ 3.68 เท่า ตามลําดบั  

และสําหรับการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่ากมัมนัตภาพจําเพาะ 232Th ดงัแสดงใน Table 2 พบว่ามีค่า

น้อยกว่า สนง. ปส. (ภาคใต้) จังหวดัภูเก็ต และจังหวดัสตูล ประมาณ 0.41, 0.42 และ 0.71 เท่า แต่มีค่า

มากกว่าจังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา สนง.ปส. (ประเทศไทย) และนักวิจัยทั่วโลก

ประมาณ 1.13, 1.16, 1.67, 2.15 และ 2.86 เท่า ตามลําดบั  

เม่ือพิจารณาแผนภาพทางรังสีของค่ากัมมนัตภาพจําเพาะ 40K, 226Ra และ 232Th ในตัวอย่างดิน 8 

อําเภอ ของจงัหวดัยะลา ดงัแสดงใน Figure1 จะเห็นได้ว่า บริเวณอําเภอบนันงัสตา และอําเภอกาบงั หรือพืน้ท่ี

ทางทิศเหนือของจงัหวดัยะลามีค่ากมัมนัตภาพจําเพาะสงูกว่าพืน้ท่ีอ่ืนๆของจงัหวดัยะลา โดยเฉพาะอย่างย่ิงดิน

ในอําเภอกาบงัมีค่ากมัมนัตภาพจําเพาะของ 226Ra และ 232Th สูงกว่าพืน้ท่ีอ่ืนๆ ส่วนอําเภอบนันังสตามีค่ากัม

มันตภาพจําเพาะ 40K สูงกว่าพืน้ท่ีบริเวณอ่ืนๆ เช่นกัน ทัง้นี ้เน่ืองจากบริเวณดังกล่าวนีมี้พืน้ท่ีใช้ทําการ

เกษตรกรรมคอ่นข้างมาก เช่น  ทําสวนยางพารา  ทําสวนผลไม้ และการปลกูพืชไร่ เป็นต้น พืน้ท่ีดงักล่าวนีอ้าจจะ

มีการสะสมของสารเคมีหรือปุ๋ ยท่ีใช้ในดินเพ่ือการทําเกษตรกรรมดงักลา่วแล้วข้างต้น 

 

สรุป 

จากการวิเคราะห์พบว่าการตรวจวดัและวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพจําเพาะของนิวไคลด์  40K, 226Ra 

และ 232Th ในตวัอย่างดิน 8 อําเภอ ของจงัหวดัยะลา พบว่า มีค่าใกล้เคียงกบัข้อมลูผลงานวิจยัของนกัวิจยัทาง

ภาคใต้ของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2552-2553) และข้อมลูของสํานกังานปรมาณูเพ่ือสนัติท่ีมีอยู่ในบริเวณภาคใต้ 
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(ประเทศไทย) แต่จะมีค่าสูงกว่าข้อมลูของทางสํานกังานปรมาณูเพ่ือสนัติท่ีมีอยู่ในประเทศไทย และข้อมลูจาก

การวิจัยทั่วโลก สําหรับตัวอย่างดินท่ีเก็บในบางอําเภอ เช่นอําเภอบันนังสตา และอําเภอกาบัง จะมีปริมาณ 

ค่ากัมมนัตภาพจําเพาะ 40K, 226Ra และ 232Th สูงกว่าบริเวณอ่ืนๆ ดงันัน้อาจต้องมีการศึกษาพืน้ท่ีในบริเวณ

ดงักลา่วนีเ้พ่ิมเติมตอ่ไปเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีถกูต้องและชดัเจนมากย่ิงขึน้ แตใ่นเบือ้งต้น มีแนวโน้มว่า ประชาชนใน

จังหวัดยะลาได้รับค่ากัมมันตภาพรังสีจากนิวไคลด์กัมมันตรังสีในธรรมชาติอยู่ ในเกณฑ์ปกติและมี

ความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้อาศัยอยู่ ท่ัวไป 

 

กิตตกิรรมประกาศ 

ทางคณะผู้ วิจัยใคร่ขอขอบคุณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ท่ีให้ทุน

สนบัสนุนการทําวิทยานิพนธ์แบบทัง้หมด ขอขอบคณุ รศ.ดร. ไตรภพ ผ่องสวุรรณ หวัหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตหาดใหญ่ ท่ีให้ความอนุเคราะห์สารมาตรฐาน IAEA/RGU-1, 

IAEA/RGTh-1 และ KCl เพ่ือใช้ในการตรวจวดัและวิเคราะห์ปริมาณค่ากมัมนัตภาพจําเพาะของนิวไคลด์รังสีท่ี

ต้องการ ขอขอบคณุคณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ท่ีให้คําปรึกษาในการทํา

วิทยานิพนธ์ รวมทัง้บคุลากรของสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ท่ีอํานวยความสะดวก

ด้านอุปกรณ์ และเคร่ืองมือต่างๆ และท้ายสุดขอขอบคุณนายศุภวฒิุ เบ็ญจกุล นางสาวฤทัยรัตน์ บุญครองชีพ 

ผู้ช่วยวิจยั และน้องๆทุกคนทัง้ปริญญาตรีและเพ่ือนๆปริญญาโท ท่ีคอยให้ความช่วยเหลือในการทําวิทยานิพนธ์

ครัง้นี ้และยงัคอยให้กําลงัใจจนกระทัง่งานวิจยัสําเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี 
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