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บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือตรวจวดัและวิเคราะห์กมัมนัตภาพจําเพาะของนิวไคลด์กมัมนัตรังสีท่ีมี

ในธรรมชาติ (40K, 226Ra และ 232Th)  ในตวัอย่างดินผิวหน้าจํานวน 132 ตวัอย่าง ท่ีเก็บจากทุกตําบลใน 8 อําเภอ

ของจงัหวดัชุมพร ในประเทศไทย โดยใช้หวัวดัรังสีแบบเจอร์มาเนียมบริสทุธ์ิสงูและระบบวิเคราะห์แบบแกมมา 

สเปกโตรเมตรี ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์วัสดุ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัทักษิณ ใช้เวลาในการตรวจวดัตวัอย่างละ 10,800 วินาที จากผลการศึกษา พบว่า กัมมนัตภาพ

จําเพาะของนิวไคลด์กมัมนัตรังสีท่ีมีในธรรมชาติ (40K, 226Ra และ232Th) ในตวัอย่างดินผิวหน้า มีคา่พิสยัอยู่ในช่วง 

85.01 – 11,692.22 Bq/kg สําหรับ 40K, 6.77– 219.09 Bq/kg สําหรับ 226Ra และ 8.67 – 166.27 Bq/kg 

สําหรับ 232Th และมีค่าเฉลี่ยเป็น 2,135.69± 168.87 Bq/kg สําหรับ 40K, 57.32± 5.19 Bq/kg สําหรับ 226Ra 

และ 56.98± 4.68 Bq/kg สําหรับ 232Th ตามลําดบั และยงัได้คํานวณอตัราปริมาณรังสีแกมมาดดูกลืนในอากาศ 

(D) กมัมนัตภาพรังสีสมมลูเรเดียม (Raeq) ดชันีความเสี่ยงของรังสีภายนอก (Hex) และอตัราปริมาณรังสีท่ีได้รับ

ต่อปี (AEDout) โดยใช้ข้อมูลจากค่ากัมมนัตภาพจําเพาะของนิวไคลด์กัมมนัตรังสีท่ีมีในธรรมชาติ (40K, 226Ra 

และ232Th) ท่ีตรวจวดัได้ของจงัหวดัชุมพรในประเทศไทย นอกจากนีย้งัได้ทําการเปรียบเทียบข้อมลูท่ีได้กบัข้อมลู

จากรายงานประจําปีของสํานกังานปรมาณูเพ่ือสนัติ ผลงานวิจยัของนกัวิจยัในประเทศไทยและข้อมูลของกลุ่ม

วิจยัจากประเทศตา่งๆ ทัว่โลกอีกด้วย 

 

ABSTRACT 

The research main objective is to measure and analyze the specific activities of natural 

(40K, 226Ra and 232Th) in 132 surface soil samples from 8 districts of Chumporn Province in Thailand. 

Experimental results were obtained using a high-purity Germanium (HPGe) detector and gamma 

spectrometry analysis system at Nuclear and Material Physics laboratory in Department of Physics, 

Faculty of Science, Thaksin University. The measuring time of each sample is 10,800 seconds. It was 

found that, the mean values of specific activities of 40K, 226Ra and 232Th in soil samples ranged from 

85.01 – 11,692.22 Bq/kg for 40K, 6.77– 219.09 Bq/kg for 226Ra and 8.67 – 166.27 Bq/kg for 232Th with 

mean values of 2,135.69± 168.87 Bq/kg for 40K, 57.32± 5.19 Bq/kg for 226Ra and 56.98± 4.68 Bq/kg  
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for 232Th, respectively. Furthermore,  the value of gamma-absorbed dose rate (D), the radium 

equivalent activity (Raeq), the external hazard index (Hex) and the annual effective dose rate (AEDout) 

have been evaluated by using the average values of specific activities of natural radionuclides 

(40K, 226Ra and 232Th) from this study. Moreover, the experimental results were compared to the 

previous data of the Office of Atoms for Peace (OAP) Thailand and global radioactivity measurements 

and evaluations. 

