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บทคัดย่อ 

การตรวจวัดรังสีแกมมาตามธรรมชาติในสิ่งแวดลอมตามเส้นทางถนนสายหลักในภาคกลาง ภาคเหนือ 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยวิธีการส ารวจทางรถยนต์ ทีต่ิดตั้งระบบวิเคราะห์รังสีแกมมาชนิดหัววัดเรืองแสง
วาบ (Scintillation Detector, NaI(Tl)) ขนาด 3 นิ้ว ส าหรับเทคนิคการตรวจวัดนี้สามารถท าการส ารวจในพ้ืนที่
ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว และได้ค่าอัตราปริมาณรังสีสมมูลโดยรอบ และสเปกตรัมพลังงานรังสีแกมมา 
นอกจากนี้ยังได้ท าการตรวจวัดและวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์  226Ra, 228Ra และ 40K ใน
ตัวอย่างดินจาก 3 ภูมิภาคของประเทศไทย โดยใช้หัววัดรังสีแบบเจอร์มาเนียมบริสุทธิ์สูง) และระบบการวิเคราะห์
แบบแกมมาสเปกโตรเมตรี ณ ห้องปฏิบัติการอีกด้วย จากการตรวจวัดอัตราปริมาณรังสีพื้นหลังใน 3 ภูมิภาคของ
ประเทศไทย นั้นท าให้ได้ข้อมูลรวม 25,346 ข้อมูล และน าข้อมูลดังกล่าวมาแมปลงในแผนที่โดยใช้ซอฟต์แวร์ 
ArcGIS จากการส ารวจพบว่าปริมาณรังสีดูดกลืนเฉลี่ยในอากาศบริเวณภาคกลางมีค่าอยู่ในช่วง 14-106 nGy/h, 
ภาคเหนือมีค่าอยู่ในช่วง 12-122 nGy/h และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าอยู่ในช่วง 10-62 nGy/h และพบว่า
ภาคเหนือของประเทศไทยมปีริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศสูงสุด  

 

Abstract 
Natural background gamma radiation was measured along main roads in the environs of 

Central, Northern, and Northeastern Thailand using a car-borne survey system with a 3" × 3" 
NaI(Tl) scintillation gamma radiation detector. The system can quickly survey a large area and 
obtain ambient dose equivalent rates and gamma-ray energy spectra. In addition, activity 
concentrations of 226Ra, 228Ra and 40K in soil samples from those 3 regions of Thailand were 
determined using laboratory gamma spectrometry system with an HPGe detector. A total of 
25,346 data of the background gamma dose rate were collected for those 3 regions of Thailand. 
The background gamma dose rate of those 3 regions of Thailand was mapped using ArcGIS 
software. The average absorbed dose rate in air in Central, Northern, and Northeastern Thailand 
were 14-106 nGy/h, 12-122 nGy/h and 10-62 nGy/h, respectively. The highest absorbed dose 
rate in air was detected in Northern region of Thailand.  
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 และการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง                                                  4-8 
4.5  ต าแหน่งพิกัดในการการประเมินค่า Shielding Factor, Dose conversion factor  

 และการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนทีจ่ังหวัดสระบุรี             4-12 
4.6  ต าแหน่งพิกัดในการการประเมินค่า Shielding Factor, Dose conversion factor 
   และการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร            4-17 
4.7 ต าแหน่งพิกัดในการการประเมินค่า Shielding Factor, Dose conversion factor 

และการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย                                4-21 
4.8 ต าแหน่งพิกัดในการการประเมินค่า Shielding Factor, Dose conversion factor 

และการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก            4-24 
4.9  ต าแหน่งพิกัดในการการประเมินค่า Shielding Factor, Dose conversion factor 

และการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร                       4-27 
4.10 ต าแหน่งพิกัดในการการประเมินค่า Shielding Factor, Dose conversion factor 

และการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์            4-30 
4.11 ต าแหน่งพิกัดในการการประเมินค่า Shielding Factor, Dose conversion factor 
  และการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี                        4-33 
4.12 ต าแหน่งพิกัดในการการประเมินค่า Shielding Factor, Dose conversion factor 
 และการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์            4-56 
4.13 ต าแหน่งพิกัดในการการประเมินค่า Shielding Factor, Dose conversion factor 
 และการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่จังหวัดแพร่             4-60 
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หน้า 

ตารางที่  
4.14 ต าแหน่งพิกัดในการการประเมินค่า Shielding Factor, Dose conversion factor 
 และการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน             4-63 
4.15 ต าแหน่งพิกัดในการการประเมินค่า Shielding Factor, Dose conversion factor 

และการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม            4-76 
4.16 ต าแหน่งพิกัดในการการประเมินค่า Shielding Factor, Dose conversion factor 
 และการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด            4-81 
4.17 ต าแหน่งพิกัดในการการประเมินค่า Shielding Factor, Dose conversion factor 

และการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่จังหวัดนคราชสีมา            4-84 
4.18 ต าแหน่งพิกัดในการการประเมินค่า Shielding Factor, Dose conversion factor 
 และการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์             4-88 
4.19 ต าแหน่งพิกัดในการการประเมินค่า Shielding Factor, Dose conversion factor 
 และการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร            4-92 
4.20 ต าแหน่งพิกัดในการการประเมินค่า Shielding Factor, Dose conversion factor 

และการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ             4-95 
4.21 การเปรียบเทียบการตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีแกมมาตามธรรมชาติ ในบริเวณถนน 
 ซึ่งใช้วัสดุในการท าถนนแตกต่างกัน              4-91 
5.1 สารมาตรฐานส าหรับวิเคราะห์ปริมาณธาตุกัมมันตรังสี 226Ra, 228Ra และ 40K        5-4 
5.2 ความเข้มข้นกัมมันตรังสีของ 226Ra, 228Ra และ 40K ในตัวอย่างดินจากภาคกลาง        5-7 
5.3 ความเข้มข้นกัมมันตรังสีของ 226Ra, 228Ra และ 40K ในตัวอย่างดินจากภาคเหนือ        5-8 
5.4 ความเข้มข้นกัมมันตรังสีของ 226Ra, 228Ra และ 40K ในตัวอย่างดินจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      5-8 
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สารบัญรูป 

หน้า 
รูปที่  
1.1 แหล่งที่มาของรังสีตามธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น           1-2 
2.1 รูปเฮลิคอปเตอร์ Bell -412 ที่ใช้ปฏิบัติการบินส ารวจ และแผนที่แสดงพื้นที่ 
      แสดงการบินส ารวจวัดค่าความเข้มกัมมันตรังสี (Survey B & C) ที่ระยะห่างระหว่างแนวบินต่างๆ 
     ในทิศทางตะวันออก-ตะวันตก             2-4 
2.2 แผนที่ปริมาณรังสีแกมมาในดินของจังหวัดภูเก็ตจากการตรวจวัดทางรถยนต์ 
 รวมกับการเก็บตัวอย่างดิน              2-5 
3.1  Dr. Masahiro Hosada จาก Horosaki University แสดงวิธีการตรวจวัดรังสีแกมมา 
 ที่ติดตั้งหวัวัด รังสีภายในรถยนต์ให้กับคณะวิจัย            3-1 
3.2  แผนที่กัมมันตรังสีในธรรมชาติ             3-3 
3.3 บริเวณท่ีมีศักยภาพสามารถเป็นที่ตั้งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์        3-4 
4.1  เครื่องมือตรวจวัดรังสีแกมมาส าหรับงานวิจัยนี้ และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยฮิโรซากิ       4-5 
4.2 ระบบการตรวจวัดอัตราปริมาณรังสีในธรรมชาติจากพ้ืนดินโดยตรวจวัดจากภายในรถยนต์       4-6 
4.3 การตรวจวัดเพ่ือการประเมินหาค่า Shielding factor จากรถยนต์          4-6 
4.4  การตรวจวัดเพ่ือการประเมินค่า Dose conversion factor          4-6 

4.5  การเก็บตัวอย่างดิน               4-7 

4.6 ต าแหน่งของการประเมินค่า Shielding Factor และ ค่า Dose conversion factor และเก็บตัวอย่างดิน 
 ในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง              4-8 
4.7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดภายในและภายนอกรถยนต์ จากการส ารวจพื้นที่ 
 ในปีที่ 1 ร่วมกับการส ารวจที่จังหวัดอ่างทอง            4-9 
4.8  กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดรวมและอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศ 
 ที่ความสูงประมาณ 1 เมตร จากการส ารวจพื้นที่ในปีที่ 1 ร่วมกับการส ารวจที่จังหวัดอ่างทอง      4-9 
4.9  ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตลอดเส้นทางที่วัดได้จากการส ารวจจังหวัด 
 อ่างทอง เมื่อวันที่ 15 -16 พฤศจิกายน 2560            4-10 
4.10 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพื้นที่จังหวัดอ่างทอง  
 เมือ่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ขณะฝนตก            4-11 
4.11  ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดอ่างทอง                                   4-11 
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สารบัญรูป (ตอ่) 

หน้า 
รูปที่  
4.12 ต าแหน่งของการประเมินค่า Shielding Factor และ ค่า Dose conversion factor และ 
 เก็บตัวอย่างดนิ  ในการส ารวจพื้นที่จังหวัดสระบุรี             4-13 

4.13  กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดภายในและภายนอกรถยนต์ จากการส ารวจพื้นที่ 

 ในปีที่ 1 ร่วมกับการส ารวจที่จังหวัดสระบุรี                       4-13 
4.14  กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดรวมและอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศ 

ที่ความสูงประมาณ 1 เมตร จากการส ารวจพื้นที่ในปีที่ 1 ร่วมกับการส ารวจที่จังหวัดสระบุรี      4-14 
4.15 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพื้นที่จังหวัดสระบุรี  
 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560, 1 ธันวาคม 2560 และ 19 มกราคม 2561        4-15 
4.16 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพื้นที่จังหวัดสระบุรี  
 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ขณะฝนตก            4-15 
4.17 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดสระบุรี            4-16 
4.18 ต าแหน่งของการประเมินค่า Shielding Factor และ ค่า Dose conversion factor ในการส ารวจ 
 พ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร                                                                                         4-18 
4.19 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดภายในและภายนอกรถยนต์ จากการส ารวจพื้นที่ 

ในปีที่ 1 ร่วมกับการส ารวจที่จังหวัดก าแพงเพชร อ่างทอง สระบุรีลพบุรี พิจิตร นครสวรรค์ สุโขทัย 
และพิษณุโลก                                                                                 4-18 

4.20 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดรวมและอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศ 
 ที่ความสูงประมาณ 1 เมตร จากการส ารวจพื้นที่ในปีที่ 1 ร่วมกับการส ารวจที่จังหวัดก าแพงเพชร  
 อ่างทอง สระบุรีลพบุรี พิจิตร นครสวรรค์ สุโขทัย และพิษณุโลก         4-19 
4.21 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561                                           4-20 
4.22 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดก าแพงเพชร                              4-20 
4.23 ต าแหน่งของการประเมินค่า Shielding Factor และ ค่า Dose conversion factor 
 ในการส ารวจพื้นที่จังหวัดสุโขทัย                        4-22 
4.24 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพื้นที่จังหวัดสุโขทัย  
 เมื่อวันที่ 16 และ 18 มกราคม 2561                      4-23 
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สารบัญรูป (ตอ่) 

หน้า 
รูปที่  
4.25 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดสุโขทัย            4-23 
4.26 ต าแหน่งของการประเมินค่า Shielding Factor และ ค่า Dose conversion factor ในการส ารวจ 
 พ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก                                  4-25 
4.27 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพื้นที่จังหวัด 
 พิษณุโลก เมื่อวันที่ 16 และ 18 มกราคม 2561                     4-26 
4.28 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดพิษณุโลก                                4-26 
4.29 ต าแหน่งของการประเมินค่า Shielding Factor และ ค่า Dose conversion factor 
 ในการส ารวจพื้นที่จังหวัดพิจิตร                                 4-28 
4.30 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพื้นที่จังหวัดพิจิตร  
 เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2561                                                    4-29 
4.31 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดพิจิตร            4-29 
4.32 ต าแหน่งของการประเมินค่า Shielding Factor และ ค่า Dose conversion factor 
 ในการส ารวจพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์                                          4-31 
4.33 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพื้นที่จังหวัด 
 นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม และ 29 มิถุนายน 2561          4-32 
4.34 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดนครสวรรค์           4-32 
4.35 ต าแหน่งของการประเมินค่า Shielding Factor และ ค่า Dose conversion factor 
 ในการส ารวจพื้นที่จังหวัดลพบุรี             4-34 
4.36 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพื้นที่จังหวัดลพบุรี 
 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561              4-35 
4.37 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดลพบุรี            4-35 
4.38 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพื้นที่จังหวัด

กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1, 3 และ 5 เมษายน 2561          4-37 
3.39 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ กรุงเทพมหานคร            4-38 
3.40 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  
 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561              4-39 
4.41 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดปทุมธานี            4-40 
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4.42 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพื้นที่จังหวัดนนทบุรี  
 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561              4-41 
4.43 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดนนทบุรี            4-42 
4.44  ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพื้นที่จังหวัด 
 สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561            4-43 
4.45 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดสมุทรปราการ           4-44 
4.46 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพื้นที่จังหวัด 
 สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561            4-45 
4.47 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดสมุทรสาคร           4-45 
4.48 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพื้นที่จังหวัด 
 สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561            4-46 
4.49 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม           4-47 
4.50 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพื้นที่จังหวัด 
 นครนายก เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561            4-48 
4.51 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดนครนายก            4-49 
4.52 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพื้นที่จังหวัด 
 ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561            4-50 
4.53 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดปราจีนบุรี            4-51 
4.54 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพื้นที่ 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561           4-52 
4.55 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา           4-53 
4.56 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพื้นที่จังหวัด 
 ชัยนาท เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561             4-54 
4.57 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดชัยนาท            4-55 
4.58 ต าแหน่งของการประเมินค่า Shielding Factor และ ค่า Dose conversion factor 
 ในการส ารวจพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์             4-57 
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4.59 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดภายในและภายนอกรถยนต์ จากการส ารวจพื้นที่ 
 ในปีที่ 1 ร่วมกับการส ารวจที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน                                                4-57 
4.60 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดรวมและอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนใน 
 อากาศที่ความสูงประมาณ 1 เมตร จากการส ารวจพื้นที่ในปีที่ 1ร่วมกับการส ารวจที่จังหวัดอุตรดิตถ์  
 แพร่ และน่าน               4-58 
4.61 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพื้นที่จังหวัด 
 อุตรดิตถ ์เมื่อวันที่ 16 -17 มกราคม 2561            4-59 
4.62 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์            4-59 
4.63 ต าแหน่งของการประเมินค่า Shielding Factor และ ค่า Dose conversion factor 
   ในการส ารวจพื้นที่จังหวัดแพร่             4-61 
4.64 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพื้นที่จังหวัดแพร่  
 เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม และวันที่ 26 มิถุนายน 2561          4-62 
4.65 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดแพร่            4-62 
4.66 ต าแหน่งของการประเมินค่า Shielding Factor และ ค่า Dose conversion factor 
 ในการส ารวจพื้นที่จังหวัดน่าน             4-64 
4.67 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพื้นที่ 
 จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561            4-65 
4.68  ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดน่าน            4-65 
4.69 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพื้นที่จังหวัดล าปาง 
 เมื่อวันที่ 26, 28, 29 มิถุนายน 2561            4-66 
4.70 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดล าปาง            4-67 
4.71 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพื้นที่จังหวัดล าพูน  
 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561             4-68 
4.72 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดล าพูน            4-69 
4.73 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 เมื่อวันที่ 26, 27 มิถุนายน 2561             4-70 
4.74 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดเชียงใหม่            4-71 
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4.75 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพื้นที่จังหวัดเชียงราย  
 เมื่อวันที่ 27, 28 มิถุนายน 2561             4-72 
4.76 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดเชียงราย            4-73 
4.77 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพื้นที่จังหวัดพะเยา  
 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561             4-74 
4.78 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดพะเยา            4-75 
4.79 ต าแหน่งของการประเมินค่า Shielding Factor และ ค่า Dose conversion factor 
   ในการส ารวจพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม            4-77 
4.80 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดภายในและภายนอกรถยนต์ จากการส ารวจพื้นที่ 
 ในปีที่ 1 ร่วมกับการส ารวจที่จังหวัดมหาสารคามอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน ร้อยเอ็ด และนครราชสีมา      4-77 
4.81 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดรวมและอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศ 

ที่ความสูงประมาณ 1 เมตร จากการส ารวจพื้นที่ในปีที่ 1 ร่วมกับการส ารวจที่จังหวัด 
มหาสารคาม อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน ร้อยเอ็ด และนครราชสีมา          4-78 

4.82 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม 
เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560             4-79 

4.83 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดมหาสารคาม           4-80 
4.84 ต าแหน่งของการประเมินค่า Shielding Factor และ ค่า Dose conversion factor 

