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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อตรวจวัดและวิเคราะห์กมั มันตภาพจําเพาะของนิวไคลด์กมั มันตรังสีที่มี
ในธรรมชาติ (40K, 226Ra และ 232Th) ในตัวอย่างดินผิวหน้ าจํานวน 132 ตัวอย่าง ที่เก็บจากทุกตําบลใน 8 อําเภอ
ของจังหวัดชุมพร ในประเทศไทย โดยใช้ หวั วัดรั งสีแบบเจอร์ มาเนียมบริ สทุ ธิ์สงู และระบบวิเคราะห์แบบแกมมา
สเปกโตรเมตรี ณ ห้ องปฏิ บั ติ ก ารฟิ สิ ก ส์ นิ ว เคลี ย ร์ แ ละฟิ สิ ก ส์ วั ส ดุ สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ใช้ เวลาในการตรวจวัดตัวอย่างละ 10,800 วินาที จากผลการศึกษา พบว่า กัมมันตภาพ
จําเพาะของนิวไคลด์กมั มันตรังสีที่มีในธรรมชาติ (40K, 226Ra และ232Th) ในตัวอย่างดินผิวหน้ า มีคา่ พิสยั อยู่ในช่วง
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 และมีค่าเฉลี่ยเป็ น 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 ตามลําดับ และยังได้ คํานวณอัตราปริ มาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศ
(D) กัมมันตภาพรังสีสมมูลเรเดียม (Ra eq ) ดัชนีความเสี่ยงของรังสีภายนอก (H ex ) และอัตราปริ มาณรังสีที่ได้ รับ
ต่อปี (AED out ) โดยใช้ ข้อมูลจากค่ากัมมันตภาพจําเพาะของนิวไคลด์ กัมมันตรั งสีที่มีในธรรมชาติ (40K, 226Ra
และ232Th) ที่ตรวจวัดได้ ของจังหวัดชุมพรในประเทศไทย นอกจากนี ้ยังได้ ทําการเปรี ยบเทียบข้ อมูลที่ได้ กบั ข้ อมูล
จากรายงานประจําปี ของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ผลงานวิจยั ของนักวิจยั ในประเทศไทยและข้ อมูลของกลุ่ม
วิจยั จากประเทศต่างๆ ทัว่ โลกอีกด้ วย