Keywords: Specific Activity, Absorbed Dose Rate in Air, Radium Equivalent Activity, External Hazard Index, Annual Effective 

 Dose Rate 
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บทนํา 

มนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดอาศยัอยู่บนโลกท่ีมีกัมมนัตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมอยู่ทัว่ไป โดยส่วนใหญ่

เป็นรังสีท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ (natural radiation) และบางส่วนเกิดขึน้จากกิจกรรมของมนุษย์ (man made 

radiation) โดยแหลง่ท่ีก่อให้เกิดรังสีมากท่ีสดุ ได้แก่ รังสีจากธรรมชาติ ซึง่อาจมาจากทัง้ภายในและภายนอกโลก 

เช่น จากการสลายตวัของนิวไคลด์รังสีปฐมภูมิของอนุกรมสารกัมมนัตรังสีท่ีมีในพืน้ดิน สินแร่ และสิ่งแวดล้อม

จากอากาศท่ีเราหายใจ ในอาหารท่ีเราบริโภค แม้กระทั่งในร่างกายของเรา เน่ืองจากนิวไคลด์กัมมนัตรังสีจาก

ธรรมชาติ มีเจือปนอยู่ในผิวดินทัว่ไป จึงถูกดดูซบัโดยพืชและเข้าสู่ร่างกายทางห่วงโซ่อาหาร เช่น นํา้ และอาหาร

ได้ ส่วนนิวไคลด์รังสีท่ีมนุษย์ผลิตขึน้ มีแหล่งกําเนิดรังสีหลายรูปแบบ เช่น จากการเดินเคร่ืองปฎิกรณ์ปรมาณ ู

การใช้เคร่ืองเร่งอนภุาค เคร่ืองเอกซเรย์ รวมทัง้การผลิตสารกมัมนัตรังสีจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ต่างๆ หากปริมาณ

นิวไคลด์กมัมนัตรังสีเหล่านีมี้มากเกินไปในธรรมชาติ จะทําให้มนุษย์ได้รับรังสีในปริมาณท่ีมากตามไปด้วย ด้วย

เหตนีุก้ลุม่นกัวิจยัตา่งๆ ทัว่โลกได้ให้ความสนใจในการตรวจวดัคา่กมัมนัตภาพรังสีตา่งๆ ในหลายประเทศด้วยกนั 

อาทิเช่น S. Singh และคณะ(2005) ได้ทําการตรวจวดัและวิเคราะห์ค่าของ  40K ,226Ra และ 232Th และใน

ตวัอย่างดินจากบริเวณรัฐ Punjab และรัฐ Himachal ประเทศอินเดีย  M. Ngachin และคณะ(2008) ได้ทําการ

ตรวจวดัระดบัของค่ากมัมนัตภาพรังสีและปริมาณก๊าซเรดอนในดินบริเวณพืน้ท่ีภูเขาไฟ ประเทศคาเมรูน  และ 

M. Degerlier และคณะ(2008) ได้ทําการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของนิวไคลด์กมัมนัตรังสีธรรมชาติ (natural 

radionuclides) ในดินผิวหน้าบริเวณเมืองอาดานา ประเทศตรุกี เป็นต้น สําหรับในประเทศไทยนัน้หน่วยงานท่ีมี

หน้าท่ีรับผิดชอบเร่ืองการตรวจวดัปริมาณสารกมัมนัตรังสีในธรรมชาติภายในบริเวณของประเทศไทยโดยตรง คือ 

สํานักกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี(สร.) สํานักงานปรมาณูเพ่ือสนัติ ได้ทําการศึกษาวิจัยและประเมินค่า

ปริมาณกัมมนัตรังสีในสิ่งแวดล้อม จากตวัอย่างสิ่งแวดล้อมประเภทนํา้จากแหล่งนํา้ธรรมชาติ เช่น นํา้ฝน นํา้