ในการส ารวจพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด             4-80 
4.85 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อ

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560             4-83 
4.86 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด            4-83 
4.87 ต าแหน่งของการประเมินค่า Shielding Factor และ ค่า Dose conversion factor 
 ในการส ารวจพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา            4-85 
4.88 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 

เมื่อวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2560             4-86 
4.89 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดนครราชสีมา           4-87 
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4.90 ต าแหน่งของการประเมินค่า Shielding Factor และ ค่า Dose conversion factor 

ในการส ารวจพื้นที่จังหวัดสุรินทร์             4-89 
4.91 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดภายในและภายนอกรถยนต์ จากการส ารวจพื้นที่ 
 ในปีที่ 1 และการส ารวจทางภาคเหนือ ร่วมกับการส ารวจที่จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด  
 นครราชสีมา สุรินทร์ มุกดาหาร และชัยภูมิ            4-90 
4.92 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดรวมและอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศที่ความ
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6.5 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจในพ้ืนที ่
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ              6-4 
6.6 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจในพ้ืนที่ 
        ภาคกลาง, ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           6-4 
6.7 อัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพื้นที่ศึกษา  
 ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ (ปีที่1) ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 (ปีที่ 2) รวมทั้งสิ้น 48 จังหวัด             6-5 

6.8 ต ำแหน่งของกำรประเมินค่ำ Shielding Factor, ค่ำ Dose conversion factor และเก็บตัวอย่ำงดิน 
 ในพ้ืนทีภ่ำคเหนือ ภำคกลำง และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ          6-7 
6.9 Variation of total attenuation coefficient vs. soil humidity. UCL and LCL are the  
 upper and lower 95% confidence limit, respectively. UPL and LPL are the upper  
 and lower 95% prediction limit, respectively           6-9 
6.10 The variation of top soil % water with gamma radiation level at the air ground 
 interface at Sites 1, 2              6-9 
 
  
 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 

 

ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์   คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั                                               1-1 

บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำกำรวิจัย 

จากอุบัติเหตุเมื่อปี พ.ศ 2529 ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลที่ประเทศยูเครน (รัสเซียเดิม) และ
ล่าสุดที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อต้นปี พ.ศ. 2554 รวมทั้งจากการทดลองระเบิดนิวเคลียร์หลายครั้ง ในอดีตที่ผ่าน
มาในหลายประเทศ ได้มีการฟุ้งกระจายของละอองกัมมันตรังสีขึ้นสู่บรรยากาศโลกและตกลงสู่พ้ืนดินและ
แหล่งน้ าต่างๆทั่วโลก  เป็นเหตุให้หลายประเทศได้ให้ความส าคัญในการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของรังสีใน
ประเทศเพ่ือใช้เป็นค่าอ้างอิง (Reference or baseline data) ส าหรับการเตรียมพร้อมฉุกเฉินทางด้านรังสี
ของประเทศนั้นๆ  ส าหรับการเตรียมพร้อมฉุกเฉินทางรังสีในประเทศไทยนั้น ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้
ติดตั้งสถานีตรวจวัดปริมาณรังสีแกมมาในอากาศ 12 สถานี และสถานีใต้น้ า 2 สถานี  กรมทรัพยากรธรณี
ได้ท าแผนที่กัมมันตรังสีเทอร์นารี และแผนที่กัมมันตรังสีแสดงภูมิหลังธรรมชาติ (Airborne radiometric 
data)  จากรังสีแกมมาไว้เมื่อปี พ.ศ. 2536-2537 [1] และ  ในปี 2555-2556 ผู้วิจัยได้จัดท าข้อมูลรังสีพ้ืน
หลังของปริมาณธาตุรังสีตามธรรมชาติใน พืช และผลไม้ท้องถิ่นบางชนิดในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเป็นที่ตั้ง
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในจังหวัดภาคใต้  นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ติดตั้งสถานี
ตรวจวัดนิวตรอนสิริธร ณ ดอยอินทนนท์ ส าหรับตรวจวัดอนุภาคนิวตรอนที่มาจากนอกโลกซึ่งเป็นความ
ร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงาน คือ ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา  มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อย่างไรก็ตาม ยังมีแหล่งที่มาของรังสีตามธรรมชาติ  และที่
มนุษย์สร้างขึ้นอื่นๆ อีกหลายแหล่ง (ดังแสดงในรูปที่ 1.1) ที่ประชาชนในประเทศได้รับตามปกติเป็นประจ า
อยู่แล้วหรือที่เรียกว่า รังสีพื้นหลัง (Background Radiation)1 และยังไม่มีการตรวจวัดเพ่ือจัดท าเป็น
ข้อมูลพื้นฐำน (Baseline data) ที่ใช้เป็นค่าหรือตัวเลขอ้างอิงส าหรับประเทศอย่างครบถ้วนและเป็นระบบ 
ดังนั้น หากมีอุบัติเหตุทางรังสีเกิดขึ้นที่มีการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีออกสู่บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะในประเทศหรือนอกประเทศ จะไม่สามารถทราบได้ว่า ปริมาณรังสีที่วัดได้ในช่วงเกิด
เหตุมาจากรังสีตามธรรมชาติในประเทศหรือเกิดการปนเปื้อนมาจากแหล่งอ่ืนหรือมีการปนเปื้อนทางรังสี
มากหรือน้อยจากที่มีอยู่เดิมอย่างไรและเท่าไร ซึ่งจะสร้างความวิตกและความตระหนกให้แก่ประชาชนได้ 
ด้วยเหตุผลข้างต้น  ผู้วิจัยจึงเห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ควรให้การสนับสนุนให้มีศึกษาและวิจัยในการ
จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของแหล่งที่มาของรังสีตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นและจัดท าเป็นข้อมูลรังสีพ้ืน
หลังเพ่ือจะเป็นประโยชน์และสนับสนุนในการเตรียมพร้อมฉุกเฉินทางด้านรังสีของประเทศไทย  

                                                           
1 รังสีพื้นหลัง หมายถึง รังสีที่เกิดขึ้นจากแหล่งธรรมชาติ 
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เนื่องจากแหล่งที่มาของรังสีตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นมีหลายแหล่ง ดังแสดงในรูปที่ 1.1  
ข้อมูลการศึกษาวิจัยเรื่องข้อมูลพ้ืนฐานด้านนี้ที่ท าในต่างประเทศจะใช้เวลานานกว่า 10 ปี  ขึ้นไป เพราะมี
ข้อมูลที่จะต้องจัดเก็บในการวิจัยค่อนข้างมากและในขั้นการเตรียมต้องปล่อยให้แต่ละตัวอย่างมีความ
สมดุลย์ทางรังสีก่อนท าการวิเคราะห์รังสีแกมมาอย่างน้อย 28 วัน ดังนั้น ในการศึกษานี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ครบถ้วน ผู้วิจัยจึงได้แบ่งการวิจัยออกเป็น 4 เฟส เฟสละ 2 ปี รวมทั้งหมดอย่างน้อย  8 ปี และที่ส าคัญ 
ต้องการงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง แต่ละเฟสมีดังนี้ 

เฟสที่ 1 : จัดท าข้อมูลแหล่งที่มาของธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในสินค้ำบริโภค ได้แก่ อาหาร 
นมและน้ าดื่มที่ผลิตในประเทศ (ได้รับงบประมาณแล้วในปีงบประมาณ 2558-2559)   

เฟสที่ 2 : การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของแหล่งที่มาของรังสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้นเพ่ือ
สนับสนุนการเตรียมพร้อมฉุกเฉินทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2)   จัดท ำแผนที่
อัตรำกัมมันตภำพรังสีแกมมำผิวดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวิธีกำรส ำรวจทำงรถยนต์ 
(การศึกษานี้ ไดร้ับงบประมาณ 2560 และก าลังเสนอของบปี 2561) 

เฟสที่ 3 : จัดท าข้อมูลแหล่งที่มาของธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติจากก๊าซกัมมันตรังสีเรดอนโดย
ใช้ผลจากส ารวจในเฟสที่ 2 เพ่ือก าหนดจุดติดตั้งหัววัดเรดอนและโทรอน (จะเสนอขอ
งบประมาณปี 2562-2563) 

เฟสที่ 4 : จัดท าข้อมูลแหล่งที่มาของธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในวัสดุก่อสร้างและจากทาง
การแพทย์ (จะเสนอของบประมาณปี 2564-2565) 

หมายเหตุ: โดยในเฟสที่ 1, 2 และ 4 จะท ำก ำรตรวจวัดกำรปนเปื้อนของปริมำณกัมมันตรังสี Cs-137 ซึ่ง
เป็นธำตุที่มำจำกแหล่งที่มนุษย์ท ำขึ้นในตัวอย่ำงด้วย 

 

 
ที่มำของข้อมูล : รายงานของคณะกรรมาธ ิการของสหประชาชาติทางด้านผลกระทบของรังสีจากอะตอม (United Nations 

Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, UNSCEAR 2008) 

รูปที่ 1.1 แหล่งที่มาของร ังสีตามธรรมชาติและท ี ่มนุษย์สร้างขึน้[2] 
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ในการวิจัยเฟส 2 ปีที่ 1 นี้ ทางคณะวิจัยได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮิโรซากิ  (Horosaki 

University) ภายใต้ความร่วมมือข้อตกลง (MOU) ระหว่างภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์กับ  Institute of 
Radiation Emergency Medicine, Hirosaki University, Aomori, Japan โ ด ย ท า ง  Institute of 
Radiation Emergency Medicine ได้ให้ความอนุเคราะห์ยืมเครื่องมือการตรวจวัดรังสีแกมมาแบบใช้รถ
ส ารวจมาใช้ในการวิจัยนี้ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฮิโรซากิ [1] ใช้ในการตรวจวัดระดับ
ปริมาณรังสีแกมมาในจังหวัดฟุกุชิมะ ภายหลังจากการความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเครื่องปฏิกรณ์ของฟุกุชิมะ
ไดอิจิโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (FDNPP) ท าให้สารกัมมันตรังสีจ านวนมากถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ 
เมื่อเดือน มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยฮิโรซากิได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาอบรมการใช้เครื่องมือให้กับคณะวิจัยเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการท างาน  

คณะวิจัยเห็นว่า ข้อมูลทางวิชาการที่จะได้จากการวิจัยนี้สามารถใช้ประกอบในประเมินและป้องกัน
อันตรายจากการได้รับรังสีของประชาชนในพ้ืนที่ของประเทศไทยทั้งปัจจุบันและอนาคตและสามารถใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิงที่มีประโยชน์อย่างมากต่อการเตรียมพร้อมฉุกเฉินทางรังสีของประเทศไทยเป็นอย่างมาก  
นอกจากนี้เป็นประโยชน์ต่อนโยบายและแผนรองรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ของประเทศไทยได้ด้วย
เช่นกัน จึงเป็นที่มาของการศึกษานี้ 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 
1.2.1 เพ่ือจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของแหล่งที่มาของธาตุรังสีตามธรรมชาติจากรังสีแกมมาจากพ้ืนดินใน

พ้ืนที่ชุมชนโดยการส ารวจทางรถยนต์ (Gamma Radiomatric Car-borne Technic) 
1.2.2 เพ่ือจัดท าแผนที่อัตรากัมมันตภาพรังสีแกมมาในพ้ืนที่ชุมชนที่รถยนต์เข้าถึงเส้นทางได้ง่ายใน

ภูมิภาคต่างๆของประเทศ 

1.3. ขอบเขตของโครงการวจัิย 
1.3.1 การตรวจวัดธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติจากรังสีแกมมาจากพ้ืนดินด้วยวิธีการส ารวจทาง

รถยนต์ (Gamma Radiomatric Car-borne Technic) จะท าการส ารวจรังสีแกมมาใน 6 
ภูมิภาคของประเทศ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ปี   โดย คาดว่า 

ปีที ่1 (2560)   จะท าการตรวจวัดในภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต ้
ปีที ่2 (2561)   จะท าการตรวจวัดรังสีแกมมาในภาคเหนือ ภาคกลาง และ

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
หมำยเหตุ  หากมีเหตุที่ท าให้การส ารวจในปีแรกท าไม่ได้ครบ 3 ภูมิภาค จะท าการส ารวจส่วนที่

เหลือในปีที่ 2  
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1.3.2 การส ารวจนี้จะเน้นเฉพาะพ้ืนที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่จ านวนมาก เช่น เขตอ าเภอเมือง หรือ 
พ้ืนที่ที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดในแต่ละภูมิภาคเท่านั้น และเน้นพ้ืนที่ที่คาดว่าจะ
เป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตามเอกสารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ดังนั้น พ้ืนที่อ่ืน เช่น ภูเขา 
ป่าไม ้อุทยาน จะไมท่ าการตรวจวัดเพราะไมม่ีผลกระทบทางรังสีต่อประชาชนโดยตรง 

1.3.3 การส ารวจพ้ืนที่จะน าระบบ Global position system (GPS) และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อมา
ใช้ในการรวบรวมข้อมูลปริมาณกัมมันตภาพ 

1.3.4 การเลือกพื้นที่ศึกษาจะอาศัยข้อมูลการส ารวจรังสีทางอากาศ (Airborne Radiometric 
Analysis) [1] และข้อมูลทางธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณีมาประกอบการเลือกพ้ืนที่
ศึกษา [2]  

หมำยเหตุ พ้ืนที่ชุมชนในโครงการวิจัยนี้ หมายถึง อ าเภอเมือง หรือ อ าเภอที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจของ
แต่ละจังหวัดในภูมิภาคที่ศึกษา 
 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.  ด้านนโยบาย/สังคม/ชุมชน ผลการศึกษาจะมีประโยชน์และสนับสนุนในด้านการเตรียมพร้อม

ฉุกเฉินทางด้านรังสีของประเทศไทย การออกกฎระเบียบและ นโยบายและแผนรองรับโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ของประเทศไทยและของประเทศเพ่ือนบ้าน  ซึ่งมีหน่วยงานที่สามารถน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้แก่ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 
กระทรวงพลังงาน, และ ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. ด้านวิชาการ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาน าไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้และสามารถท าการเผยแพร่ใน
ระดับประเทศ และระดับชาติได้ 

1.5 หน่วยงานทีน่ าผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
หน่วยงานที่สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ 

- ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ด้านการออกกฎระเบียบ และการจัดท าแผนฉุกเฉินทางรังสี 

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกระทรวงพลังงาน สามารถใช้ข้อมูลประกอบในการจัดท า
โครงการ โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ของประเทศไทย 

- ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สามารถใช้ข้อมูลเพ่ืออ้างอิงเพ่ือ
การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางรังสี 

1.6 แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยหีรือผลการวจัิยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
1.8.1 น าส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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1.8.2 น าเสนอผลการศึกษาในที่ประชุมวิชาการระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพ่ือให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศสามารถน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในเกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.7 ระยะเวลำกำรวิจัย 
ระยะเวลาโครงการ 1 ปี  
วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2560 วันที่สิ้นสุดโครงการปีที่ 1 วันที่ 30 กันยายน 2561 

1.8 แผนกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำรวิจัย  
โครงการวิจัยในเฟสที่ 2 นี้ มีระยะเวลาด าเนินการ  2 ปี (ตุลาคม 2559- กันยายน 2561)  
ปีทีท่ าวิจัยนี้เป็นปีที่  2 ของโครงการวิจัย มีแผนงานสรุปได้ ดังแสดงในตารางที่ 1.1  
 

ตารางที่ 1.1 แผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 

กิจกรรม 

ปีท่ี 1  
(ต.ค 2559-กย 2560) 

ปีท่ี 2  
 (ต.ค 2560-กย 2561) 

1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 

1. คัดเลือกพื้นที่ส ารวจ ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย         
2. ท าการส ารวจกัมมันตภาพรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ใน

พื้นที่ศึกษา 
        

3.  ท าการประมวลผลการส ารวจ         
4. วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลพื้นฐานและรังสีพื้นหลังของ

พื้นทีศ่ึกษา 
        

5. สรุปผลการศึกษา         
6. จัดท ารายงาน         
 รายงาน 

1.9  ผลส ำเร็จและควำมคุ้มค่ำของกำรวิจัยท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
ผลผลิต (Output) ในแต่ละปี มีดังนี้ 
ปีท่ี 1  
ได้ข้อมูลพ้ืนฐานของแหล่งที่มาของรังสีตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นและจัดท าข้อมูลรังสีพ้ืนหลัง

ของรังสีแกมมา ในจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่ชุมชนของภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้  
ปีท่ี 2  
ได้ข้อมูลพ้ืนฐานของแหล่งที่มาของรังสีตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นและจัดท าข้อมูลรังสีพ้ืนหลัง

ของรังสีแกมมา ในจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่ชุมชนของ ภาคเหนือ ภาคกลาง และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
และจากมนุษย์ท าขึน้เพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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บทที่ 2 
ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1  ปริมาณที่มนุษย์ได้รับรังสีมาจากแหล่งต่างๆในธรรมชาติและมนุษย์ผลิตขึ้น 