ABSTRACT
The research main objective is to measure and analyze the specific activities of natural
( K, Ra 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 (Ra eq ), the external hazard index (H ex ) and the annual effective dose rate (AED out )
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
มนุษย์ และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดอาศัยอยู่บนโลกที่มีกัมมันตภาพรั งสีในสิ่งแวดล้ อมอยู่ทวั่ ไป โดยส่วนใหญ่
เป็ นรั งสีที่มีอยู่ตามธรรมชาติ (natural radiation) และบางส่วนเกิดขึน้ จากกิจกรรมของมนุษย์ (man made
radiation) โดยแหล่งที่ก่อให้ เกิดรังสีมากที่สดุ ได้ แก่ รังสีจากธรรมชาติ ซึง่ อาจมาจากทังภายในและภายนอกโลก
้
เช่น จากการสลายตัวของนิวไคลด์รังสีปฐมภูมิของอนุกรมสารกัมมันตรังสีที่มีในพืน้ ดิน สินแร่ และสิ่งแวดล้ อม
จากอากาศที่เราหายใจ ในอาหารที่เราบริ โภค แม้ กระทั่งในร่ างกายของเรา เนื่องจากนิวไคลด์กัมมันตรังสีจาก
ธรรมชาติ มีเจือปนอยู่ในผิวดินทัว่ ไป จึงถูกดูดซับโดยพืชและเข้ าสู่ร่างกายทางห่วงโซ่อาหาร เช่น นํ ้า และอาหาร
ได้ ส่วนนิวไคลด์รังสีที่มนุษย์ผลิตขึน้ มีแหล่งกําเนิดรั งสีหลายรู ปแบบ เช่น จากการเดินเครื่ องปฎิกรณ์ ปรมาณู
การใช้ เครื่ องเร่ งอนุภาค เครื่ องเอกซเรย์ รวมทังการผลิ
้
ตสารกัมมันตรังสีจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ ต่างๆ หากปริ มาณ
นิวไคลด์กมั มันตรังสีเหล่านี ้มีมากเกินไปในธรรมชาติ จะทําให้ มนุษย์ได้ รับรังสีในปริ มาณที่มากตามไปด้ วย ด้ วย
เหตุนี ้กลุม่ นักวิจยั ต่างๆ ทัว่ โลกได้ ให้ ความสนใจในการตรวจวัดค่ากัมมันตภาพรังสีตา่ งๆ ในหลายประเทศด้ วยกัน
อาทิเช่น S. Singh และคณะ(2005) ได้ ทําการตรวจวัดและวิเคราะห์ ค่าของ 40K ,226Ra และ 232Th และใน
ตัวอย่างดินจากบริ เวณรัฐ Punjab และรัฐ Himachal ประเทศอินเดีย M. Ngachin และคณะ(2008) ได้ ทําการ
ตรวจวัดระดับของค่ากัมมันตภาพรังสีและปริ มาณก๊ าซเรดอนในดินบริ เวณพื ้นที่ภูเขาไฟ ประเทศคาเมรู น และ
M. Degerlier และคณะ(2008) ได้ ทําการตรวจวัดค่าความเข้ มข้ นของนิวไคลด์กมั มันตรังสีธรรมชาติ (natural
radionuclides) ในดินผิวหน้ าบริ เวณเมืองอาดานา ประเทศตุรกี เป็ นต้ น สําหรับในประเทศไทยนันหน่
้ วยงานที่มี
หน้ าที่รับผิดชอบเรื่ องการตรวจวัดปริ มาณสารกัมมันตรังสีในธรรมชาติภายในบริ เวณของประเทศไทยโดยตรง คือ
สํานักกํากับดูแลความปลอดภัยทางรั งสี(สร.) สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ ทําการศึกษาวิจัยและประเมินค่า
ปริ มาณกัมมันตรั งสีในสิ่งแวดล้ อม จากตัวอย่างสิ่งแวดล้ อมประเภทนํา้ จากแหล่งนํา้ ธรรมชาติ เช่น นํา้ ฝน นํ า้
ทะเล ดิน ทราย หญ้ า และในอาหารประเภทต่างๆ ที่บริ เวณต่างๆ ทัว่ ประเทศไทย เป็ นต้ น นอกจากนี ้ทางสํานัก
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในสังกัดกระทรวงพลังงานและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ได้ บรรจุแผนโครงการก่อสร้ างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในประเทศไทยไว้ ในแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2573 (แผน PDP 2010) จะเห็นได้ วา่ พื ้นที่ทางภาคใต้ ของประเทศไทยซึง่ มีทงหมด
ั้
14
จังหวัด มีบริ เวณที่ได้ รับการคัดเลือกให้ สามารถดําเนินการก่อสร้ างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จํานวน 2 โรง โดยจังหวัดที่
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ได้ รับความสนใจ คือ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และจังหวัดชุมพร บริ เวณปากนํ ้าละแม อําเภอละแม สําหรับลักษณะ
ทางภูมิประเทศของจังหวัดชุมพรเป็ นจังหวัดเหนือสุดทางภาคใต้ ของประเทศไทย มีลกั ษณะพืน้ ที่ยาวคล้ ายรู ป
สี่เหลี่ยมผื นผ้ าเรี ยวยาวมีความยาวตามแนวชายฝั่ งทะเลประมาณ 222 กิโลเมตร มีความกว้ างประมาณ 36
กิโลเมตร มีเนื ้อที่ประมาณ 6,010.849 ตารางกิโลเมตร มีพื ้นที่ใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของภาคใต้ มีจํานวนประชากร
อาศัยอยู่ประมาณ 487,744 คน (ข้ อมูลของปี พ.ศ. 2553) มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้ เคียงดังแสดงใน
Figure 1 ต่อไปนี ้