ทะเล ดิน ทราย หญ้า และในอาหารประเภทต่างๆ ท่ีบริเวณต่างๆ ทัว่ประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนีท้างสํานัก

พฒันาโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในสงักัดกระทรวงพลงังานและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย ได้บรรจแุผนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยไว้ในแผนพฒันากําลงัผลิตไฟฟ้าของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2573  (แผน PDP 2010) จะเห็นได้วา่พืน้ท่ีทางภาคใต้ของประเทศไทยซึง่มีทัง้หมด 14 

จงัหวดั มีบริเวณท่ีได้รับการคดัเลือกให้สามารถดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จํานวน 2 โรง โดยจงัหวดัท่ี
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ได้รับความสนใจ คือ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และจงัหวดัชุมพร บริเวณปากนํา้ละแม อําเภอละแม  สําหรับลกัษณะ

ทางภูมิประเทศของจังหวดัชุมพรเป็นจังหวดัเหนือสุดทางภาคใต้ของประเทศไทย มีลกัษณะพืน้ท่ียาวคล้ายรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียวยาวมีความยาวตามแนวชายฝ่ังทะเลประมาณ 222 กิโลเมตร มีความกว้างประมาณ 36 

กิโลเมตร มีเนือ้ท่ีประมาณ 6,010.849 ตารางกิโลเมตร มีพืน้ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของภาคใต้ มีจํานวนประชากร

อาศยัอยู่ประมาณ 487,744 คน (ข้อมูลของปี พ.ศ. 2553) มีอาณาเขตติดต่อกบัจังหวดัใกล้เคียงดงัแสดงใน

Figure  1  ตอ่ไปนี ้
 

 
 

 

เศรษฐกิจโดยทั่วไปของจังหวดัขึน้อยู่กับเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั เน่ืองจากจงัหวดัชุมพรมีสภาพภูมิประเทศ

และภูมิอากาศท่ีเหมาะแก่การเพาะปลกู การปกครองส่วนท้องถ่ินในระดบัอําเภอแบ่งออกเป็น 8 อําเภอ ได้แก่ 

อําเภอเมืองชุมพร 0  อําเภอท่าแซะ 0 อําเภอปะทิว0  อําเภอหลงัสวน 0   อําเภอละแม0  อําเภอพะโต๊ะ 0 อําเภอสวี0 และ  

อําเภอทุ่งตะโก 0  ในระดบัตําบลแบ่งออกเป็น 70 ตําบล และในระดบัหมู่บ้านเป็น 736 หมู่บ้าน สําหรับสถานท่ี

ท่องเท่ียวในจังหวัดชุมพรมีสถานท่ีท่องเท่ียวหลายแห่ง ทัง้ท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม และทาง

ธรรมชาติทางทะเล เช่น ศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ รวมทัง้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร ถํา้ 

นํา้ตก เกาะ และวนอุทยานอีกมากมาย ซึ่งเป็นสิ่งท่ีเรียกความสนใจให้นักท่องเท่ียวทัง้ในและต่างประเทศ

หลัง่ไหลเข้ามาท่องเท่ียวเพ่ิมมากขึน้ในแตล่ะปี และโดยเฉพาะในบริเวณอําเภอเมืองชุมพร อําเภอสวี และอําเภอ

ทุ่งตะโก เป็นบริเวณท่ีมีประชากรอาศยัอยู่อย่างหนาแน่น ส่วนบริเวณปากนํา้ละแม อําเภอละแม เป็นบริเวณท่ีมี

แนวโน้มได้รับการคดัเลือกให้สามารถดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และท่ีสําคญัคือยงัไม่เคยมีการการ

ตรวจวดัและวิเคราะห์ปริมาณกมัมนัตภาพรังสีในดินอย่างมีระบบในบริเวณจงัหวดัชมุพรมาก่อน ดงันัน้ จงึจําเป็น