ในการวิจัยนี้ได้จ าแนกแหล่งที่มาของรังสีที่ประชาชนได้รับ มาจาก 2 ส่วน ดังนี้ 
2.1.1 . ธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติทีส่ าคัญได้แก่ 

ก. กัมมันตรังสีเรดอน จากการสลายตัวของอนุกรมยูเรเนียม (Internal exposure) ซึ่งเป็น
แหล่งที่มนุษย์เราได้รับมากที่สุด - จะท าการศึกษาในเฟสที่ 4  

ข. รังสีแกมมาจากพื้นดิน (External exposure) ซึ่งเป็นแหล่งที่มนุษย์เราได้รับเป็นอันดับสอง
มาจากธาตุ กัมมันตรังสีตามธรรมชาติที่ เกิ ดมาพร้อ มกับการเกิด โลก  (Primordial 
radionuclides) ปะปนอยู่กับเปลือกโลกเช่นยูเรเนียม-238, ทอเรียม-232, และยูเรเนียม-
235 รวมทั้งรังสีที่แผ่ออกมาจากธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติลูกหลานที่สลายมาจากอนุกรม
ของธาตุทั้งสาม (Daughter in natural decay chains) และจากธาตุที่ไม่ได้มาจากการ
สลายตัวของอนุกรมซึ่งมีทั้งหมด 15 ธาตุ โดยธาตุที่ส าคัญมี 2 ธาตุคือ K-40 และ Ru-87 
(การศึกษาเฟสนี้) 

ค. รังสีคอสมิก ซึ่งเป็นแหล่งที่มนุษย์เราได้รับเป็นอันดับสามเกิดจากรังสีคอสมิกท าอัตรกิริยากับ
ชั้นบรรยากาศโลก (Cosmic rays and Cosmogenic radionuclides) -จะท าการศึกษาใน
เฟสที่ 3  

ง. กัมมันตภาพรังสีจากสินค้าบริโภค (Internal exposure) ได้แก่อาหาร และน้ าดื่มซึ่งเป็น
แหล่งที่มนุษย์เรา ได้รับเป็นอันดับสี่ และสินค้าอุปโภค เช่น โทรทัศน์ นาฬิกา เครื่องเซรามิค
ต่างๆ - ท าการศึกษาแล้วในเฟสที่ 1  

จ. กัมมันตภาพรังสีจากวัสดุก่อสร้าง (External exposure) ได้แก่ หิน ดิน ทราย ซึ่งเป็นเป็น
ส่วนหนึ่งของวัตถุดิบจากพ้ืนดิน เนื่องจากอาคารบ้านเรือนประกอบขึ้นจากวัสดุจากธรรมชาติ
ดังนั้นอาคารบ้านเรือนจึงมีธาตุ กัมมันตรังสีตามธรรมชาติ  (ยู เรเนียม ทอเรียม และ
โพแทสเซียม) ปะปนอยู่เสมอ -จะท าการศึกษาในเฟสที่ 4  

2.1.2 ธาตุกัมมันตรังสีที่มนุษย์สร้างข้ึน ทีส่ าคัญได้แก่ 
ก. ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นแหล่งที่มนุษย์เราได้รับเป็นอันดับสอง - จะท าการศึกษาในเฟสที่ 4 
ข. ฝุ่นละอองรังสี (Fall out) ซึ่งเป็นแหล่งที่มนุษย์เราได้รับเป็นอันดับหก เป็นธาตุที่มาจาก

มนุษย์ผลิตขึ้น (Artificial radionuclides) ฝุ่นรังสีนี้มาจากการทดลองระเบิดนิวเคลียร์หลังปี
ค.ศ.1963 ประเทศสหรัฐอเมริกาและรัสเซียได้เลิกทดลองระเบิดนิวเคลียร์ในอากาศ  ค่า
ปริมาณรังสีได้ลดลงจาก 130 ไมโครซีเวิร์ตลงเหลือ 10 ไมโครซีเวิร์ต 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
และจากมนุษย์ท าขึน้เพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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คณะกรรมาธิการของสหประชาติทางด้ านผล กระทบของรังสี จากอะตอม  (United Nations 
ScientificCommittee on the Effects of Atomic Radiation, UNSCEAR 2008) [3] ได้รายงานปริมาณรังสียัง
ผลต่อปีที่มนุษย์เราได้รับจากแหล่งต่างๆ ไว้ดังแสดงในตารางที่1.1 โดยเฉลี่ยมนุษย์เราจะได้รับปริมาณรังสี
ประมาณ 2.4 mSv ต่อปี (mSv เป็นหน่วยทางรังสี) โดย อันดับ 1 มาจากการได้รับรังสีจากธาตุเรดอนและโทรอน
จากการหายใจซึ่งปริมาณของเรดอนและโทรอน (50 %)  อันดับสองคือปริมาณรังสียังผลต่อปีที่มาจากเปลือกโลก 
(20 %) ซึ่งปริมาณรังสีแกมมาจากผิวดินในแต่ละพ้ืนที่จะสัมพันธ์กับปริมาณของยูเรเนียมและทอเรียมรวมทั้งธาตุ
ลูกของอนุกรมทั้งสองที่มีในพ้ืนดินที่ประชากรอาศัยอยู่ณที่นั้นๆดังนั้นผลการศึกษาในเฟสที่ 2 นี้จะเป็นประโยชน์
ของการด าเนินงานในเฟสที ่3 เป็นอย่างมาก 
 

ตารางที ่2.1 ปริมาณเฉลี่ยปริมาณรังสียังผลต่อปีที่ได้รับรังสีจากธรรมชาติของบุคคลทั่วไป[3] 
 

 

แหล่งที่มา 
ปริมาณเฉลี่ยรงัส ีย ังผลต ่อป ี (mSv) 

ค่าเฉลี่ย ค่าช ่วง เปอร์เซ็นต ์ 
 

รังสีคอสมิก 
(Cosmic radiation) 

Directionizing and photoncomponent 0.28  11.6 
Neutroncomponent 0.10  4.1 
Cosmogenic radiation 0.01  0.4 
Total CosmicandCosmogenic 0.39 0.3-1.0a 16.1 

รังสีจากเปลือกโลก 
(External terrestrial 
radiation) 

Outdoor 0.07  2.9 
Indoor 0.41  17.0 
Total Externalterrestrial radiation 0.48 0.3-1.0b 19.9 

 
หายใจ 
(Inhalation) 

Uranium and thorium series 0.006  0.2 
Radon-222 1.15  47.6 
Thoron-220 0.1  4.1 
Total inhalation exposure 1.256 0.2-10c 52.0 

 

การร ับประทาน (Ingestion) 
Potassium-40 0.17  7.0 
Uranium and Thorium series 0.12  5.0 
Total ingestion exposure 0.29 0.2-1.0d 12.0 

 2.416 1.0-13 100 
aระยะจากระดบัน้ าทะเลถึงระยะสูงสุดจากพื้น bขึ้นก ับองคป์ระกอบของนิวไคลดร์ ังสใีนด ินและวสัดกุอ่สร้าง 
cขึ้นก ับการสะสมของก  าซเรดอนภายในทีอ่ยู่อาศัย dขึน้ก ับองคป์ระกอบของน ิวไคลด์ร ังสใีนอาหารและน้ าดืม่ 

 

2.2 การตรวจวัดรังสีแกมมาจากเปลือกโลก 

ปกติการส ารวจรังสีแกมมาเพ่ือจัดท าแผนที่ทั้งประเทศจะนิยมส ารวจโดยใช้การส ารวจธรณีฟิสิกส์ทาง
อากาศ เป็นการส ารวจโดยการติดตั้งเครื่องมือเพ่ือตรวจวัดคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของพ้ืนโลกชนิดต่างๆเข้ากับ
เครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ส าคัญยิ่งต่อการวางแผนการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส ารวจทรัพยากรธรณี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการเตรียมพร้อมฉุกเฉินทางรังสี  การบิน
ส ารวจธรณีฟิสิกส์ทางอากาศทั่วประเทศแบ่งได้เป็น 3 วิธีการใหญ่ๆ คือ 

 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
และจากมนุษย์ท าขึน้เพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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ก. การส ารวจวัดค่าความเข้มสนามแม่เหล็กโลก (Survey A) 
ข. การส ารวจวัดค่ากัมมันตรังสี (Surveys B & C) ใช้หลัการที่ว่ารังสีแกมมาสามารถแผ่ผ่านทะลุพ้ืนดิน

ไปยังอากาศได้นี่จึงท าให้สามารถท าการบินเพ่ือวัดรังสีทางอากาศได้ 
ค. การส ารวจติดตามตามผล (Follow-up Surveys) การส ารวจวัดค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

2.2.1  การส ารวจธรณีฟิสิกส์ทางอากาศในประเทศไทย 
การบินส ารวจวัดค่าความเข้มสนามแม่เหล็กครั้งแรกในประเทศไทยมีขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2497 

เพ่ือส ารวจหาแหล่งปิโตรเลียมในบริเวณแอ่งเจ้าพระยาตอนล่าง และต่อมาในปีพ.ศ. 2502 ได้มี
การบินส ารวจวัดค่าความเข้มสนามแม่เหล็กและความเข้มกัมมันตรังสีในพ้ืนที่บางส่วนของจังหวัด
เลยนครสวรรค์และฉะเชิงเทรา พบค่าผิดปกติทางสนามแม่เหล็กในจังหวัดเลย จ านวน 22 แห่ง 
ซึ่งเมื่อท าการส ารวจติดตามผลภาคพ้ืนดินพบว่ามี 7 แห่งที่มีความสัมพันธ์กับแหล่งแร่เหล็ก และ
แหล่งแร่โลหะพ้ืนฐาน ในปีพ.ศ. 2512 ได้มีการบินส ารวจวัดความเข้มสนามแม่เหล็กในบริเวณที่
ราบลุ่มเจ้าพระยาตอนบน และจังหวัดขอนแก่น โดยบริษัทเอกชนเพ่ือการส ารวจปิโตรเลียม และ
ต่อมาปี พ.ศ. 2522 กรมทรัพยากรธรณีได้ว่าจ้างบริษัท Sander Geophysics Ltd. จากแคนาดา
มาท าการบินส ารวจวัดค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก และกัมมันตรังสีในภาคตะวันออกของประเทศ
และบินส ารวจวัดความเข้มกัมมันตรังสีบริเวณแอ่งภูเวียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในปีพ.ศ. 
2527 กรมทรัพยากรธรณีได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรธรณี (คพท.) ซึ่งมีการ
บินส ารวจเป็นงานหลัก เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 ที่มุ่ง
ปรับปรุงการบริหาร และการผลิตทางทรัพยากรธรณีให้มีประสิทธิภาพสูง มีการผลิตแร่มากชนิด
ขึ้นเพ่ือการส่งออก และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรแร่ภายในประเทศเริ่มโครงการเมื่อ 1 มิถุนายน 
2527 ครอบคลุมพ้ืนที่ เกือบทั่วประเทศ ยกเว้นพ้ืนที่ตามแนวชายแดนที่ไม่ปลอดภัยโดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือส ารวจหาแหล่งแร่และข้อมูลพ้ืนฐานด้านธรณี วิทยาต่างๆ  และมี
วัตถุประสงค์รองเพ่ือการพัฒนาองค์กรและบุคลากรของกรมทรัพยากรธรณี 

2.2.2 การส ารวจวัดความเข้มกัมมันตรังสี 
ในปี 2528 -2530 กรมทรัพยากรธรณีได้ท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาจากผิวดินโดยใช้

เครื่องบินบินส ารวจ (Airborne radiometric data analysis) [1] วัดค่าความเข้มกัมมันตภาพ
ความไวสูง (Surveys B & C) โดยใช้เครื่องบินปีกแข็ง Britten Norman islander 1 ล้า (Survey 
B) และเครื่องบินปีกหมุนชนิด Bell-412 จ้านวน 2 ล า (Survey C) ที่ติดตั้งเครื่องสเปคโตรมิเตอร
ความไวสูงเพ่ือวัดค่าความเขมกัมมันตรังสีเป็นหลักและติดตั้งเครื่องมือแมกนีโตมิเตอรและขดลวด
รับคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ า (Very Low Frequency Electromagnetic, VLFEM) 
เพ่ือวัดค่าความเข้มสนามแม่เหล็กพร้อมกันไปด้วยการบินส ารวจครอบคลุมพ้ืนที่เกือบทั่วประเทศ
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โดยท าการบินที่ระดับความสูง 120 เมตรเหนือระดับภูมิประเทศเฉลี่ยในแนวตะวันออก-ตะวันตก
โดยมีระยะห่างระหว่างเส้นบินส าารวจ 1, 2 และ 5 กม. (รูปที่2.1) เริ่มท าการบินส ารวจตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ 2528 ถึงเดือนมีนาคม 2530 หยุดท าการบินส ารวจในช่วงที่มีฝนตก รวม
ระยะทางบินส ารวจประมาณ  300,000 แนวบิน-กม . คลุมพ้ืนที่ประมาณ 430,000 ตาราง
กิโลเมตร. รูป2.1 แสดงรูปเฮลิคอปเตอร์ Bell -412 ที่ใช้ปฏิบัติการบินส ารวจและแผนที่แสดง
พ้ืนที่แสดงการบินส ารวจวัดค่าความเข้มกัมมันตรังสี (Survey B & C) ที่ระยะห่างระหว่างแนวบิน
ต่างๆในทิศทางตะวันออก-ตะวันตก 

 

 
รูปที่ 2.1 รูปเฮลิคอปเตอร์ Bell -412 ที่ใช้ปฏิบัติการบินส ารวจและแผนที่แสดงพ้ืนที่แสดงการบินส ารวจวัดค่า

ความเข้มกัมมันตรังสี (Survey B & C) ที่ระยะห่างระหว่างแนวบินต่างๆในทิศทางตะวันออก-ตะวันตก 
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2.3 ข้อดีของการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีแกมมาโดยการส ารวจด้วยวิธีทางรถยนต์ 

รังสีแกมมาสามารถแผ่ผ่านทะลุพ้ืนดินไปยังอากาศได้นี่คือสิ่งที่ท าให้สามารถท าการบินเพ่ือวัดรังสีทาง
อากาศได้แต่มุมมอง (field of view) ของเครื่องแกมมาสเปกโทรมิเตอร์จะมีมุมที่กว้างมากจึงมีผลต่ออัตราการ
ตรวจวัด (detection rate) ตัวอย่างเช่นหากเราสนใจที่จะท าการตัววัดรังสีณที่ที่หนึ่งหากท าการวัดด้วยการบินที่
ระยะความสูง 100 เมตรเหนือพ้ืนดินอัตราแกมมาที่วัดได้เป็นค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของนิวไคลด์รังสีจากพ้ืนที่หลาย
พันตารางเมตรที่สะท้อนเข้าหัววัดดังนั้นการบินส ารวจจึงใช้ส าหรับการส ารวจหาแหล่งแร่มากกว่าที่จะใช้ในการท า
แผนที่เพ่ือการฉุกเฉินทางรังสี [4-7] เพราะการวัดกัมมันตภาพรังสีโดยการใช้รถยนต์นั้นมีข้อได้เปรียบกว่าการวัด
กัมมันตภาพรังสีในอากาศเพราะมันสามารถท าการวัดกัมมันตภาพรังสีได้ละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ที่มี
ขนาดไม่กว้างนักได้ดี ตัวอย่างเช่น เกาะภูเก็ต หรือในพ้ืนที่ชุมชนอาศัย ดังนั้นการตรวจวัดโดยใช้หัววัดรังสีแบบ
พกพาที่มีการตอบสนองต่อการใช้พลังงานรังสีแกมมาที่มาจากพ้ืนดินพร้อมระบบสเปกโตรมิตรี  และติดตั้งบน
รถยนต์จึงเหมาะที่จะใช้ส ารวจเพ่ือท าแผนที่ในระดับภูมิภาค และประเมินความเข้มข้นของพ้ืนผิวของนิวไคลด์รังสี
ได้และทางคณะวิจัยมีประสบการณ์ในการส ารวจรังสีแกมมาด้วยรถยนต์มาแล้ว[8] ดังแสดงในรูปที่ 2.2  

 
รูปที่ 2.2 แผนที่ปริมาณรังสีแกมมาในดินของจังหวัดภูเก็ตจากการตรวจวัดทางรถยนต์รวมกับ

การเก็บตัวอย่างดิน [8] 
 

2.4 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง 

2 .4 .1  Shinji Sugihara และคณ ะได้ ท า งาน วิ จั ย เรื่ อ ง  Distribution of gamma-ray dose rate in 
Fukushima prefecture by a car-borne survey method ได้ศึกษาถึงระดับปริมาณรังสีแกมมา
ในจังหวัดฟุกุชิมาภายหลังจากการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 9 ริกเตอร์และสึนามิขนาดใหญ่ที่กระทบ
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ชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2011 ท าให้เกิดความเสียหายอย่าง
รุนแรงต่อเครื่องปฏิกรณ์ของฟุกุชิมะไดอิจิโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (FDNPP) ท าให้สารกัมมันตรังสีจ้านวน
มากถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยการตรวจวัดครั้งนี้ได้ใช้หัววัด NaI (Tl) ในการส ารวจร่วมกับวิธีการ
ส ารวจทางรถยนต์ในวันที่ 18-21 เมษายน, 20-22 มิถุนายน, 18-21 ตุลาคม 2011, และ 09-11 
เมษายนและ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2012 จากการส ารวจพบว่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาใกล้
กับ FDNPP, iitate-mura และเมืองฟูกูชิมาอยู่ในระดับสูง (1 - > 30 μSv/h) 