Figure 1 Chumporn province map and location
เศรษฐกิจโดยทั่วไปของจังหวัดขึน้ อยู่กับเกษตรกรรมเป็ นอาชีพหลัก เนื่องจากจังหวัดชุมพรมีสภาพภูมิประเทศ
และภูมิอากาศที่เหมาะแก่การเพาะปลูก การปกครองส่วนท้ องถิ่นในระดับอําเภอแบ่งออกเป็ น 8 อําเภอ ได้ แก่
อําเภอเมืองชุมพร อําเภอท่าแซะ อําเภอปะทิว อําเภอหลังสวน อําเภอละแม อําเภอพะโต๊ ะ อําเภอสวี และ
อําเภอทุ่งตะโก ในระดับตําบลแบ่งออกเป็ น 70 ตําบล และในระดับหมู่บ้านเป็ น 736 หมู่บ้าน สําหรั บสถานที่
ท่อ งเที่ ยวในจังหวัด ชุมพรมี ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วหลายแห่ง ทัง้ ที่ เ ป็ นสถานที่ ท่ องเที่ ย วทางวัฒ นธรรม และทาง
ธรรมชาติทางทะเล เช่น ศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รวมทัง้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร ถํ า้
นํ า้ ตก เกาะ และวนอุทยานอี กมากมาย ซึ่ง เป็ นสิ่ง ที่ เรี ย กความสนใจให้ นัก ท่องเที่ ยวทัง้ ในและต่างประเทศ
หลัง่ ไหลเข้ ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ ้นในแต่ละปี และโดยเฉพาะในบริ เวณอําเภอเมืองชุมพร อําเภอสวี และอําเภอ
ทุ่งตะโก เป็ นบริ เวณที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ส่วนบริ เวณปากนํ ้าละแม อําเภอละแม เป็ นบริ เวณที่มี
แนวโน้ มได้ รับการคัดเลือกให้ สามารถดําเนินการก่อสร้ างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และที่สําคัญคือยังไม่เคยมีการการ
ตรวจวัดและวิเคราะห์ปริ มาณกัมมันตภาพรังสีในดินอย่างมีระบบในบริ เวณจังหวัดชุมพรมาก่อน ดังนัน้ จึงจําเป็ น
อย่างยิ่งที่ต้องมีการตรวจวัดและวิเคราะห์ปริ มาณของนิวไคลด์กมั มันตรังสีในธรรมชาติ (40K,226Ra และ 232Th) ใน
ตัวอย่างดินที่เก็บจากบริ เวณจังหวัดชุมพร สําหรับในงานวิจัยนีจ้ ะทําการตรวจวัดและวิเคราะห์ปริ มาณของนิว
ไคลด์กัมมันตรังสีในธรรมชาติ(40K,226Ra และ 232Th) ในตัวอย่างดินที่เก็บจากทุกตําบลใน 8 อําเภอ ในจังหวัด
ชุมพร นอกจากนี ้ยังสามารถนําข้ อมูลที่ได้ จากงานวิจยั นี ้มาใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานสําหรับใช้ ในการอ้ างอิงก่อนและ
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หลังที่มีการจัดตังโรงไฟฟ
้
้ านิวเคลียร์ ในพืน้ ที่ภาคใต้ ของประเทศไทยต่อไป ทัง้ ยังสามารถใช้ เป็ นข้ อมูลพืน้ ฐาน
สําหรับประชากรที่อาศัยในจังหวัดชุมพรอีกด้ วย