อย่างย่ิงท่ีต้องมีการตรวจวดัและวิเคราะห์ปริมาณของนิวไคลด์กมัมนัตรังสีในธรรมชาติ (40K,226Ra และ 232Th) ใน

ตวัอย่างดินท่ีเก็บจากบริเวณจังหวดัชุมพร สําหรับในงานวิจัยนีจ้ะทําการตรวจวดัและวิเคราะห์ปริมาณของนิว

ไคลด์กัมมนัตรังสีในธรรมชาติ(40K,226Ra และ 232Th)  ในตวัอย่างดินท่ีเก็บจากทุกตําบลใน 8 อําเภอ ในจังหวดั

ชมุพร นอกจากนีย้งัสามารถนําข้อมลูท่ีได้จากงานวิจยันีม้าใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานสําหรับใช้ในการอ้างอิงก่อนและ

Figure 1   Chumporn province map and location 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%8A%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%81
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หลงัท่ีมีการจัดตัง้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพืน้ท่ีภาคใต้ของประเทศไทยต่อไป ทัง้ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐาน

สําหรับประชากรท่ีอาศยัในจงัหวดัชมุพรอีกด้วย 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

สําหรับวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาํวิจัยนี ้มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้คือ 

1. หวัวดัรังสีแบบเจอร์มาเนียมบริสทุธ์ิสงู (HPGe) และระบบวิเคราะห์แบบแกมมาสเปกโตรเมตรี ของ

บริษัท Canberra Industrial Model Ge 2018 

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

(Ba-133) 

3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป Genie 2000 

4. แผนท่ีจงัหวดัชมุพร และเคร่ืองบอกพิกดัทางภมิูศาสตร์ (Garmin รุ่น eTrex Summit HC, USA) 

5. สารมาตรฐาน IAEA/RGU-1, IAEA/RGTh-1 และ KCL ใช้ในการคํานวณค่ากัมมนัตภาพจําเพาะ

ของ 40K, 226Ra และ 232Th  ตามลําดบั ในตวัอย่างดินท่ีเก็บจาก 8 อําเภอของจงัหวดัชุมพร จํานวน 

132 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 

ในงานวิจยันีไ้ด้ทําการเก็บตวัอย่างดินผิวหน้าจากบริเวณทุกตําบลใน 8 อําเภอในจงัหวดัชุมพร จํานวน 

132 ตวัอย่าง โดยพิจารณาจากความหนาแน่นของประชากรท่ีอาศยัอยู่และความกว้างของพืน้ท่ีแต่ละตําบล แล้ว

นํามาเตรียมตวัอย่างให้เหมาะสมตามหลกัการมาตรฐาน โดยนําตวัอย่างดินไปบรรจุในถุงพลาสติกให้ได้นํา้หนกั 

1,500 กรัม จากนัน้นํามาผึ่งไว้ในถาดท่ีอณุหภูมิห้องแล้วนําไปอบท่ีอณุหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ประมาณ 8 – 

10 ชัว่โมง จนแห้งสนิท แล้วจงึทําการร่อนด้วยตะแกรงขนาด 325 mesh นําไปบรรจุในกระปุกพลาสติกปิดฝาให้

สนิทพร้อมพนัเทปกาวอีกครัง้ และตัง้ทิง้ไว้ประมาณ 1 เดือน เพ่ือให้เกิดภาวะสมดลุทางรังสี และทําการตรวจวดั

ปริมาณสารกมัมนัตภาพรังสีในตวัอย่างดินผิวหน้า โดยใช้หัววดัแบบเจอร์มาเนียมบริสทุธ์ิ และระบบวิเคราะห์

แบบแกมมาสเปกโตรเมตรี ณ ห้องปฏิบติัการฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์วสัดุ ชัน้ 6 ห้อง SC 618 อาคาร

ปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ อําเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ซึง่

จะทําการปรับเทียบพลังงาน (energy calibration) โดยใช้แหล่งกําเนิดรังสีแกมมามาตรฐาน 60Co,137Cs, 

และ 133Ba และทําการวดัปริมาณนิวไคลด์กมัมนัตรังสีของสารมาตรฐาน IAEA/RGU-1, IAEA/RGTh-1,KCl ซึง่

ได้รับความอนุเคราะห์จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

เพ่ือใช้ในการหาประสิทธิภาพของหวัวดัรังสีเจอร์มาเนียมบริสทุธ์ิ โดยใช้เวลาในการตรวจวดั 65,000 วินาที แล้ว

ทําการวดัปริมาณกมัมนัตภาพจําเพาะของตวัอย่างดินผิวหน้า โดยแต่ละตวัอย่างใช้เวลาในการตรวจวดั 10,800 

วินาที  สําหรับวิเคราะห์ค่ากมัมนัตภาพจําเพาะของนิวไคลด์กมัมนัตรังสี (specific activity ; S.A.) 40K, 226Ra 
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และ 232Th  โดยท่ีค่ากมัมนัตภาพจําเพาะของ40K สามารถคํานวณได้จากพืน้ท่ีใต้พีคพลงังานของรังสีแกมมาท่ี

พลงังาน 1460.8 keV สว่นคา่กมัมนัตภาพจําเพาะของ 226Ra สามารถคํานวณได้จากพืน้ท่ีใต้พีคพลงังานของรังสี

แกมมาของ 214Pb ท่ีพลงังาน 351.9 keV และค่ากมัมนัตภาพจําเพาะของ 232Th สามารถคํานวณได้จากพืน้ท่ีใต้

พีคพลงังานของรังสีแกมมาของ 208Tl ท่ีพลงังาน 583.2 keV และนําค่ากมัมนัตภาพจําเพาะท่ีคํานวณได้มาใช้

คํานวณค่าอตัราปริมาณรังสีดดูกลืนในอากาศ (absorbed dose rate in air ; D) ค่ากมัมนัตภาพสมมลูเรเดียม 

(radium equivalent activity ; Raeq) ค่าดชันีความเสี่ยงของรังสีภายนอก (external hazard index ; Hex) และ

ค่าอตัราปริมาณรังสีท่ีได้รับต่อปี (annual effective dose rate ; AEDout) หลงัจากนัน้นําข้อมลูท่ีได้จากการวิจยั

ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลของการวัดค่ากัมมันตรังสีในจังหวัดชุมพรท่ีมีอยู่บางส่วน กับค่าท่ีตรวจวัดได้ของ

สํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัติและข้อมลูของกลุม่นกัวิจยัจากประเทศตา่งๆ ท่ีได้มีการวดัคา่กมัมนัตภาพรังสีไว้แล้ว 

 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

Table 1.  Ranges and average value of specific activities of 40K, 226Ra and 232Th in 132 surface soil 

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

 

Locations 
Ranges and average value of specific activities (Bq/kg) 