2 .4 .2 Akiyuki Seki แ ล ะค ณ ะ ได้ ท า ง าน วิ จั ย เรื่ อ ง  Development of radionuclide distribution 
database and map system on the Fukushima nuclear accident โดยจัดท าฐานข้อมูลการ
กระจายตัวของ radionuclide และระบบแผนที่ที่มีรายละเอียดจากการส ารวจรังสีแกมมาด้วยวิธีการ
ส ารวจทางรถยนต์และการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่จัดท าเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินผลจาก
การเกิดอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิเนื่องจากการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิขนาดใหญ่
ท าให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิม่าไดอิจิได้รับความเสียหายและมีสารกัมมันตภาพรังสีกระจายออกไป
รอบภูมิภาคฟุกุชิมะทั้งนี้เพ่ือตอบสนองความต้องการต่างๆจากรัฐบาล , รัฐบาลท้องถิ่น , ประชาชน
และ/หรือนักวิจัยจึงได้พัฒนาระบบที่จะให้ข้อมูลกับประชาชน  2 ระบบดัวยกันโดยระบบแรกเป็น
ระบบฐานข้อมูลที่ถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลเชิงปริมาณการวิเคราะห์รายละเอียดและระบบที่สอง
คือระบบแผนที่ซึ่งจะให้ภาพที่ใช้งานง่ายส าหรับการประมาณเชิงคุณภาพโดยทั้งสองระบบนี้สามารถ
ให้ข้อมูลตามความต้องการที่หลากหลายได้ 

1.4.3  S. Turhan และคณะได้ท างานวิจัยเรื่อง Car-Borne Survey of Natural Background Gamma 
Dose Rate in Canakkale Region, TURKEY โดยท าการตรวจวัดรังสีแกมมาตามธรรมชาติโดยท า
การตรวจวัดไปตามถนนของพ้ืนที่ Çanakkale โดยใช้รถยนต์เป็นพาหนะและระบบแกมมาสเปกโตร
มิเตอร์ประกอบด้วยหัววัด plastic detector จากการตรวจวัดพบว่าปริมาณกัมมันตภาพรังสีของ
238U, 226Ra, 232Th และ40K ในตัวอย่างดินจากภูมิภาค Çanakkale และข้อมูลอัตราปริมาณรังสี
แกมมาส าหรับภูมิภาค Çanakkale ถูกน ามาจัดท าเป็นแผนที่โดยใช้โปรแกรม ArcGIS ร่วมกับ 
Geostatistical inverse distance-weighted method พบว่าค่าเฉลี่ยและค่าเฉลี่ยต่อประชากร
ของอัตราปริมาณรังสีแกมมาที่ได้รับมีค่าเท่ากับ 55.4 และ 40.6 nGy h-1ตามล้าดับซึ่งค่าดังกล่าวอยู่
ในช่วงเดียวกันกับค่าเฉลี่ย annual effective dose ของประชาชน 26.6-96.8 Sv 

2.4.4  Dowdall และคณะได้ท างานวิจัยเรื่อง Car-borne gamma spectrometry: a virtual exercise 
in emergency response เนื่ องจากเห็ นว่ า  car-borne gamma spectrometry มีการขยาย
บทบาทในด้านการส ารวจทางธรณีวิทยาที่มีประโยชน์ในการค้นหาแหล่งที่มาและการส ารวจปริมาณ
สารกัมมันตรังสีที่เป็นผลพวงของอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นส าหรับโอกาสในการได้รับประสบการณ์
ในทางปฏิบัติในสนามมักจะถูกจ ากัดในเรื่องค่าใช้จ่ายและความเหมาะสมข้อจ ากัดเหล่านี้มาจาก
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ข้อมูลภาคสนามที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญจากข้อมูลในห้องปฏิบัติการเป็นวิธีการฝึกหัดที่มีการวัด
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน/การส ารวจความสามารถในการตรวจวัดเหมาะสมกับกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ 
Orphan Sources and Fresh Fallout Virtual Exercise in Mobile Measurement ใ ห้
ความส าคัญกับสองสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วไป : การค้นหาแหล่งที่มาและการส ารวจการวิเคราะห์
ผลกระทบจากต าแหน่งนั้นๆข้อมูลสเปกตรัมถูกสร้างข้ึนเฉพาะแหล่งที่มาและแทรกลงในข้อมูลการวัด
โดยมีรถเป็นพาหนะผู้เข้าร่วมได้ใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ทั่วไปและข้อมูลโดยขอให้รายงานถึงสถานที่
แหล่งที่มาและไอโซโทปภายในระยะเวลาจ้ากัดส าหรับในสถานการณ์ที่สองให้วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น
ตัวแทนของผลกระทบจากไฟไหม้ในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสีผู้เข้าร่วมถูกให้จัดท าแผนที่
โดยการระบุขอบเขตของการปนเปื้อนพบว่า 14 องค์กรจาก 7 ประเทศพบว่าส าหรับแหล่งที่มาของ
ไอโซโทปที่มีความแรงและมีสเปกตรัมเรียบง่ายที่มีพลังงานสูงการตรวจสอบก็ไม่ได้เป็นปัญหาจะเกิด
ปัญหาขึ้นกับไอโซโทปที่มีพลังงานต่ าหรือความแรงรังสีไม่มากแม้จะตรวจวัดได้เป็นระยะเวลานาน
พบว่านักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์มีแนวโน้มที่จะท างานได้ดีขึ้นในการระบุแหล่งที่มาในขณะที่ผู้ที่ไม่
มีประสบการณ์ในการตรวจวัดดังกล่าวจะมีความมั่นใจมากขึ้นในการหาต้าแหน่งที่แม่นย าขึ้น 

2.4.5  Hosoda และคณะได้ท างานวิจัยเรื่อง Estimation of External Dose by Car-Borne Survey in 
Kerala, India โดยด าเนินการส ารวจ car-borne survey ใน Kerala ประเทศอินเดียเพ่ือประเมิน
ปริมาณรังสีที่ได้รับจากภายนอกโดยใช้หัววัด NaI (Tl) ขนาด 3 นิ้ว × 3 นิ้วท าการตรวจวัดเมื่อวันที่ 
23-27 กันยายน 2013 เส้นทางที่คัดเลือกจาก 12 Panchayats ใน Karunagappally Taluk ซึ่งได้
ถูกแบ่งออกเป็นระดับรังสีสูงกลางและระดับต่ าในพ้ืนที่ที่มีรังสีพ้ืนหลังสูง (HBR) พบว่ามีการกระจาย
ตัวของ air kerma rates ที่แตกต่างกันในแผนที่อัตราปริมาณรังสีโดยมีค่าสูงสุดเท่ากับ 2.1 μGyh-1

บริเวณบนพื้นที่หาดทรายส าหรับปริมาณความเข้มข้นของ Th-232 ที่หาดทรายสูงกว่าพ้ืนดินและพ้ืน
หญ้าและมีค่าอยู่ในช่วง 0.7-2.3 kBq/kg ค่า air kerma rates ของ Th-232 สูงกว่า70% ที่บริเวณ
จุ ด ตรวจวั ดที่ มี ค่ าม ากกว่ า  0.34 μGy/h และพ บว่ าค่ า  annual effective dose สู งสุ ดที่ 
Karunagappally Taluk นั้นพบรอบพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและมีค่าประมาณ 13 mSvy-1 ซึ่งมากกว่า 
30% ของ annual effective dose ที่ได้รับในการส ารวจครั้งนี้เกิน 1 mSvy-1 

2.4.6  สุพิชชาจันทรโยธาและคณะได้ท าการประเมินระดับของกัมมันตภาพรังสีแกมมาการส ารวจ  car-
borne survey บนเกาะภูเก็ตซึ่งเคยเป็นจังหวัดที่มีแร่ดีบุกมากที่สุดในประเทศไทย  ได้ท าการ
ตรวจวัดทั้งหมด 124 จุด ที่ระยะความสูงหนึ่งเมตรเหนือพ้ืนผิวของดินในท้องถิ่นตามถนนใน
สภาพแวดล้อมของเกาะภูเก็ต อีก 31 จุด ได้การส ารวจภายในโรงงานแต่งแร่ดีบุก ผลการส ารวจ
พบว่าอัตราปริมาณรังสีของเกาะภูเก็ต อยู่ในช่วง 20-900 nGy h-1 โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 190  nGy h-1  
และมีอัตราปริมาณรังสีแกมมาที่ ได้รับจากการใช้ประโยชน์ของดินที่มีค่าความเข้มข้นกัมมันตภาพสูง
อยู่ในช่วง 25-520 nGy h-1  หรือเท่ากับปริมาณรังสียังผล 0.03-0.6 mSv y-1 ซึ่งยังมีค่าอยู่ในค่า
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ปกติของรังสีพ้ืนหลังที่พบทั่วไป  ส่วนผลการส ารวจโรงงานแต่งแร่ดีบุกเก่า พบว่ามีอัตราปริมาณรังสี
แกมมาอยู่ในช่วง 110-17,170 nGy h-1  โดยมีเฉลี่ยที่  1,410 nGy h-1  และมีอัตราปริมาณรังสีของ
ตัวอย่างดินอยู่ในช่วง 590-206,080 nGy h-1 หรือเท่ากับปริมาณรังสียังผล 0.7-250 mSv y-1  ซึ่ง 
นับว่าสูงกว่ารังสีพ้ืนหลังถึง 16 เท่า ดังนั้นพ้ืนที่ในโรงแต่งแร่ดีบุกเก่าจึงไม่เหมาะที่จะใช้เป็นที่อยู่
อาศัย   
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 บทที่ 3 
การด าเนินการวิจัย 

 
ส าหรับการวิจัยนี้ทางคณะวิจัยได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮิโรซากิ (Horosaki University) ภายใต้

ความร่วมมือข้อตกลง (MOU) ระหว่างภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์กับ Institute of Radiation Emergency 
Medicine, Hirosaki University, Aomori, Japan โดยได้ให้ความอนุเคราะห์เครื่องมือตรวจวัดรังสีแกมมาแบบ
ใช้รถส ารวจมาใช้ในการวิจัยนี้ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ พัฒนาโดย Prof. Dr Shinji Sugihara และ Dr. Masahiro 
Hosada จาก Institute of Radiation Emergency Medicine และเคยถูกใช้ในการตรวจวัดระดับปริมาณรังสี
แกมมาในจังหวัดฟุกุชิมะเมื่อเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเครื่องปฏิกรณ์ของฟุกุชิมะไดอิจิโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
(FDNPP) ท าให้สารกัมมันตรังสีจ านวนมากถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมภายหลังจากการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 9 ริก
เตอร์ และเกิดสึนามิขนาดใหญ่ที่กระทบชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2011 
คณะของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยฮิโรซากิได้ท าการติดตั้งหัววัดรังสีชนิด NaI (Tl) ภายในรถยนต์และท าการวิ่ง
ส ารวจปริมาณรังสีบริเวณรอบเมืองฟุกุชิมะที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ในครั้งนั้น 

ความร่วมมือภายใต้ MOU ที่ท าขึ้นระหว่างภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์และ Institute of Radiation 
Emergency Medicine นี้มีด้านความช่วยเหลือด้านทางการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านนิวเคลียร์และรังสี  
ส าหรับงานวิจัยด้านการตรวจวัดรังสีแกมมาแบบใช้รถส ารวจนี้มหาวิทยาลัยฮิโรซากิได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาอบรมการ
ใช้เครื่องมือให้กับคณะวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการท างานเมื่อเดือนมีนาคม 2558 ดังแสดงในรูปที่ 3.1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1 Dr. Masahiro Hosada1 จาก Horosaki 
University แสดงวิธีการตรวจวัดรังสีแกมมาที่
ติดตั้งหัววัด รังสีภายในรถยนต์ให้กับคณะวิจัย 

                                                           
1Professor จากGraduate School of Health Sciences, Aomori, Japan 
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เทคนิคการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีแกมมาจากผิวดินโดยการส ารวจด้วยรถยนต์ที่ใช้นี้เป็นวิธีที่สะดวกใน
การประเมินถึงปริมาณรังสีในบริเวณกว้างในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งเป็นเทคนิคเคยถูกใช้งานมาในประเทศญี่ปุ่น
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วส าหรับการศึกษานี้ โปรแกรมท่ีใช้งานและวิธีการได้มีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
ขั้นตอนการศึกษาที่ส าคัญมีดังนี ้

3.1 จัดท าคู่มือการท างานและแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัย  
3.2 คัดเลือกพ้ืนที่ส ารวจซึ่งเน้นเฉพาะในพ้ืนที่ชุมชน (ที่มีผู้อยู่อาศัย) ของแต่ละภูมิภาค และพ้ืนที่ที่มี

ค่ากัมมันตภาพรังสีค่อนข้างสูงที่ระบุจากข้อมูลธรณีของกรมทรัพยากรธรณี และในบางพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ 

3.3 ท าการส ารวจกัมมันตภาพรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ในพื้นที่ศึกษา 
3.3.1 การประเมินปริมาณรังสีที่ได้รับจากภายนอกร่างกาย 
3.3.2 การประเมินปริมาณรังสีในอากาศ 

3.4 ท าการประมวลผลการส ารวจ 
3.5 สังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6 จัดท าข้อมูลพื้นฐานและรังสีพ้ืนหลังของพ้ืนที่ศึกษา 

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการวิจัยที่ด าเนินการต่อเนื่องแล้วเสร็จในช่วงระยะเวลา 2 ปี (ปีงบประมาณ 
2559-2560) ซ่ึงการด าเนินงานส าหรับการศึกษานี้จึงประกอบด้วยงาน 3 ส่วนหลักดังนี้ 

 

3.1 จัดท าคู่มือการท างาน และแบบฟอร์มต่าง ๆ ส าหรับงานวิจัยนี้ 
 เพ่ือให้งานวิจัยและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับการ
ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีแกมมาจากผิวดินในพ้ืนที่ ด้วยวิธีการส ารวจทางรถยนต์ โดยระบบ วิธีการ และแนวทางที่
พัฒนาขึ้นนี้สามารถน ามาปรับใช้ได้กับพื้นที่ศึกษาต่าง ๆ ได้ ส าหรับงานวิจัยนี้ได้พัฒนา และจัดเตรียมคู่มือเอกสาร
การปฏิบัติงาน จ านวน 7 คู่มือ และแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลต่าง ๆ จ านวน 2 คู่มือ รายละเอียดดังแสดงใน
ภาคผนวก (ซึ่งด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ในปีงบประมาณ 2559) 
  

3.2 การคัดเลือกและวางแผนเข้าส ารวจในพื้นที่ศึกษา 

การตรวจวัดรังสีแกมมาตามธรรมชาติจากผิวดินด้วยวิธีการส ารวจทางรถยนต์ คณะผู้วิจัยได้
คัดเลือกพ้ืนที่ศึกษาส าหรับปีที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 ส ารวจในภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ 
ตามล าดับ และพ้ืนที่ศึกษาส าหรับปีที่  2 ปีงบประมาณ 2560 ส ารวจในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการส ารวจทุกครั้งจะใช้เส้นทาง ทางหลวง และเส้นทาง รพช ที่ปรากฏในแผนที่ทาง
หลวงเป็นเส้นทางหลักในการส ารวจ  โดยเส้นทางอาจถูกปรับเปลี่ยนที่หน้างานได้หากจ าเป็น ซึ่งเน้นเฉพาะในพ้ืนที่
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ชุมชน (ที่มีผู้อยู่อาศัย) ของแต่ละภูมิภาค และพ้ืนที่ที่มีค่ากัมมันตภาพรังสีค่อนข้างสูงที่ระบุจากข้อมูลธรณีของกรม
ทรัพยากรธรณี (รูปที่ 3.2) และในบางพื้นท่ีที่มีศักยภาพเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ 

 
รปูที่ 3.2 แผนที่กัมมันตรังสีในธรรมชาติ2 

 

                                                           
2 แผนที่และข้อมลูแหล่งแร่ของไทย เอกสารเผยแพรเศรษฐธรณีวิทยา ฉบับท่ี ศก 2/2543 ชุดแร่โลหะของประเทศไทย ฉบับท่ี 4 

แหล่งแร่ยูเรเนียมในประเทศไทย ISBN:974-7733-056 
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3.3 การส ารวจกัมมันตภาพรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ในพื้นที่ศึกษา 

      อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา 
1) หัววัดรังสีภาคสนาม NaI ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว 
2) คอมพิวเตอร์ขนาดพกพาส าหรับบันทึกข้อมูลภาคสนาม 
3) เครื่องก าหนดพิกัดโลก (Global Position System, GPS)  
4) ขาตั้ง 3 ขา สูง 1 เมตร ส าหรับการตรวจวัดภาคสนาม 
5) เครื่องวัดอัตราปริมาณรังสีแบบพกพา (pocket Dose meter) 
6) อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง (พลั่วสนาม, ถุงซิบล็อก) 
7) รถตู้ส าหรับการส ารวจทางรถยนต์เครื่องวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นรังสี (ระบบแกมมาสเปกโคร