อุปกรณ์ และวิธีการ
สําหรั บวัสดุและอุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการทําวิจัยนี ้ มีรายละเอียดดังต่ อไปนี ้ คือ
1. หัววัดรังสีแบบเจอร์ มาเนียมบริ สทุ ธิ์สงู (HPGe) และระบบวิเคราะห์แบบแกมมาสเปกโตรเมตรี ของ
บริ ษัท Canberra Industrial Model Ge 2018
2. แหล่งกําเนิดรังสีแกมมามาตรฐานชนิดซีเซียม-137 (Cs-137) โคบอลท์-60 (Co-60) และแบเรี ยม-133
(Ba-133)
3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ป Genie 2000
4. แผนที่จงั หวัดชุมพร และเครื่ องบอกพิกดั ทางภูมิศาสตร์ (Garmin รุ่ น eTrex Summit HC, USA)
5. สารมาตรฐาน IAEA/RGU-1, IAEA/RGTh-1 และ KCL ใช้ ในการคํานวณค่ากัมมันตภาพจําเพาะ
ของ 40K, 226Ra และ 232Th ตามลําดับ ในตัวอย่างดินที่เก็บจาก 8 อําเภอของจังหวัดชุมพร จํานวน
132 ตัวอย่าง
6. ภาชนะพลาสติกรู ปทรงกระบอกขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 8.2 ซ.ม. สูง 7.5 ซ.ม. สําหรับบรรจุตวั อย่าง
ดิน
7.อุปกรณ์ สําหรับเก็บและเตรี ยมตัวอย่างดิน เช่น จอบ เสียม ถุงพลาสติก และตะแกรงร่ อนทรายขนาด
325 mesh เป็ นต้ น
การเก็บและเตรี ยมตัวอย่ าง
ในงานวิจยั นี ้ได้ ทําการเก็บตัวอย่างดินผิวหน้ าจากบริ เวณทุกตําบลใน 8 อําเภอในจังหวัดชุมพร จํานวน
132 ตัวอย่าง โดยพิจารณาจากความหนาแน่นของประชากรที่อาศัยอยู่และความกว้ างของพื ้นที่แต่ละตําบล แล้ ว
นํามาเตรี ยมตัวอย่างให้ เหมาะสมตามหลักการมาตรฐาน โดยนําตัวอย่างดินไปบรรจุในถุงพลาสติกให้ ได้ นํ ้าหนัก
1,500 กรัม จากนันนํ
้ ามาผึ่งไว้ ในถาดที่อณ
ุ หภูมิห้องแล้ วนําไปอบที่อณ
ุ หภูมิ 100 องศาเซลเซียส ประมาณ 8 –
10 ชัว่ โมง จนแห้ งสนิท แล้ วจึงทําการร่ อนด้ วยตะแกรงขนาด 325 mesh นําไปบรรจุในกระปุกพลาสติกปิ ดฝาให้
สนิทพร้ อมพันเทปกาวอีกครัง้ และตังทิ
้ ้งไว้ ประมาณ 1 เดือน เพื่อให้ เกิดภาวะสมดุลทางรังสี และทําการตรวจวัด
ปริ มาณสารกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างดินผิวหน้ า โดยใช้ หัววัดแบบเจอร์ มาเนียมบริ สทุ ธิ์ และระบบวิเคราะห์
แบบแกมมาสเปกโตรเมตรี ณ ห้ องปฏิบตั ิการฟิ สิกส์นิวเคลียร์ และฟิ สิกส์วสั ดุ ชัน้ 6 ห้ อง SC 618 อาคาร
ปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิ สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึง่
จะทํ าการปรั บเที ยบพลังงาน (energy calibration) โดยใช้ แหล่งกํ าเนิ ดรั งสีแกมมามาตรฐาน 60Co,137Cs,
และ 133Ba และทําการวัดปริ มาณนิวไคลด์กมั มันตรังสีของสารมาตรฐาน IAEA/RGU-1, IAEA/RGTh-1,KCl ซึง่
ได้ รับความอนุเคราะห์ จากภาควิชาฟิ สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เพื่อใช้ ในการหาประสิทธิภาพของหัววัดรังสีเจอร์ มาเนียมบริ สทุ ธิ์ โดยใช้ เวลาในการตรวจวัด 65,000 วินาที แล้ ว
ทําการวัดปริ มาณกัมมันตภาพจําเพาะของตัวอย่างดินผิวหน้ า โดยแต่ละตัวอย่างใช้ เวลาในการตรวจวัด 10,800
วินาที สําหรับวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพจําเพาะของนิวไคลด์กมั มันตรังสี (specific activity ; S.A.) 40K, 226Ra
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และ 232Th โดยที่ค่ากัมมันตภาพจําเพาะของ40K สามารถคํานวณได้ จากพื ้นที่ใต้ พีคพลังงานของรังสีแกมมาที่
พลังงาน 1460.8 keV ส่วนค่ากัมมันตภาพจําเพาะของ 226Ra สามารถคํานวณได้ จากพื ้นที่ใต้ พีคพลังงานของรังสี
แกมมาของ 214Pb ที่พลังงาน 351.9 keV และค่ากัมมันตภาพจําเพาะของ 232Th สามารถคํานวณได้ จากพื ้นที่ใต้
พีคพลังงานของรังสีแกมมาของ 208Tl ที่พลังงาน 583.2 keV และนําค่ากัมมันตภาพจําเพาะที่คํานวณได้ มาใช้
คํานวณค่าอัตราปริ มาณรังสีดดู กลืนในอากาศ (absorbed dose rate in air ; D) ค่ากัมมันตภาพสมมูลเรเดียม
(radium equivalent activity ; Ra eq ) ค่าดัชนีความเสี่ยงของรังสีภายนอก (external hazard index ; H ex ) และ
้ าข้ อมูลที่ได้ จากการวิจยั
ค่าอัตราปริ มาณรังสีที่ได้ รับต่อปี (annual effective dose rate ; AED out ) หลังจากนันนํ
ไปเปรี ย บเที ย บกับ ข้ อมูล ของการวัด ค่ากัม มัน ตรั ง สี ใ นจัง หวัด ชุม พรที่ มี อยู่บ างส่วน กับ ค่าที่ ต รวจวัด ได้ ข อง
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติและข้ อมูลของกลุม่ นักวิจยั จากประเทศต่างๆ ที่ได้ มีการวัดค่ากัมมันตภาพรังสีไว้ แล้ ว