40K 226Ra 232Th 

1. Mueang Chumphon (30)a 206.19 – 6068.51 23.15 – 219.09 17.82 – 153.66 

 2173.96 ± 171.29 59.84 ± 5.39 63.58 ± 5.04 

2. Sawi (20)a 210.66 – 4505.81 17.81 – 202.98 22.23 – 166.27 

 1510.92 ± 174.37 48.41 ± 4.86 48.07 ± 4.30 

3. Thung Tako (7)a 319.26 – 2635.85 6.77 – 86.52 8.87 – 60.12 

 1184.83 ± 121.88 36.93 ± 4.33 34.44 ± 3.57 

4. Phato (8)a 1617.87 – 6482.96 35.49 – 98.24 34.39 – 159.74 

 3807.97 ± 248.23 63.85 ± 6.67 95.79 ± 6.91 

5. Pathio (14)a 85.01 – 4825.17 8.14 – 72.54 8.67 – 101.40 

 772.40 ± 106.20 36.00 ± 4.01 39.20 ± 3.64 

6. Lang Suan (24)a 113.27 – 7174.63 7.36 – 152.28 11.73 – 139.10 

 2480.21± 174.19 74.01 ± 5.58 59.65 ± 4.62 

7. Lamae (8)a 127.84 – 11692.22 25.63 – 162.57 17.84 – 80.97 

 4049.98± 205.01 75.74± 5.82 53.49± 4.79 

8. Tha Sae (21)a 284.98 – 4273.35 10.36 – 115.32 28.73 – 115.39 

 2110.85± 167.77 54.64± 5.08 58.90± 4.76 

Range (132)a 85.01 – 11692.22 6.77 – 219.09 8.67 – 166.27 

Average value (132)a 2135.69± 168.87 57.32 ± 5.19 56.98± 4.68 
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a  Number of soil samples 

Table 2. Comparison between the average values of specific activities of 40K, 226Ra and 232Th in 132 

surface soil samples collected from 8 districts in Chumporn province in the south of Thailand and 

Thailand data, OAP data and worldwide mean. 

 
 

Sources of data 
specific activities (Bq/kg) 

40K 226Ra 232Th 

Present study 2135.69± 168.87 57.32 ± 5.19 56.98 ± 4.68 

OAP dataa 511.04 ± 7.04 171.55 ± 3.13 211.19± 1.98 

Thailand datab 400 48 40 

Worldwide meanc 400 35 30 

 a OAP Annual Report in Southern Region of Thailand (1991-2003) 
b  OAP Annual Report in Thailand (1991-2003) 
c UNSCEAR  (2000) 
 

Table 3.  Comparison between all values of Radium equivalent activity (Raeq), absorbed gamma dose 

rate (D), external hazard index (Hex) and annual effective dose rate (AEDout) of 132 surface soil 

samples collected from 8 districts in Chumporn province (Thailand) and worldwide mean values  from 

UNSCEAR (1988, 1993 and 2000). 
 

 
 

Locations 

 

D 

(nGy/h) 

Raeq 

(Bq/kg) 

Hex 

 

AEDout 

(mSv/y) 

1.  Mueang Chumphon (30) a 157.20 318.15 0.86 0.19 

2.  Sawi (20) a 115.60 235.25 0.64 0.14 

3.  Thung Tako (7) a 87.54 177.42 0.48 0.11 

  4.  Phato (8) a  246.76 494.03 1.33 0.30 

  5.  Pathio (14) a 73.00 151.54 0.41 0.09 

  6.  Lang Suan (24) a 173.96 350.28 0.95 0.21 

  7.  Lamae (8) a 235.91 464.08 1.25 0.29 

  8. Tha Sae (21) a 149.95 302.93 0.82 0.18 

   Average value (132) a 150.63 303.91 0.82 0.18 

   UNSCEAR (1988,1993,2000) 55.00 370.00 1.00 0.48 
a Number of soil samples 
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จาก ผลก าร ตรว จวัด แล ะ วิ เ ครา ะ ห์ ค่ ากัมมันตภ าพจํ า เ พาะ ของ นิว ไ คล ด์กัม มัน ต รั ง สี ใ น

ธรรมชาติ 40K, 226Ra และ232Thในตวัอย่างดินผิวหน้า จํานวน 132 ตวัอย่าง ท่ีเก็บทุกตําบลทัง้ 8 อําเภอในจงัหวดั

ชุมพร ดังแสดงใน Table  1 พบว่าค่ากัมมันตภาพจําเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีเร่ิมต้นท่ีมีในธรรมชาติ 

(40K, 226Ra และ232Th) ในตวัอย่างดิน มีค่าพิสยัอยู่ในช่วง 85.01 – 11692.22 Bq/kg สําหรับ 40K, 6.77– 219.09 