มิตรี ของบริษัท Canberra) ส าหรับวิเคราะห์ปริมาณ 226Ra, 228Ra และ 40K ในตัวอย่างดิน 
 

เทคนิคการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีแกมมาจากผิวดิน โดยการส ารวจด้วยรถยนต์ ส าหรับ
การศึกษานี้ เป็นวิธีที่สะดวกในการประเมินถึงปริมาณรังสีในบริเวณกว้างในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ส าหรับการส ารวจ
ด้วยรถยนต์ในงานวิจัยนี้จะใช้หัววัด NaI(Tl) ขนาด 3 นิ้ว × 3 นิ้ว (EMF-211, EMF Japan Co., Japan) โดยท า
การตรวจวัดรังสีแกมมาภายในรถยนต์ โดยจะด าเนินการนับวัดปริมาณรังสีแกมมาและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติใน
ทุกๆช่วงเวลา 30 วินาทีตลอดเส้นทางที่วางแผนไว้ ทั้งนี้พร้อมกันกับการบันทึกข้อมูลละติจูด และลองจิจูด ในแต่
ละจุดที่ท าการตรวจวัดรังสีแกมมาด้วยเครื่อง GPS ทั้งนี้รถยนต์ที่ใช้ส าหรับงานวิจัยนี้จะต้องวิ่งด้วยความเร็ว
ประมาณ 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง เนื่องจากการนับวัดรังสีแกมมาที่ได้นั้นเป็นค่าอัตรานับรังสีแกมมาจากการตรวจวัด
ภายในรถยนต์ ดังนั้นเพ่ือให้ได้ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาจากพ้ืนดินด้านนอกรถยนต์ จึงต้องมีการหาค่าแก้
เนื่องจากการก าบังรังสีแกมมาจากตัวรถยนต์ ซึ่งในงานวิจัยนี้จะเรียกค่านี้ว่า Shielding Factor โดยค่าแก้นี้
สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ระหว่างอัตราปริมาณรังสีแกมมาที่ตรวจวัดได้จากภายในและภายนอกรถยนต์ ใน
หลาย ๆ พ้ืนที่ และน าค่า Shielding Factor ที่ได้จากความสัมพันธ์ข้างต้นไปคูณกับอัตราการนับวัดรังสีแกมมาที่
ตรวจวัดได้ภายในรถยนต์ ก็จะได้อัตราการตรวจวัดรังสีแกมมาจากผิวดินที่ถูกต้อง 

ในการศึกษานี้ได้มีการใช้ Response matrix method เพ่ือแปลงสัญญาณจากการกระจายตัวของรังสี
แกมมาที่ตรวจวัดด้วยเทคนิคแกมมาสเปกโตรมิเตอร์ จากหัววัด NaI(Tl) โดยหลักการของ Response matrix 
method คือ การประเมินค่า ความเข้มข้นกัมมันตรังสี และการกระจายตัวของธาตุ 40K, 238U และ 232Th จากผิว
ดินไปสู่ค่าอัตราปริมาณรังสีในอากาศ โดยใช้พีคของ 40K (พลังงาน = 1.464 MeV), 214Bi (พลังงาน = 2.205 
MeV) และ 208Tl (พลังงาน= 2.615 MeV) โดยพีคเหล่านี้ได้จากการปรับเทียบจากหมายเลขช่องจากเครื่อง
วิเคราะห์ สัญญาณหลายช่อง (Multi-channel analyzer : MCA) กับพลังงานรังสีแกมมา ต าแหน่งโฟตอนพีคของ 
40K, 214Bi และ 208Tl จะถูกก าหนดได้อย่างถูกต้องโดยปรับการกระจายสัญญาณรังสีแกมมาให้เรียบขึ้นด้วยการ
ขยายตัวของฟูริเยร์ (Fourier expansion) ส าหรับงานวิจัยนี้ได้ใช้การค านวณ 22 × 22 เมทริกซ์ ส าหรับหัววัด 
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NaI (Tl)  ขนาด 3 นิ้ว ส าหรับการตรวจวัดในภาคสนาม และจะใช้ Monte Carlo รหัส, SPHERIX ในการค านวณ
ความเข้มข้นกัมมันตรังสีของ 40K, 238U และ 232Th และค านวณอัตราปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศด้วย 

หมายเหต:ุ ส าหรับการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีแกมมาด้วยรถยนต์นี้ เป็นการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีแกมมารวม
จากสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบที่รถยนต์ยนต์แล่นผ่าน ดังนั้นแม้ว่าถนนที่รถยนต์แล่นผ่านขณะที่ ท าการตรวจวัด
กัมมันตภาพรังสีแกมมานั้น ๆ จะมีความแตกต่างกัน เช่น ราดยางมะตอย คอนกรีต หรือถนนลูกรัง เป็นต้น ก็มิได้
มีผลต่อการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีแกมมาแต่อย่างใด3,4 เพราะส าหรับงานวิจัยนี้คณะผู้วิจัยได้ท าการหาค่าแก้
เนื่องจากการก าบังรังสีแกมมาจากตัวรถยนต์ หรือ Shielding Factor ในหลาย ๆ พ้ืนที่ และน าค่า Shielding 
Factor  ที่ได้จากความสัมพันธ์ข้างต้นไปคูณกับอัตราการนับวัดรังสีแกมมาที่ตรวจวัดได้ภายในรถยนต์ ก็จะได้
อัตราการตรวจวัดรังสีแกมมาจากผิวดินที่ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตามในงานวิจัยนี้จะท าการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี
แกมมาตามธรรมชาติ ด้วยวิธีการส ารวจทางรถยนต์ ในบริเวณถนนที่มีความแตกต่างกัน เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ
ส าหรับงานวิจัยในประเทศไทย และงานวิจัยในต่างประเทศ   
 

3.3.1 การประเมินปริมาณรังสีที่ได้รับจากภายนอกร่างกาย โดยใช้หัววัด NaI(Tl) ขนาด 3 นิ้ว × 3 นิ้ว 
(EMF-211, EMF Japan Co., Japan) ท าการส ารวจทางรถยนต์ รวมถึงการประเมินหาค่าแก้ของ Shielding 
Factor และ dose rate conversion factor ทั้งนี้ เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลการกระจายตัวของรังสีแกมมาตาม
ธรรมชาติ บริเวณแหล่งชุมชน  ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ และการจัดท าแผนที่ที่มี
รายละเอียด จากการส ารวจรังสีแกมมา จากการส ารวจทางรถยนต์ เพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูลในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพต่อไป 

3.3.2 การประเมินปริมาณรังสีในอากาศ 

เนื่องจากเป็นเรื่องยากที่จะท าการตรวจวัดโฟตอนพีคของรังสีแกมมาส าหรับธาตุกัมมันตรังสีจาก
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติในช่วงเวลานับวัด 30 วินาที นอกจากนี้อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบที่ท าให้
ต าแหน่งของพีคที่พลังงานรังสีแกมมาจาก 40K, 214Bi และ 208Tl ที่ตรวจวัดด้วยหัววัด NaI(Tl) ไม่ตรงกับต าแหน่ง
ของพลังงานนั้น ๆ ดังนั้นความถูกต้องของอัตราปริมาณรังสีในอากาศท่ีประเมินโดยใช้สัญญาณของรังสีแกมมาที่ได้
จากการตรวจวัดที่เวลา 30 วินาทีจะค่อนข้างต่ า ดังนั้นเพ่ือให้ได้ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนรวมของสัญญาณของ
รังสีแกมมากับอัตราปริมาณรังสีในอากาศที่จะน ามาใช้เพ่ือการประเมินค่า dose rate conversion factor ได้นั้น
จึงต้องท าการตรวจวัดรังสีแกมมาภายนอกตัวรถยนต์ที่ต าแหน่งเหนือพ้ืนผิวดิน 1 เมตร และเนื่องจาก สัญญาณ

                                                           
3 Hosoda M, Inoue K, Oka M, Omori Y, Iwaoka K, Tokonami S. Environmental radiation monitoring and external dose estimation 
in Aomori Prefecture after the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident. Jpn J Health Phys. 2016;51:41–50. 
4 M. Hosoda, S. Tokonami, A. Sorimachi, S. Monzen, M. Osanai, M. Yamada, I. Kashiwakura, S. Akiba The time variation of dose 
rate artificially increased by the Fukushima nuclear crisis Sci. Rep., 1 (2011), p. 87, 10.1038/srep00087 
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ของรังสีแกมมาในแต่ละจุดที่ท าการตรวจวัดในแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นในการท าการตรวจวัดสัญญาณ
ของรังสีแกมมาภายนอกตัวรถยนต์เพ่ิมเติมที่ต าแหน่งเหนือพ้ืนผิวดิน 1 เมตรให้ท าการตรวจวัดในหลาย ๆ พ้ืนที่ 
พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างดินมาหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในดิน คือ Ra-226, Ra-228 และ K-40 โดย
ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยฮิโรซากิให้ค าแนะน าการตั้งเวลาในการนับวัด ดังนี้  

• พ้ืนทีท่ี่มีรังสีระดับสูง ควรตรวจวัด 300 วินาที  

• พ้ืนทีท่ี่มีรังสีระดบักลางควรตรวจวัด 600 วินาที 

• พ้ืนทีท่ี่มีรังสีระดับต่ า ควรตรวจวัด 900 วินาที  

ส าหรับงานวิจัยนี้จะท าการตรวจวัดเป็นเวลา 900 วินาที (15 นาที) ส าหรับการประเมินค่า dose 
rate conversion factor เนื่องจากพ้ืนที่ในประเทศไทยถือว่ามีปริมาณรังสีระดับค่อนข้างต่ า และในการตรวจวัด
ควรท าการตรวจวัดรังสีในสภาพอากาศที่มีแดดตลอดระยะเวลาการตรวจวัด เพราะจะท าให้การประเมินปริมาณ
รังสีในอากาศไม่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ าฝน ซึ่งอัตราปริมาณรังสีในอากาศที่ตรวจวัดได้มาจากรังสีแกมมา
จากธรรมชาติซ่ึงถือได้ว่าเทียบเท่ากับอัตราปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ (the absorbed dose rate in air) 

 

3.4 แผนที่กัมมันตรังสี 
 ทางคณะผู้วิจัย จะน าผลการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีแกมมาจากผิวดิน โดยการส ารวจด้วยรถยนต์ ที่ได้
จากการส ารวจพ้ืนที่ภาคสนาม มาจัดท าเป็นแผนที่กัมมันตรังสี เพ่ือเป็นข้อมูลรังสีพ้ืนหลังของรังสีแกมมา ใน
จังหวัดที่เป็นพ้ืนที่ชุมชนส าหรับภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ (การส ารวจในปีที่ 1 ปีงบประมาณ 
2559) และส าหรับภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (การส ารวจในปีที่ 2 ปีงบประมาณ 2560) 
 

3.5 การหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในตัวอย่างดิน ซึ่งเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่ที่ท าการเข้าส ารวจ
รังสีแกมมา จากการส ารวจทางรถยนต์ และน ามาวิเคราะห์หาความเข้มข้นจ าเพาะของ NORM ในห้องปฎิบัติการ 
ด้วยเทคนิคแกมมาสเปคโตรเมตรี เพ่ือหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีจ าเพาะของเรเดียม -226 (226Ra) เรเดียม-228 
(228Ra) และโพแทสเซียม-40 (40K) ที่ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูลในเชิงปริมาณต่อไป 
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 บทที่ 4 
ผลการศึกษาและส ารวจ 

ตลอดช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ส าหรับการวิจัย เรื่อง การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของแหล่งที่มาของรังสี
ตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น เพ่ือสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉุกเฉินทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : 
เรื่องการจัดท าแผนที่อัตรากัมมันตภาพรังสีแกมมาจากผิวดินในพ้ืนที่ชุมชนด้วยวิธีการส ารวจทางรถยนต์ส าหรับ
ปีงบประมาณ 2561(ปีที่ 2) คณะผู้วิจัยได้ด าเนินงานตามแผนงานที่วางไว้  โดยการคัดเลือกพ้ืนที่ส ารวจซึ่งเน้น
เฉพาะในพ้ืนที่ชุมชน (ที่มีผู้อยู่อาศัย) ของแต่ละภูมิภาค (ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และ
พ้ืนที่ที่มีค่ากัมมันตภาพรังสีค่อนข้างสูงที่ระบุจากข้อมูลธรณีของกรมทรัพยากรธรณี และในบางพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
เป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ โดยด าเนินการตามล าดับดังนี้ 

 

 

แผนที่กัมมันตรังสีในธรรมชาติ1 

                                                           
1 แผนที่และข้อมลูแหล่งแร่ของไทย เอกสารเผยแพรเศรษฐธรณีวิทยา ฉบับท่ี ศก 2/2543 ชุดแร่โลหะของประเทศไทย ฉบับท่ี 4 

แหล่งแร่ยูเรเนียมในประเทศไทย ISBN:974-7733-056 
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4.1 การคัดเลือกพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4.1.1 ภาคกลาง 
ส าหรับภาคกลาง คณะผู้วิจัยได้วางแผนเข้าส ารวจภาคสนามเพ่ือตรวจวัดระดับปริมาณรังสีแกมมาตาม

ธรรมชาติจากผิวดิน ด้วยวิธีการส ารวจทางรถยนต์ ใน 14 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ 
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี พิจิตร นครนายก นครสวรรค์ สุโขทัย ก าแพงเพชร พิษณุโลก 
โดยคัดเลือกจากขนาดพื้นที่ และจ านวนประชากร ดังแสดงในตารางที่ 4.1  

 

ตารางที่ 4.1 ขนาดพ้ืนที่ และความหนาแน่นประชากรไทยเฉลี่ยปี 2556 ในแต่ละจังหวัดในภาคกลาง 
อ่านเนื้อหาต้นฉบับได้ท่ี : TerraBKK.com - http://terrabkk.com/news/47414 

 
  

4.1.2 ภาคเหนือ 
ส าหรับภาคเหนือ คณะผู้วิจัยได้วางแผนเข้าส ารวจภาคสนามเพ่ือตรวจวัดระดับปริมาณรังสีแกมมาตาม

ธรรมชาติจากผิวดิน ด้วยวิธีการส ารวจทางรถยนต์ ใน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ ล าปาง น่าน 
อุตรดิตถ์ โดยคัดเลือกจากขนาดพื้นที่ และจ านวนประชากร ดังแสดงในตารางที่ 4.2  

 

http://terrabkk.com/news/47414
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ตารางที่ 4.2 ขนาดพ้ืนที่ และความหนาแน่นประชากรไทยเฉลี่ยปี 2556 ในแต่ละจังหวัดในภาคเหนือ 
อ่านเนื้อหาต้นฉบับได้ท่ี : TerraBKK.com - http://terrabkk.com/news/47414 

   
 

4.1.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะผู้วิจัยได้วางแผนเข้าส ารวจภาคสนามเพ่ือตรวจวัด ระดับปริมาณ

รังสีแกมมาตามธรรมชาติจากผิวดิน ด้วยวิธีการส ารวจทางรถยนต์ ใน 14 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร สกลนคร อุดรธานี ขอนแก่น และ
ชัยภูมิ โดยคัดเลือกจากขนาดพื้นที่ และจ านวนประชากร ดังแสดงในตารางที่ 4.3  

 

ตารางที่  4.3 ขนาดพ้ืนที่  และความหนาแน่นประชากรไทยเฉลี่ยปี 2556 ในแต่ละจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
อ่านเนื้อหาต้นฉบับได้ที่ : TerraBKK.com - http://terrabkk.com/news/47414 

http://terrabkk.com/news/47414
http://terrabkk.com/news/47414
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4.2 การเข้าส ารวจ 
 หลังจากจัดท าคู่มือเอกสารต่างๆ (ด าเนินการแล้วเสร็จในปีที่ 1 ปีงบประมาณ 2560) และวางแผนการเข้า
ส ารวจเรียบร้อยแล้ว คณะวิจัยได้ออกเดินทางไปปฏิบัติงานภาคสนามเพ่ือด าเนินการตรวจวัด ระดับปริมาณรังสี
แกมมาตามธรรมชาติจากผิวดิน ด้วยวิธีการส ารวจทางรถยนต์ 