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

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
1. Mueang Chumphon (30)a
2. Sawi (20)a
3. Thung Tako (7)a
4. Phato (8)a
5. Pathio (14)a
6. Lang Suan (24)a
7. Lamae (8)a
8. Tha Sae (21)a
Range (132)a
Average value (132)a

Ranges and average value of specific activities (Bq/kg)
40
226
232
K
Ra
Th
206.19 – 6068.51
23.15 – 219.09 17.82 – 153.66
2173.96 ± 171.29
59.84 ± 5.39
63.58 ± 5.04
210.66 – 4505.81
17.81 – 202.98 22.23 – 166.27
1510.92 ± 174.37
48.41 ± 4.86
48.07 ± 4.30
319.26 – 2635.85
6.77 – 86.52
8.87 – 60.12
1184.83 ± 121.88
36.93 ± 4.33
34.44 ± 3.57
1617.87 – 6482.96
35.49 – 98.24
34.39 – 159.74
3807.97 ± 248.23
63.85 ± 6.67
95.79 ± 6.91
85.01 – 4825.17
8.14 – 72.54
8.67 – 101.40
772.40 ± 106.20
36.00 ± 4.01
39.20 ± 3.64
113.27 – 7174.63
7.36 – 152.28
11.73 – 139.10
2480.21 ± 174.19
74.01 ± 5.58
59.65 ± 4.62
127.84 – 11692.22 25.63 – 162.57
17.84 – 80.97
4049.98 ± 205.01
75.74 ± 5.82
53.49 ± 4.79
284.98 – 4273.35
10.36 – 115.32 28.73 – 115.39
2110.85 ± 167.77
54.64 ± 5.08
58.90 ± 4.76
85.01 – 11692.22
6.77 – 219.09
8.67 – 166.27
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.
specific activities (Bq/kg)
40
226
232
K
Ra
Th
Present study
2135.69 ± 168.87
57.32 ± 5.19
56.98 ± 4.68
a
OAP data
511.04 ± 7.04
171.55 ± 3.13
211.19 ± 1.98
Thailand datab
400
48
40
400
35
30
Worldwide meanc
a
OAP Annual Report in Southern Region of Thailand (1991-2003)
b
OAP Annual Report in Thailand (1991-2003)
c
UNSCEAR (2000)
Sources of data