Bq/kg สําหรับ 226Ra และ 8.67 – 166.27 Bq/kg สําหรับ 232Th และมีค่าเฉลี่ยเป็น 2135.69± 168.87 Bq/kg 

สําหรับ 40K, 57.32± 5.19 Bq/kg สําหรับ 226Ra และ 56.98± 4.68 Bq/kg สําหรับ 232Th  ตามลําดบั  

เม่ือเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยของคา่กมัมนัตภาพจําเพาะในตวัอย่างดินผิวหน้าท่ีเก็บจาก 8 อําเภอในจงัหวดั

ชุมพร กบัข้อมูลของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสนัติท่ีมีท่ีมีอยู่ในบริเวณภาคใต้ (ประเทศไทย) ข้อมลูของสํานักงาน

ปรมาณูพ่ือสนัติท่ีมีอยู่ในประเทศไทย และข้อมูลจากการวิจยัทัว่โลก ดงัแสดงใน Table 2 จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ย

ของกมัมนัตภาพจําเพาะของนิวไคลด์ 40K สงูกว่าค่าเฉลี่ยของสํานกังานปรมาณูเพ่ือสนัติท่ีมีอยู่ในบริเวณภาคใต้ 

(ประเทศไทย) และข้อมลูของสํานกังานปรมาณูพ่ือสนัติท่ีมีอยู่ในประเทศไทยและค่าเฉลี่ยข้อมลูจากการวิจยัทัว่

โลก ส่วน 226Ra และ232Th ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติท่ีมีอยู่ในบริเวณภาคใต้ แต่สูงกว่า

คา่เฉลี่ยของสํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัติท่ีมีอยู่ในประเทศไทยและคา่เฉลี่ยข้อมลูจากการวิจยัทัว่โลก  

เม่ือนําค่ากัมมนัตภาพจําเพาะของนิวไคลด์กมัมนัตรังสีในธรรมชาติ 40K, 226Ra และ232Th ดงักล่าวท่ี

ตรวจวดัได้ในตวัอย่างดินผิวหน้าไปคํานวณค่าดชันีท่ีบ่งชีค้วามเป็นอนัตรายต่างๆทางรังสี ดงัแสดงใน Table 3 

พบวา่ อตัราปริมาณรังสีแกมมาดดูกลืน (D) มีคา่เฉลี่ย 150.63 nGy/h กมัมนัตภาพรังสีสมมลูของเรเดียม(Raeq) 

มีคา่เฉลี่ย 303.91 Bq/kg ดชันีความเสี่ยงรังสีท่ีได้รับภายนอกร่างกาย (Hex) มีคา่เฉลี่ย 0.82  และปริมาณรังสียงั

ผลท่ีได้รับภายนอกร่างกายรอบปี (AEDout) มีค่าเฉลี่ย 0.18 mSv/y จะเห็นได้ว่ามีค่าต่ํากว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกท่ี

เผยแพร่โดย UNSCEAR(1988,1999,2000) แต่อตัราปริมาณรังสีแกมมาดดูกลืน (D) มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยทั่ว

โลกท่ีเผยแพร่โดย UNSCEAR (1988,1999,2000) 

 

สรุป 

จากก าร ศึก ษาตร วจวัด และ วิ เครา ะ ห์กัม มันต ภาพจํ า เพา ะของ นิวไ ค ล ด์กัม มันต รั งสี ใ น

ธรรมชาติ 40K, 226Ra และ232Thในตวัอย่างดินผิวหน้า จํานวน 132 ตวัอย่าง ท่ีเก็บทุกตําบลทัง้ 8 อําเภอในจงัหวดั

ชุมพร พบว่า มีค่าใกล้เคียงกบัข้อมูลของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสนัติท่ีมีท่ีมีอยู่ในบริเวณภาคใต้ (ประเทศไทย) 
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