โดยการปฏิบัติงานภาคสนามเพ่ือด าเนินการตรวจวัดในแต่ละจังหวัดที่ท าการส ารวจนั้น ทางคณะผู้วิจัยได้
มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮิโรซากิ ภายใต้ความร่วมมือข้อตกลง (MOU) ระหว่างภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์
กับมหาวิทยาลัยฮิโรซากิ โดยทางมหาวิทยาลัยฮิโรซากิได้อนุเคราะห์เครื่องมือตรวจวัดรังสีแกมมาแบบใช้รถส ารวจ
มาใช้ในการวิจัยนี้ เป็นเครื่องมือที่ Prof. Dr Shinji Tokonmi และคณะจากมหาวิทยาลัยฮิโรซากิ  ใช้ในการ
ตรวจวัดระดับปริมาณรังสีแกมมาในจังหวัดฟุกุชิมะเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2011  แต่
ได้ท าการปรับปรุงโปรแกรมที่ใช้ให้เหมาะสมต่อการด าเนินการให้มีความแม่นย าและสะดวกต่อการใช้งาน อย่างไร
ก็ตาม ภาษาของโปรแกรมที่ใช้งานยังคงเป็นภาษาญี่ปุ่น ดังนั้นเพ่ือให้โครงการด าเนินการไปอย่างไม่มีอุปสรรค ทาง 
มหาวิทยาลัยฮิโรซากิ ได้ส่งผู้ เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมท าการส ารวจด้วยจ านวน 2 ท่าน คือ  Prof. Dr. Shinji 
Tokonami  และ Prof. Dr. Masahiro Hosoda จึงได้เดินทางมาช่วยด าเนินการส ารวจที่จังหวัดตราดซึ่งเป็นการ
ส ารวจครั้งแรกของงานวิจัยนี้  (ด าเนินการแล้วเสร็จในปีที่ 1 ปีงบประมาณ 2560)  
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รูปที่ 4.1 เครื่องมือตรวจวัดรังสีแกมมาส าหรับงานวิจัยนี้ และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยฮิโรซากิ 

ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

 1) ท าการ setup program โดยตั้งเวลาการตรวจวัดอัตราปริมาณรังสีในธรรมชาติจากพ้ืนดิน
ภายในรถยนต์โดยตรวจวัดทุกๆ 30 วินาที  รถยนต์แล่นด้วยความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามเส้นทางที่
วางแผนไว้  และพร้อมกันนั้นให้บันทึกต าแหน่งของการตรวจวัดในแต่ละจุดด้วย GPS ไปพร้อมกันด้วย โดยบันทึก
ผลอัตโนมัติ อ้างอิงจากเอกสารคู่มือการท างาน การตรวจวัดอัตราปริมาณรังสีแกมมาจากพ้ืนดินโดยการส ารวจทาง
รถยนต์ W-Car-borne Survey-0101 การจัดตั้งเครื่องมือต่างๆภายในรถยนต์แสดงดัง รูปที่ 4.2  โดยหัววัด
จะต้องวางในต าแหน่งเดิมตลอดเวลาการส ารวจในพื้นที่ศึกษานั้นๆ 

2) ในทุกๆ ระยะทาง ประมาณ 80-100 กิโลเมตร จะต้องหยุดท าการตรวจวัดอัตราปริมาณรังสี
แกมมาในธรรมชาติจากพ้ืนดิน เป็นระยะเวลา 2 นาที โดยการตรวจวัดจากภายในและภายนอกรถยนต์ ณ 
ต าแหน่งเดียวกัน ทั้งนี้เพ่ือประเมินหาค่า Shielding factor จากรถยนต์ อ้างอิงจากเอกสารคู่มือการท างาน การ
ประเมินค่า shielding factor (W-Shielding Factor-2000)9 (รูปที่ 4.3) 

3) ในการประเมินค่า Dose conversion factor จะท าการตรวจวัดอัตราปริมาณรังสีภายนอก
รถยนต์ที่พ้ืนที่โล่งแจ้งที่ระยะความสูง 1 เมตร เป็นเวลา 15 นาที เพ่ือประเมินค่า Dose conversion factor 
อ้างอิงจากเอกสารคู่มือการท างาน การประเมินค่า Dose conversion factor (W-Dose conversion factor-
3000) (รูปที่ 4.4) และท าการเก็บตัวอย่างดินบริเวณนั้นประมาณ 1 กิโลกรัม (รูปที่ 4.5) 

 

Dr. Shinji Tokonami 

Dr. Masashiro Hosada 
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รูปที่ 4.2 ระบบการตรวจวัดอัตราปริมาณรังสีในธรรมชาติจากพ้ืนดินโดยตรวจวัดจากภายในรถยนต์ 
 
 

   
รูปที่ 4.3 การตรวจวัดเพ่ือการประเมินหาค่า Shielding factor จากรถยนต์ 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.4 การตรวจวัดเพ่ือการประเมินค่า Dose conversion factor 

หัววัดรังสี NaI(Tl) 

GPS 

Pocket survey 

meter 

คอม พิว เตอร์ขน าดพ กพ า
ส าหรับบันทึกข้อมูลภาคสนาม 
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รูปที่ 4.5 การเก็บตัวอย่างดิน 
  

4.3 ผลการส ารวจพื้นที่ศึกษาภาคกลาง 
4.3.1 จังหวัดอ่างทอง 

4.3.1.1 ผลการส ารวจ  

4.3.1.1.1  เส้นทางที่ท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดอ่างทอง 

เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560 รวมระยะทาง
ทั้งสิ้นประมาณ 340 กิโลเมตร  

4.3.1.1.2 ผลการประเมินค่า Shielding Factor และ Dose conversion factor  
ในการส ารวจได้ด าเนินการตรวจวัดปริมาณรังสีเพ่ือท าการประเมินค่า  Shielding 

Factor และ Dose conversion factor ทั้งสิ้นได้จ านวน 3 ต าแหน่ง โดยต าแหน่งที่ตรวจวัด และเก็บตัวอย่างดิน 
แสดงในตารางที่ 4.4 และรูปที่ 4.6 ค่าอัตราปริมาณรังสีที่วัดได้จากภายในและภายนอกรถยนต์ที่น ามาสร้างเส้น
สหสัมพันธ์เพ่ือประเมินค่า Shielding Factor  แสดงในรูปที่ 4.7 โดย ค่า Shielding Factor ที่ได้มีค่าเท่ากับ 
1.98±0.14 

ส าหรับการประเมินค่า Dose conversion factor นั้น จะใช้ค่าจากการตรวจวัดที่จังหวัด
อ่างทองร่วมกับที่ท าการตรวจวัดจากทางภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และจากภาคใต้ด้วย เนื่องจากต้องการให้
การส ารวจปริมาณรังสีในพ้ืนที่จ ังหวัดอ่างทองให้ได้มากที่สุด โดยมีค่า Dose conversion factor ประมาณ 
0.0017±0.0002 โดยกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดรวมและอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน
ในอากาศที่ประมาณ 1 เมตร แสดงในรูปที่ 4.8  
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ตารางที่ 4.4 ต าแหน่งพิกัดในการการประเมินค่า Shielding Factor, Dose conversion factor 
และการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง 

 

ต ำแหน่งที่ 
พิกัด GPS 

เหนือ ตะวันออก 

Q01 14.593925 100.329485 
Q02 14.688243 100.268437 

Q03 14.592303 100.378288 
 

 

 
 
รูปที่ 4.6 ต าแหน่งของการประเมินค่า Shielding Factor และ ค่า Dose conversion factor 
 ในการส ารวจพื้นที่จังหวัดอ่างทอง 
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รูปที่ 4.7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดภายในและภายนอกรถยนต์ 
จากการส ารวจพื้นที่ในปีที่ 1 ร่วมกับการส ารวจที่จังหวัดอ่างทอง 

 
 

รูปที่ 4.8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดรวมและอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน
ในอากาศที่ความสูงประมาณ 1 เมตร จากการส ารวจพ้ืนที่ในปีที่ 1 ร่วมกับการส ารวจที่
จงัหวัดอ่างทอง 
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 4.2.1.1.3 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัดอ่างทอง 

น าค่า Shielding Factor = 1.98 และ Dose conversion = 0.0017 ที่ ได้จากการ
ตรวจวัดที่จังหวัดอ่างทอง และจากการส ารวจปีที่ 1 มาใช้ในการค านวณค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนใน
อากาศจากผิวดินที่ท าการตรวจวัดที่จังหวัดอ่างทองด้วยวิธีการส ารวจทางรถยนต์  พบว่า ค่าอัตราปริมาณรังสี
แกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 15.74-51.04 nGy/h โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดอยู่ในต าบลร ามะ
สัก อ าเภอโพธิ์ทอง โดยผลการตรวจวัดและเส้นทางการส ารวจดังแสดงในรูปที่ 4.9-4.11 

หมายเหตุ ขณะที่ท าการตรวจวัดปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินส าหรับจังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 
15 พฤศจิกายน 2560 บางช่วงมีฝนตก จึงได้ท าการแยกผลการตรวจวัดและเส้นทางการส ารวจดังแสดงในรูปที่ 
4.10 

 
 

 
รูปที่ 4.9  ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการ

ส ารวจพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 15 -16 พฤศจิกายน 2560 
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รูปที่ 4.10 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจ

พ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ขณะฝนตก 
 

 
 

 
 

รปูที่ 4.11 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดอ่างทอง 
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4.3.2 จังหวัดสระบุรี 

4.3.2.1 ผลการส ารวจ  

4.3.2.1.1  เส้นทางที่ท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดสระบุรี 

เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 16 พฤศจิกายน, 1 ธันวาคม 2560 และวันที่ 
12 มกราคม 2561 รวมระยะทางท้ังสิ้นประมาณ 695 กิโลเมตร  

4.3.2.1.2 ผลการประเมินค่า Shielding Factor และ Dose conversion factor  
ในการส ารวจได้ด าเนินการตรวจวัดปริมาณรังสีเพ่ือท าการประเมินค่า  Shielding 

Factor และ Dose conversion factor ทั้งสิ้นได้จ านวน 3 ต าแหน่ง โดยต าแหน่งที่ตรวจวัด และเก็บตัวอย่างดิน 
แสดงในตารางที่ 4.5 และรูปที่ 4.12 ค่าอัตราปริมาณรังสีที่วัดได้จากภายในและภายนอกรถยนต์ที่น ามาสร้างเส้น
สหสัมพันธ์เพ่ือประเมินค่า Shielding Factor  แสดงในรูปที่ 4.13 โดย ค่า Shielding Factor ที่ได้มีค่าเท่ากับ 
1.98±0.11 

ส าหรับการประเมินค่า Dose conversion factor นั้น จะใช้ค่าจากการตรวจวัดที่จังหวัด
สระบุรีร่วมกับที่ท าการตรวจวัดจากทางภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และจากภาคใต้ และจังหวัดอ่างทองด้วย 
เนื่องจากต้องการให้การส ารวจปริมาณรังสีในพ้ืนที่จ ังหวัดสระบุรีให้ได้มากที่สุด โดยมีค่า Dose conversion 
factor ประมาณ 0.0017±0.0002 โดยกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดรวมและอัตราปริมาณ
รังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศที่ประมาณ 1 เมตร แสดงในรูปที่ 1.14 

 

ตารางที่ 4.5 ต าแหน่งพิกัดในการการประเมินค่า Shielding Factor, Dose conversion factor 
และการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี 

 

ต ำแหน่งที่ 
พิกัด GPS 

เหนือ ตะวันออก 
R01 14.707163 100.759508 
R02 14.526233 100.80423 
R03 14.698485 101.112623 
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รูปที่ 4.12 ต าแหน่งของการประเมินค่า Shielding Factor และ ค่า Dose conversion factor 

 ในการส ารวจพื้นที่จังหวัดสระบุรี 
 

 

รูปที่ 4.13 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดภายในและภายนอกรถยนต์ 
จากการส ารวจพื้นที่ในปีที่ 1 ร่วมกับการส ารวจที่จังหวัดสระบุรี 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์
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รูปที่ 4.14 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดรวมและอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน
ในอากาศที่ความสูงประมาณ 1 เมตร จากการส ารวจพ้ืนที่ในปีที่ 1 ร่วมกับการส ารวจที่
จังหวัดสระบุรี 

 

 4.3.2.1.3 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัดสระบุรี 

น าค่า Shielding Factor = 1.98 และ Dose conversion = 0.0017 ที่ ได้จากการ
ตรวจวัดที่จังหวัดสระบุรี และจากการส ารวจปีที่ 1 มาใช้ในการค านวณค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนใน
อากาศจากผิวดินที่ท าการตรวจวัดที่จังหวัดสระบุรีด้วยวิธีการส ารวจทางรถยนต์  พบว่า ค่าอัตราปริมาณรังสี
แกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 15.48-53.01 nGy/h โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดอยู่ในต าบลเขา
เพ่ิม อ าเภอบ้านนา โดยผลการตรวจวัดและเส้นทางการส ารวจดังแสดงในรูปที่ 1.15-1.17 

หมายเหตุ ขณะที่ท าการตรวจวัดปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินส าหรับจังหวัดสระบุรี ในวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2560 บางช่วงมีฝนตก จึงได้ท าการแยกผลการตรวจวัดและเส้นทางการส ารวจดังแสดงในรูปที่ 4.16 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 
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รูปที่ 4.15  ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพ้ืนที่
จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560, 1 ธันวาคม 2560 และ 19 มกราคม 2561 

 
 
รูปที่ 14.16  ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจ

พ้ืนที่จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ขณะฝนตก 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 
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รูปที่ 4.17 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดสระบุรี 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 
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4.3.3 จังหวัดก าแพงเพชร 

4.3.3.1 ผลการส ารวจ  

4.3.3.1.1  เส้นทางที่ท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดก าแพงเพชร 

เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 15 มกราคม 2561 รวมระยะทางทั้งสิ้น
ประมาณ 183 กิโลเมตร  

4.3.3.1.2 ผลการประเมินค่า Shielding Factor และ Dose conversion factor  
ในการส ารวจได้ด าเนินการตรวจวัดปริมาณรังสีเพ่ือท าการประเมินค่า  Shielding 

Factor และ Dose conversion factor ได้เพียง 1 ต าแหน่ง โดยต าแหน่งที่ตรวจวัด และเก็บตัวอย่างดิน แสดงใน
ตารางที่ 4.6 และรูปที่ 4.18 ค่าอัตราปริมาณรังสีที่วัดได้จากภายในและภายนอกรถยนต์ที่น ามาสร้างเส้น
สหสัมพันธ์เพ่ือประเมินค่า Shielding Factor  แสดงในรูปที่ 4.19 โดย ค่า Shielding Factor ที่ได้มีค่าเท่ากับ 
1.98±0.11 

ส าหรับการประเมินค่า Dose conversion factor นั้น จะใช้ค่าจากการตรวจวัดที่จังหวัด
สระบุรี อ่างทอง ร่วมกับที่ท าการตรวจวัดจากปีที่ 1 และจากการส ารวจพ้ืนที่ในภาคกลางอ่ืน ๆ คือจังหวัดลพบุรี 
พิจิตร นครสวรรค์ สุโขทัย และพิษณุโลกร่วมด้วย เนื่องจากต้องการให้การส ารวจปริมาณรังสีในพ้ืนที่จ ังหวัด
ก าแพงแพชรให้ได้มากที่สุด โดยมีค่า Dose conversion factor ประมาณ 0.0017±0.0002 โดยกราฟแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดรวมและอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศที่ประมาณ 1 เมตร 
แสดงในรูปที่ 4.20 

 

ตารางที่ 4.6 ต าแหน่งพิกัดในการการประเมินค่า Shielding Factor, Dose conversion factor 
และการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร 

 

ต ำแหน่งที่ 
พิกัด GPS 

เหนือ ตะวันออก 
S01 16.487155 99.518922 

 

 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 
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รูปที่ 4.18 ต าแหน่งของการประเมินค่า Shielding Factor และ ค่า Dose conversion factor 
 ในการส ารวจพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร 
 

 

 

รูปที่ 4.19 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดภายในและภายนอกรถยนต์ 
จากการส ารวจพื้นที่ในปีที่ 1 ร่วมกับการส ารวจที่จังหวัดก าแพงเพชร อ่างทอง สระบุรี
ลพบุรี พิจิตร นครสวรรค์ สุโขทัย และพิษณุโลก 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 
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รูปที่ 14.20  กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดรวมและอัตราปริมาณรังสีแกมมา
ดูดกลืนในอากาศที่ความสูงประมาณ 1 เมตร จากการส ารวจพ้ืนที่ในปีที่ 1 ร่วมกับการ
ส ารวจที่จังหวัดก าแพงเพชร อ่างทอง สระบุรีลพบุรี พิจิตร นครสวรรค์ สุ โขทัย และ
พิษณุโลก 

 
 4.3.3.1.3 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัด

ก าแพงเพชร 

น าค่า Shielding Factor = 1.98 และ Dose conversion = 0.0017 ที่ ได้จากการ
ตรวจวัดที่จังหวัดก าแพงเพชร และจังหวัดอ่ืน ๆ ได้แก่ ลพบุรี พิจิตร นครสวรรค์ สุโขทัย  และพิษณุโลก อ่างทอง 
สระบุรี และจากการส ารวจปีที่ 1 มาใช้ในการค านวณค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินที่ท า
การตรวจวัดที่จังหวัดก าแพงเพชร ด้วยวิธีการส ารวจทางรถยนต์  พบว่า ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนใน
อากาศจากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 22.86-69.08 nGy/h โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดอยู่ในต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร โดยผลการตรวจวัดและเส้นทางการส ารวจดังแสดงในรูปที่ 4.21-4.22 