Table 3. Comparison between all values of Radium equivalent activity (Ra eq ), absorbed gamma dose
rate (D), external hazard index (H ex ) and annual effective dose rate (AED out ) 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)

Ra eq
(Bq/kg)

H ex

AED out
(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
4. Phato (8) a

87.54

177.42

0.48

0.11

246.76

494.03

1.33

0.30

73.00

151.54

0.41

0.09

173.96

350.28

0.95

0.21

235.91

464.08

1.25

0.29

149.95

302.93

0.82

0.18

150.63

303.91

0.82

0.18

55.00

370.00

1.00

0.48

5. Pathio (14) a
6. Lang Suan (24) a
7. Lamae (8) a
8. Tha Sae (21) a
Average value (132) a
UNSCEAR (1988,1993,2000)
a
Number of soil samples
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จากผลการตรวจวั ด และวิ เ คราะห์ ค่ า กั ม มั น ตภาพจํ าเพาะของนิ ว ไคลด์ กั ม มั น ตรั งสี ใ น
ธรรมชาติ 40K, 226Ra และ232Thในตัวอย่างดินผิวหน้ า จํานวน 132 ตัวอย่าง ที่เก็บทุกตําบลทัง้ 8 อําเภอในจังหวัด
ชุมพร ดังแสดงใน Table 1 พบว่าค่ากัมมันตภาพจําเพาะของนิ วไคลด์ กัมมันตรั งสีเริ่ มต้ นที่มีในธรรมชาติ
(40K, 226Ra และ232Th) ในตัวอย่างดิน มีค่าพิสยั อยู่ในช่วง 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 และมีค่าเฉลี่ยเป็ น 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 ตามลําดับ
เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของค่ากัมมันตภาพจําเพาะในตัวอย่างดินผิวหน้ าที่เก็บจาก 8 อําเภอในจังหวัด
ชุมพร กับข้ อมูลของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติที่มีที่มีอยู่ในบริ เวณภาคใต้ (ประเทศไทย) ข้ อมูลของสํานักงาน
ปรมาณูพื่อสันติที่มีอยู่ในประเทศไทย และข้ อมูลจากการวิจยั ทัว่ โลก ดังแสดงใน Table 2 จะเห็นได้ ว่าค่าเฉลี่ย
ของกัมมันตภาพจําเพาะของนิวไคลด์ 40K สูงกว่าค่าเฉลี่ยของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติที่มีอยู่ในบริ เวณภาคใต้
(ประเทศไทย) และข้ อมูลของสํานักงานปรมาณูพื่อสันติที่มีอยู่ในประเทศไทยและค่าเฉลี่ยข้ อมูลจากการวิจยั ทัว่
โลก ส่วน 226Ra และ232Th ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของสํานัก งานปรมาณูเพื่ อสัน ติที่มีอยู่ใ นบริ เวณภาคใต้ แต่สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติที่มีอยู่ในประเทศไทยและค่าเฉลี่ยข้ อมูลจากการวิจยั ทัว่ โลก
เมื่อนําค่ากัมมันตภาพจําเพาะของนิวไคลด์กมั มันตรั งสีในธรรมชาติ 40K, 226Ra และ232Th ดังกล่าวที่
ตรวจวัดได้ ในตัวอย่างดินผิวหน้ าไปคํานวณค่าดัชนีที่บ่งชี ้ความเป็ นอันตรายต่างๆทางรั งสี ดังแสดงใน Table 3
พบว่า อัตราปริ มาณรังสีแกมมาดูดกลืน (D) มีคา่ เฉลี่ย 150.63 nGy/h กัมมันตภาพรังสีสมมูลของเรเดียม(Ra eq )
มีคา่ เฉลี่ย 303.91 Bq/kg ดัชนีความเสี่ยงรังสีที่ได้ รับภายนอกร่ างกาย (H ex ) มีคา่ เฉลี่ย 0.82 และปริ มาณรังสียงั
ผลที่ได้ รับภายนอกร่ างกายรอบปี (AED out ) มีค่าเฉลี่ย 0.18 mSv/y จะเห็นได้ ว่ามีค่าตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่
เผยแพร่ โดย UNSCEAR(1988,1999,2000) แต่อตั ราปริ มาณรังสีแกมมาดูดกลืน (D) มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยทั่ว
โลกที่เผยแพร่ โดย UNSCEAR (1988,1999,2000)