 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 
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รูปที่ 4.21  ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพ้ืนที่จังหวัด
ก าแพงเพชร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 

 

 
 

 
 

รูปที่ 4.22 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดก าแพงเพชร 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 
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4.3.4 จังหวัดสุโขทัย 

4.3.4.1 ผลการส ารวจ  

4.3.4.1.1  เส้นทางที่ท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดสุโขทัย 

เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 16 และ 18 มกราคม 2561 รวมระยะทาง
ทัง้สิ้นประมาณ 260 กิโลเมตร  

4.3.4.1.2 ผลการประเมินค่า Shielding Factor และ Dose conversion factor  
ในการส ารวจได้ด าเนินการตรวจวัดปริมาณรังสีเพ่ือท าการประเมินค่า  Shielding 

Factor และ Dose conversion factor ได้เพียง 1 ต าแหน่ง โดยต าแหน่งที่ตรวจวัด และเก็บตัวอย่างดิน แสดงใน
ตารางที่ 4.7 และรูปที่ 4.23 ค่าอัตราปริมาณรังสีที่วัดได้จากภายในและภายนอกรถยนต์ที่น ามาสร้างเส้น
สหสัมพันธ์เพ่ือประเมินค่า Shielding Factor  แสดงในรูปที่ 4.19 โดย ค่า Shielding Factor ที่ได้มีค่าเท่ากับ 
1.98±0.11 

ส าหรับการประเมินค่า Dose conversion factor นั้น จะใช้ค่าจากการตรวจวัดที่จังหวัด
สระบุรี อ่างทอง ก าแพงเพชร ร่วมกับที่ท าการตรวจวัดจากปีที่ 1 และจากการส ารวจพ้ืนที่ในภาคกลางอ่ืน ๆ คือ
จังหวัดลพบุรี พิจิตร นครสวรรค์ และพิษณุโลกร่วมด้วย เนื่องจากต้องการให้การส ารวจปริมาณรังสีในพ้ืนทีจ่ ังหวัด
สุ โขทัยให้ ได้มากที่สุด โดยมีค่า Dose conversion factor ประมาณ 0.0017±0.0002 โดยกราฟแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดรวมและอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศที่ประมาณ 1 เมตร 
แสดงในรูปที่ 4.20 

 

ตารางที่ 4.7 ต าแหน่งพิกัดในการการประเมินค่า Shielding Factor, Dose conversion factor 
และการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย 

 

ต ำแหน่งที่ 
พิกัด GPS 

เหนือ ตะวันออก 
T01 17.02015 99.698047 

 

 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 
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รูปที่ 4.23 ต าแหน่งของการประเมินค่า Shielding Factor และ ค่า Dose conversion factor 

 ในการส ารวจพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 
 

 

4.3.4.1.3 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัดสุโขทัย 

น าค่า Shielding Factor = 1.98 และ Dose conversion = 0.0017 ที่ ได้จากการ
ตรวจวัดที่จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอ่ืน ๆ ได้แก่ ลพบุรี พิจิตร นครสวรรค์ ก าแพงเพชร และพิษณุโลก อ่างทอง 
สระบุรี และจากการส ารวจปีที่ 1 มาใช้ในการค านวณค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินที่ท า
การตรวจวัดที่จังหวัดสุโขทัยด้วยวิธีการส ารวจทางรถยนต์  พบว่า ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศ
จากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 22.24-57.20 nGy/h โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดอยู่ในต าบลแม่ส า อ าเภอศรีสัชนาลัย โดย
ผลการตรวจวัดและเส้นทางการส ารวจดังแสดงในรูปที่ 4.24-4.25 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 
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รูปที่ 4.24  ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพ้ืนที่จังหวัด
สุโขทัย เมื่อวันที่ 16 และ 18 มกราคม 2561 

 

 

 
 

รูปที่ 4.25 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดสุโขทัย 
 

 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 
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4.3.5 จังหวัดพิษณุโลก 

4.3.5.1 ผลการส ารวจ  

4.3.5.1.1  เส้นทางที่ท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดพิษณุโลก 

เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 16 และ 18 มกราคม 2561 รวมระยะทาง
ทั้งสิ้นประมาณ 160 กิโลเมตร  

4.3.5.1.2 ผลการประเมินค่า Shielding Factor และ Dose conversion factor  
ในการส ารวจได้ด าเนินการตรวจวัดปริมาณรังสีเพ่ือท าการประเมินค่า  Shielding 

Factor และ Dose conversion factor ได้เพียง 1 ต าแหน่ง โดยต าแหน่งที่ตรวจวัด และเก็บตัวอย่างดิน แสดงใน
ตารางที่ 4.8 และรูปที่ 4.26 ค่าอัตราปริมาณรังสีที่วัดได้จากภายในและภายนอกรถยนต์ที่น ามาสร้างเส้น
สหสัมพันธ์เพ่ือประเมินค่า Shielding Factor  แสดงในรูปที่ 4.19 โดย ค่า Shielding Factor ที่ได้มีค่าเท่ากับ 
1.98±0.11 

ส าหรับการประเมินค่า Dose conversion factor นั้น จะใช้ค่าจากการตรวจวัดที่จังหวัด
พิษณุโลก สระบุรี อ่างทอง ร่วมกับที่ท าการตรวจวัดจากปีที่ 1 และจากการส ารวจพ้ืนที่ในภาคกลางอ่ืน ๆ คือ
จังหวัดลพบุรี พิจิตร นครสวรรค์ สุโขทัย และก าแพงเพชร ร่วมด้วย เนื่องจากต้องการให้การส ารวจปริมาณรังสีใน
พ้ืนที่จ ังหวัดพิษณุโลกให้ได้มากที่สุด โดยมีค่า Dose conversion factor ประมาณ 0.0017±0.0002 โดยกราฟ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดรวมและอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศที่ประมาณ 1 
เมตร แสดงในรูปที่ 4.20 

 

ตารางที่ 4.8 ต าแหน่งพิกัดในการการประเมินค่า Shielding Factor, Dose conversion factor 
และการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก 

 

ต ำแหน่งที่ 
พิกัด GPS 

เหนือ ตะวันออก 
U01 16.84282 100.341807 

 

 
 
 
 
 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 
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รูปที่ 4.26 ต าแหน่งของการประเมินค่า Shielding Factor และ ค่า Dose conversion factor 

 ในการส ารวจพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 
 

 

 4.3.5.1.3 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัด
พิษณุโลก 

น าค่า Shielding Factor = 1.98 และ Dose conversion = 0.0017 ที่ ได้จากการ
ตรวจวัดที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอ่ืน ๆ ได้แก่ ลพบุรี พิจิตร นครสวรรค์ ก าแพงเพชร และสุโขทัย อ่างทอง 
สระบุรี และจากการส ารวจปีที่ 1 มาใช้ในการค านวณค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินที่ท า
การตรวจวัดที่จังหวัดพิษณุโลกด้วยวิธีการส ารวจทางรถยนต์  พบว่า ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศ
จากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 18.70-77.75 nGy/h โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดอยู่ในต าบลสมอแข อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
โดยผลการตรวจวัดและเส้นทางการส ารวจดังแสดงในรูปที่ 4.27-4.28 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 
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รูปที่ 4.27 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพ้ืนที่จังหวัด
พิษณุโลก เมื่อวันที่ 16 และ 18 มกราคม 2561 

 

 
 

 
 

รูปที่ 4.28 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดพิษณุโลก 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 
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4.3.6 จังหวัดพิจิตร 

4.3.6.1 ผลการส ารวจ  

4.3.6.1.1  เส้นทางที่ท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดพิจิตร 

เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 18 - 19 มกราคม 2561 รวมระยะทาง
ทั้งสิ้นประมาณ 160 กิโลเมตร  

4.3.6.1.2 ผลการประเมินค่า Shielding Factor และ Dose conversion factor  
ในการส ารวจได้ด าเนินการตรวจวัดปริมาณรังสีเพ่ือท าการประเมินค่า  Shielding 

Factor และ Dose conversion factor ได้เพียง 1 ต าแหน่ง โดยต าแหน่งที่ตรวจวัด และเก็บตัวอย่างดิน แสดงใน
ตารางที่ 14.9 และรูปที่ 4.29 ค่าอัตราปริมาณรังสีที่วัดได้จากภายในและภายนอกรถยนต์ที่น ามาสร้างเส้น
สหสัมพันธ์เพ่ือประเมินค่า Shielding Factor  แสดงในรูปที่ 4.19 โดย ค่า Shielding Factor ที่ได้มีค่าเท่ากับ 
1.98±0.11 

ส าหรับการประเมินค่า Dose conversion factor นั้น จะใช้ค่าจากการตรวจวัดที่จังหวัด
พิจิตร สระบุรี อ่างทอง ร่วมกับที่ท าการตรวจวัดจากปีที่ 1 และจากการส ารวจพ้ืนที่ในภาคกลางอ่ืน ๆ คือจังหวัด
ลพบุรี พิษณุโลก นครสวรรค์ สุโขทัย และก าแพงเพชร ร่วมด้วย เนื่องจากต้องการให้การส ารวจปริมาณรังสีใน
พ้ืนทีจ่ ังหวัดพิจิตรให้ได้มากที่สุด โดยมีค่า Dose conversion factor ประมาณ 0.0017±0.0002 โดยกราฟแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดรวมและอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศที่ประมาณ 1 เมตร 
แสดงในรูปที่ 4.20 

 

ตารางที่ 4.9 ต าแหน่งพิกัดในการการประเมินค่า Shielding Factor, Dose conversion factor 
และการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร 

 

ต ำแหน่งที่ 
พิกัด GPS 

เหนือ ตะวันออก 
V01 16.443247 100.379637 

 

 
 
 
 
 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 
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รูปที่ 4.29 ต าแหน่งของการประเมินค่า Shielding Factor และ ค่า Dose conversion factor 

 ในการส ารวจพื้นที่จังหวัดพิจิตร 
 

 

 4.3.6.1.3 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัดพิจิตร 

น าค่า Shielding Factor = 1.98 และ Dose conversion = 0.0017 ที่ ได้จากการ
ตรวจวัดที่จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอ่ืน ๆ ได้แก่ ลพบุรี นครสวรรค์ ก าแพงเพชร และสุโขทัย อ่างทอง สระบุรี 
พิษณุโลก และจากการส ารวจปีที่ 1 มาใช้ในการค านวณค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินที่
ท าการตรวจวัดที่จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีการส ารวจทางรถยนต์  พบว่า ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศ
จากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 22.03-51.41 nGy/h โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดอยู่ในต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิจิตร 
โดยผลการตรวจวัดและเส้นทางการส ารวจดังแสดงในรูปที่ 4.30-4.31 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 
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รูปที่ 4.30  ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพ้ืนที่จังหวัด
พิจิตร เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2561 

 

 

 
 

รูปที่ 4.31 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดพิจิตร 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 
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4.3.7 จังหวัดนครสวรรค์ 

4.3.6.1 ผลการส ารวจ  

4.3.6.1.1  เส้นทางที่ท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดนครสวรรค์ 

เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 19 มกราคม และ 29 มิถุนายน 2561 รวม
ระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 166 กิโลเมตร  

4.3.6.1.2 ผลการประเมินค่า Shielding Factor และ Dose conversion factor  
ในการส ารวจได้ด าเนินการตรวจวัดปริมาณรังสีเพ่ือท าการประเมินค่า  Shielding 

Factor และ Dose conversion factor ได้เพียง 1 ต าแหน่ง โดยต าแหน่งที่ตรวจวัด และเก็บตัวอย่างดิน แสดงใน
ตารางที่ 4.10 และรูปที่ 4.32 ค่าอัตราปริมาณรังสีที่วัดได้จากภายในและภายนอกรถยนต์ที่น ามาสร้างเส้น
สหสัมพันธ์เพ่ือประเมินค่า Shielding Factor  แสดงในรูปที่ 4.19 โดย ค่า Shielding Factor ที่ได้มีค่าเท่ากับ 
1.98±0.11 

ส าหรับการประเมินค่า Dose conversion factor นั้น จะใช้ค่าจากการตรวจวัดที่จังหวัด 
นครสวรรค์ สระบุรี อ่างทอง ร่วมกับที่ท าการตรวจวัดจากปีที่ 1 และจากการส ารวจพ้ืนที่ในภาคกลางอ่ืน ๆ คือ
จังหวัดลพบุรี พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย และก าแพงเพชร ร่วมด้วย เนื่องจากต้องการให้การส ารวจปริมาณรังสีใน
พ้ืนที่จ ังหวัดนครสวรรค์ให้ได้มากที่สุด โดยมีค่า Dose conversion factor ประมาณ 0.0017±0.0002 โดยกราฟ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดรวมและอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศที่ประมาณ 1 
เมตร แสดงในรูปที่ 4.20 

 

ตารางที่ 4.10 ต าแหน่งพิกัดในการการประเมินค่า Shielding Factor, Dose conversion factor 
และการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ 

 

ต ำแหน่งที่ 
พิกัด GPS 

เหนือ ตะวันออก 
W01 15.324877 100.573432 

 

 
 
 
 
 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 
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รูปที่ 4.32 ต าแหน่งของการประเมินค่า Shielding Factor และ ค่า Dose conversion factor 

 ในการส ารวจพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ 
 

 

 4.3.6.1.3 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัด
นครสวรรค์ 

น าค่า Shielding Factor = 1.98 และ Dose conversion = 0.0017 ที่ ได้จากการ
ตรวจวัดที่จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอ่ืน ๆ ได้แก่ ลพบุรี พิจิตร ก าแพงเพชร และสุโขทัย อ่างทอง สระบุรี 
พิษณุโลก และจากการส ารวจปีที่ 1 มาใช้ในการค านวณค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินที่
ท าการตรวจวัดที่จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีการส ารวจทางรถยนต์  พบว่า ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนใน
อากาศจากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 17.45-62.01 nGy/h โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดอยู่ที่ต าบลเนินขี้เหล็ก อ าเภอ
ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยผลการตรวจวัดและเส้นทางการส ารวจดังแสดงในรูปที่ 4.33-4.34 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 
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รูปที่ 4.33 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพ้ืนที่จังหวัด
นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม และ 29 มิถุนายน 2561 

 

 
 
 

 
 

 

รูปที่ 4.34 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดนครสวรรค์ 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 
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4.3.8 จังหวัดลพบุร ี

4.3.8.1 ผลการส ารวจ  

4.3.8.1.1  เส้นทางที่ท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดลพบุรี 

เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 19 มกราคม 2561 รวมระยะทางทั้งสิ้น
ประมาณ 53 กิโลเมตร  

4.3.8.1.2 ผลการประเมินค่า Shielding Factor และ Dose conversion factor  
ในการส ารวจได้ด าเนินการตรวจวัดปริมาณรังสีเพ่ือท าการประเมินค่า  Shielding 

Factor และ Dose conversion factor ได้เพียง 1 ต าแหน่ง โดยต าแหน่งที่ตรวจวัด และเก็บตัวอย่างดิน แสดงใน
ตารางที่ 4.11 และรูปที่ 4.35 ค่าอัตราปริมาณรังสีที่วัดได้จากภายในและภายนอกรถยนต์ที่น ามาสร้างเส้น
สหสัมพันธ์เพ่ือประเมินค่า Shielding Factor  แสดงในรูปที่ 4.19 โดย ค่า Shielding Factor ที่ได้มีค่าเท่ากับ 
1.98±0.11 

ส าหรับการประเมินค่า Dose conversion factor นั้น จะใช้ค่าจากการตรวจวัดที่จังหวัด 
ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง ร่วมกับที่ท าการตรวจวัดจากปีที่ 1 และจากการส ารวจพ้ืนที่ในภาคกลางอ่ืน ๆ คือจังหวัด 
นครสวรรค์พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย และก าแพงเพชร ร่วมด้วย เนื่องจากต้องการให้การส ารวจปริมาณรังสีใน
พ้ืนที่จ ังหวัดลพบุรีให้ได้มากที่สุด โดยมีค่า Dose conversion factor ประมาณ 0.0017±0.0002 โดยกราฟแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดรวมและอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศที่ประมาณ 1 เมตร 
แสดงในรูปที่ 4.20 

 

ตารางที่ 4.11 ต าแหน่งพิกัดในการการประเมินค่า Shielding Factor, Dose conversion factor 
และการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี 

 

ต ำแหน่งที่ 
พิกัด GPS 

เหนือ ตะวันออก 
X01 14.978377 100.65019 

 

 
 
 
 
 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 
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รูปที่ 4.35 ต าแหน่งของการประเมินค่า Shielding Factor และ ค่า Dose conversion factor 

 ในการส ารวจพื้นที่จังหวัดลพบุรี 
 

 