สรุ ป
จากการศึ ก ษาตรวจวั ด และวิ เ คราะห์ กั ม มั น ตภาพจํ าเพาะของนิ ว ไคลด์ กั ม มั น ตรั งสี ใ น
ธรรมชาติ 40K, 226Ra และ232Thในตัวอย่างดินผิวหน้ า จํานวน 132 ตัวอย่าง ที่เก็บทุกตําบลทัง้ 8 อําเภอในจังหวัด
ชุมพร พบว่า มีค่าใกล้ เคียงกับข้ อมูลของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติที่มีที่มีอยู่ในบริ เวณภาคใต้ (ประเทศไทย)
ข้ อมูลของสํานักงานปรมาณูพื่อสันติที่มีอยู่ในประเทศไทย และข้ อมูลจากการวิจยั ทัว่ โลก และเมื่อมาคํานวณค่า
ดัชนีที่บ่งชี ้ความเป็ นอันตรายต่างๆทางรังสีมีค่าอยู่ในระดับปกติ จึงสามารถประเมินได้ ว่า “ในเบื้องต้ นบริ เวณ
ทั้ง 8 อําเภอของจังหวัดชุมพร มีค่ากัมมันตภาพรั งสีธรรมชาติที่อยู่ในเกณฑ์ ปกติและมีความปลอดภัย
แก่ ประชาชนทีอ่ าศัยอยู่โดยทั่วไป”

กิตติกรรมประกาศ
ทางคณะผู้วิจยั ใคร่ ขอขอบคุณหน่วยวิจยั ฟิ สิกส์นิวเคลียร์ และวัสดุ สาขาวิชาฟิ สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิ ทยาลัยทัก ษิ ณ ที่ อํานวยความสะดวกด้ านอุปกรณ์ เครื่ องมือต่างๆ และสถานที่ ใ นการทํ าวิ ทยานิ พนธ์
ขอขอบคุณทางบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยทักษิ ณ ที่ให้ เงินสนับสนุนแบบทัง้ หมดในการทําวิทยานิพนธ์
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ครัง้ นี ้ ขอขอบคุณคณาจารย์สาขาวิชาฟิ สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณทุกท่านที่ให้ คําปรึ กษาใน
การทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ ขอขอบคุณ รศ. ดร. ไตรภพ ผ่ อ งสุว รรณ หัว หน้ า ภาควิ ช าฟิ สิ ก ส์ คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ได้ ให้ ความอนุเคราะห์ ยืมสารมาตรฐานชนิด IAEA/RGU-1,
IAEA/RGTh-1 และ KCl เพื่อใช้ ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ และท้ ายที่สดุ นี ้ใคร่ ขอขอบคุณเพื่อนๆ ร่ วมรุ่ น รวมทังบิ
้ ดาและ
มารดา ญาติพี่น้องที่คอยเอาใจช่วยและเป็ นกําลังใจให้ จนสามารถทํางานวิจยั จนสําเร็ จลุลว่ งไปได้ ด้วยดี
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