 4.3.8.1.3 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัดลพบุร ี

น าค่า Shielding Factor = 1.98 และ Dose conversion = 0.0017 ที่ ได้จากการ
ตรวจวัดที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดอ่ืน ๆ ได้แก่ นครสวรรค์ พิจิตร ก าแพงเพชร และสุโขทัย อ่างทอง สระบุรี 
พิษณุโลก และจากการส ารวจปีที่ 1 มาใช้ในการค านวณค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินที่
ท าการตรวจวัดที่จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีการส ารวจทางรถยนต์  พบว่า ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศ
จากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 13.52-28.82 nGy/h โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดอยู่ในต าบลโคกส าโรง อ าเภอโคกส าโรง 
โดยผลการตรวจวัดและเส้นทางการส ารวจดังแสดงในรูปที่ 4.36-4.37 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 
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รูปที่ 4.36  ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพ้ืนที่จังหวัด
ลพบุรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 

 

 
 

 
 

 

รูปที่ 4.37 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดลพบุรี 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 
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หมายเหตุ:  ส าหรับจังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดชัยนาท คณะผู้ส ารวจไม่ ได้ด าเนินการตรวจวัดเพ่ือประเมินค่า 
Shielding Factor และ Dose conversion factor ทั้งนี้เนื่องจากต้องการให้ได้พ้ืนที่ในการส ารวจ
ของแต่ละจังหวัดให้ได้มากที่สุด ประกอบกับปริมาณรังสีที่ตรวจวัดได้จากจังหวัดข้างต้นมีค่า
ใกล้เคียงกับจังหวัดที่มีการประเมินค่า Shielding Factor และ Dose conversion factor ไว้
แล้ว จึงขอใช้ ค่า Shielding Factor  ที่มีค่าเท่ากับ 1.98±0.11 จากเส้นสหสัมพันธ์ ดังแสดงในรูป
ที่ 4.19 มาใช้ และใช้ค่า Dose conversion factor ประมาณ 0.0017±0.0002 จากกราฟแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดรวมและอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศที่
ประมาณ 1 เมตร แสดงในรูปที่ 4.20 มาใช้ มาใช้ในการค านวณค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมา
ดูดกลืนในอากาศจากผิวดินที่ท าการตรวจวัดที่จังหวัดข้างต้นของภาคกลาง ด้วยวิธีการส ารวจทาง
รถยนต์  ต่อไป 

 
4.3.9 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

4.3.9.1 ผลการส ารวจ  

4.3.9.1.1  เส้นทางที่ท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 1, 3 และ 5 เมษายน 2561 รวมระยะทาง
ทั้งสิ้นประมาณ 170 กิโลเมตร  

4.3.9.1.2 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

 พบว่า ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 19.17-103.16 nGy/h 
โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดอยู่ในแขวง พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยผลการตรวจวัดและเส้นทาง
การส ารวจดังแสดงในรูปที่ 4.38-4.39 

 
 
 
 
 
 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 

 

ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์   คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั                                          4-37 

 
รูปที่ 4.38 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพ้ืนที่จังหวัด

กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1, 3 และ 5 เมษายน 2561 
 

 
 

 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 
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รูปที่ 4.39 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ กรุงเทพมหานคร 
4.3.10 จังหวัดปทุมธานี 

4.3.10.1 ผลการส ารวจ  

4.3.10.1.1  เส้นทางที่ท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดปทุมธานี 

เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 3 เมษายน 2561 รวมระยะทางท้ังสิ้น
ประมาณ 170 กิโลเมตร  

4.3.10.1.2 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัด
ปทุมธานี 

 พบว่า ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 20.14-41.49 nGy/h 
โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดอยู่ที่เทศบาลนครรังสิต ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยผลการ
ตรวจวัดและเส้นทางการส ารวจดังแสดงในรูปที่ 4.40-4.41 

 
 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 
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รูปที่ 4.40 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพ้ืนที่จังหวัด
ปทุมธานี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 

 
 

 
 

 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 
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รูปที่ 4.41 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดปทุมธานี 
4.3.11 จังหวัดนนทบุรี 

4.3.11.1 ผลการส ารวจ  

4.3.11.1.1  เส้นทางท่ีท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดนนทบุรี 

เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 3 เมษายน 2561 รวมระยะทางท้ังสิ้น
ประมาณ 130 กิโลเมตร  

4.3.11.1.2 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัดนนทบุรี 
 พบว่า ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 23.23-55.90 nGy/h 

โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดอยู่ที่ต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยผลการตรวจวัดและ
เส้นทางการส ารวจดังแสดงในรูปที่ 4.42-4.43 

 
 
 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 
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รูปที่ 4.42 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพ้ืนที่จังหวัด

นนทบุรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 
 

 

 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 
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รูปที่ 4.43 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดนนทบุรี 
4.3.12 จังหวัดสมุทรปราการ 

4.3.12.1 ผลการส ารวจ  

4.3.12.1.1  เส้นทางท่ีท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดสมุทรปราการ 

เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 5 เมษายน 2561 รวมระยะทางท้ังสิ้น
ประมาณ 155 กิโลเมตร  

4.3.11.1.2 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัด
สมุทรปราการ 

 พบว่า ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 31.63-106.23 nGy/h 
โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดอยู่ที่ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยผลการตรวจวัดและ
เส้นทางการส ารวจดังแสดงในรูปที่ 4.44-4.45  

 
 
 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 
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รูปที่ 4.44 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 
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รูปที่ 4.45 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดสมุทรปราการ 
 
4.3.13 จังหวัดสมุทรสาคร 

4.3.13.1 ผลการส ารวจ  

4.3.13.1.1  เส้นทางท่ีท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดสมุทรสาคร 

เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 5 เมษายน 2561 รวมระยะทางท้ังสิ้น
ประมาณ 41 กิโลเมตร  

4.3.13.1.2 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัด
สมุทรสาคร 

 พบว่า ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 17.11-47.64 nGy/h 
โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดอยู่ที่ต าบลกาหลง อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยผลการตรวจวัดและ
เส้นทางการส ารวจดังแสดงในรูปที่ 4.46-4.47  

 
 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 
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รูปที่ 4.46 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 

 

         
 

   
 
 

รูปที่ 4.47 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดสมุทรสาคร  
 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 

 

ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์   คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั                                          4-46 

4.3.14 จังหวัดสมุทรสงคราม 

4.3.14.1 ผลการส ารวจ  

4.3.14.1.1  เส้นทางท่ีท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดสมุทรสงคราม 

เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 5 เมษายน 2561 รวมระยะทางท้ังสิ้น
ประมาณ 52 กิโลเมตร  

4.3.14.1.2 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัด
สมุทรสงคราม 

 พบว่า ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 17.68-40.01 nGy/h 
โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดอยู่ที่ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม โดยผลการตรวจวัดและ
เส้นทางการส ารวจดังแสดงในรูปที่ 4.48-4.49 

 
รูปที่ 4.48 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพ้ืนที่จังหวัด

สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 
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รูปที่ 4.49 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

4.3.15 จังหวัดนครนายก 

4.3.15.1 ผลการส ารวจ  

4.3.15.1.1  เส้นทางท่ีท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดนครนายก 

เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 รวมระยะทางทั้งสิ้น
ประมาณ 165 กิโลเมตร  

4.3.15.1.2 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัด
นครนายก 

 พบว่า ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 21.09-41.45 nGy/h 
โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดอยู่ที่ต าบลพรหมณี อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยผลการตรวจวัดและ
เส้นทางการส ารวจดังแสดงในรูปที่ 4.50-4.51 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 
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รูปที่ 4.50 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพ้ืนที่จังหวัด

นครนายก เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 
 

 

 
 

 
 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 
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รูปที่ 4.51 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดนครนายก 
 
4.3.16 จังหวัดปราจีนบุร ี

4.3.16.1 ผลการส ารวจ  

4.3.16.1.1  เส้นทางท่ีท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดปราจีนบุรี 

เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 รวมระยะทางทั้งสิ้น
ประมาณ 137 กิโลเมตร  

4.3.16.1.2 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัด
ปราจีนบุรี 

 พบว่า ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 18.99-52.34 nGy/h 
โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดอยู่ที่ต าบลบ้านสร้าง อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยผลการตรวจวัดและเส้นทาง
การส ารวจดังแสดงในรูปที่ 4.52-4.53 

 
 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 
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รูปที่ 4.52 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพ้ืนที่จังหวัด
ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 

 
 

 
 

 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 
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รูปที่ 4.53 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดปราจีนบุรี 
 
4.3.17 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4.3.17.1 ผลการส ารวจ  

4.3.17.1.1  เส้นทางท่ีท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 8 มิถุนายน 2561 รวมระยะทางท้ังสิ้น
ประมาณ 312 กิโลเมตร  

4.3.17.1.2 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 พบว่า ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 15.63-65.07 nGy/h 
โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดอยู่ที่ต าบลบ้านหว้า อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผลการตรวจวัดและ
เส้นทางการส ารวจดังแสดงในรูปที่ 4.54-4.55 

 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 
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รูปที่ 4.54 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพ้ืนที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 
 

 

 
 

 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 
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รูปที่ 4.55 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
4.3.18 จังหวัดชัยนาท 

4.3.18.1 ผลการส ารวจ  

4.3.18.1.1  เส้นทางท่ีท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดชัยนาท 

 เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 29 มิถุนายน 2561รวมระยะทางทั้งสิ้น
ประมาณ 50 กิโลเมตร  

4.3.18.1.2 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัดชัยนาท 

 พบว่า ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 20.37-40.98 nGy/h 
โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดอยู่ที่ต าบลหาดอาษา อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยผลการตรวจวัดและเส้นทางการ
ส ารวจดังแสดงในรูปที่ 4.56-4.57 

 
 
 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 
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รูปที่ 4.56 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพ้ืนที่จังหวัด
ชัยนาท เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 

 
 

 
 

 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
          การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิกีารส ารวจทางรถยนต ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ี 2 
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รูปที่ 4.57 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดชัยนาท 

 
 

 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพือ่สนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชมุชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 2 
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4.4 ผลการส ารวจพื้นที่ศึกษาภาคเหนือ 
4.4.1 จังหวัดอุตรดิตถ์ 

4.4.1.1 ผลการส ารวจ  

4.4.1.1.1  เส้นทางที่ท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 

เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 16-17 มกราคม 2561 รวมระยะทางทั้งสิ้น
ประมาณ 170 กิโลเมตร  

4.4.1.1.2 ผลการประเมินค่า Shielding Factor และ Dose conversion factor  
ในการส ารวจได้ด าเนินการตรวจวัดปริมาณรังสีเพ่ือท าการประเมินค่า  Shielding 

Factor และ Dose conversion factor ได้เพียง 1 ต าแหน่ง โดยต าแหน่งที่ตรวจวัด และเก็บตัวอย่างดิน แสดงใน
ตารางที่ 4.12 และรูปที่ 4.58 ค่าอัตราปริมาณรังสีที่วัดได้จากภายในและภายนอกรถยนต์ที่น ามาสร้างเส้น
สหสัมพันธ์เพ่ือประเมินค่า Shielding Factor แสดงในรูปที่ 4.59 โดย ค่า Shielding Factor ที่ได้มีค่าเท่ากับ 
1.95±0.11 

ส าหรับการประเมินค่า Dose conversion factor นั้น จะใช้ค่าจากการตรวจวัดที่จังหวัด
อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน ร่วมกับที่ท าการส ารวจพ้ืนที่ในปีที่ 1 ด้วย เนื่องจากต้องการให้การส ารวจปริมาณรังสีใน
พ้ืนที่จ ังหวัดอุตรดิตถ์ให้ได้มากที่สุด โดยมีค่า Dose conversion factor ประมาณ 0.0017±0.0002 โดยกราฟ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดรวมและอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศที่ประมาณ 1 
เมตร แสดงในรูปที่ 4.60  

 

ตารางที่ 4.12 ต าแหน่งพิกัดในการการประเมินค่า Shielding Factor, Dose conversion factor 
และการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ต ำแหน่งที่ 
พิกัด GPS 

เหนือ ตะวันออก 

Y01 17.611992 100.0904367 
 

 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพือ่สนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชมุชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 2 
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รูปที่ 4.58 ต าแหน่งของการประเมินค่า Shielding Factor และ ค่า Dose conversion factor 
  ในการส ารวจพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

 
 

รูปที่ 4.59 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดภายในและภายนอกรถยนต์ 
จากการส ารวจพื้นที่ในปีที่ 1 ร่วมกับการส ารวจที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพือ่สนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชมุชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 2 

 

ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์   คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                         4-58 

 

รูปที่ 4.60 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดรวมและอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน
ในอากาศที่ความสูงประมาณ 1 เมตร จากการส ารวจพ้ืนที่ในปีที่ 1ร่วมกับการส ารวจที่
จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน 

 

 4.4.1.1.3 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

น าค่า Shielding Factor = 1.95 และ Dose conversion = 0.0017 ที่ ได้จากการ
ตรวจวัดที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน และจากการส ารวจปีที่ 1 มาใช้ในการค านวณค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมา
ดูดกลืนในอากาศจากผิวดินที่ท าการตรวจวัดที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีการส ารวจทางรถยนต์  พบว่า ค่าอัตรา
ปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 16.19-48.71 nGy/h โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดอยู่ใน
ต าบลบ้านด่านนาขาม อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยผลการตรวจวัดและเส้นทางการส ารวจดังแสดงในรูปที่ 4.61-4.62 

 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพือ่สนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชมุชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 2 
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รูปที่ 4.61  ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการ

ส ารวจพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ ์เมื่อวันที่ 16 -17 มกราคม 2561 
 

 
 

 
 

รูปที่ 4.62 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพือ่สนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชมุชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 2 
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4.4.2 จังหวัดแพร่ 

4.3.2.1 ผลการส ารวจ  

4.3.2.1.1  เส้นทางที่ท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดแพร่ 

เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 17-18 มกราคม และวันที่ 26 มิถุนายน 
2561 รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 240 กิโลเมตร  

4.3.2.1.2 ผลการประเมินค่า Shielding Factor และ Dose conversion factor  
ในการส ารวจได้ด าเนินการตรวจวัดปริมาณรังสีเพ่ือท าการประเมินค่า  Shielding 

Factor และ Dose conversion factor ได้เพียง 1 ต าแหน่ง โดยต าแหน่งที่ตรวจวัด และเก็บตัวอย่างดิน แสดงใน
ตารางที่ 4.13 และรูปที่ 4.63 ค่าอัตราปริมาณรังสีที่วัดได้จากภายในและภายนอกรถยนต์ที่น ามาสร้างเส้น
สหสัมพันธ์เพ่ือประเมินค่า Shielding Factor แสดงในรูปที่ 4.59 โดย ค่า Shielding Factor ที่ได้มีค่าเท่ากับ 
1.95±0.11 

ส าหรับการประเมินค่า Dose conversion factor นั้น จะใช้ค่าจากการตรวจวัดที่จังหวัด
อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน ร่วมกับที่ท าการส ารวจพ้ืนที่ในปีที่ 1 ด้วย เนื่องจากต้องการให้การส ารวจปริมาณรังสีใน
พ้ืนที่จ ังหวัดอุตรดิตถ์ให้ได้มากที่สุด โดยมีค่า Dose conversion factor ประมาณ 0.0017±0.0002 โดยกราฟ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดรวมและอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศที่ประมาณ 1 
เมตร แสดงในรูปที่ 4.60 

 
 

ตารางที่ 4.13 ต าแหน่งพิกัดในการการประเมินค่า Shielding Factor, Dose conversion factor 
และการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ 

 

ต ำแหน่งที่ 
พิกัด GPS 

เหนือ ตะวันออก 
Z01 18.16616 100.1689117 

 

 
 
 
 
 
 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพือ่สนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชมุชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 2 
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รูปที่ 4.63 ต าแหน่งของการประเมินค่า Shielding Factor และ ค่า Dose conversion factor 
   ในการส ารวจพื้นที่จังหวัดแพร่ 
 

 

4.4.2.1.3 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัดแพร่ 
น าค่า Shielding Factor = 1.95 และ Dose conversion = 0.0017 ที่ได้จากการตรวจวัดที่จังหวัดอุตรดิตถ์
แพร่ น่าน และจากการส ารวจปีที่ 1 มาใช้ในการค านวณค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดิน
ที่ท าการตรวจวัดที่จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการส ารวจทางรถยนต์ พบว่า ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนใน
อากาศจากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 22.62-121.75 nGy/h โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดอยู่ในต าบลบ่อเหล็ก อ าเภอ
ลอง จังหวัดแพร่ โดยผลการตรวจวัดและเส้นทางการส ารวจดังแสดงในรูปที่ 4.64-4.65 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพือ่สนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชมุชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 2 
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รูปที่ 4.64 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพ้ืนที่จังหวัด
แพร่ เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม และวันที่ 26 มิถุนายน 2561  

 

 
 

 
 

รูปที่ 6.65 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดแพร่ 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพือ่สนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชมุชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 2 
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4.4.3 จังหวัดน่าน 

4.3.3.1 ผลการส ารวจ  

4.3.3.1.1  เส้นทางที่ท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดน่าน 

เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 17 มกราคม 2561 รวมระยะทางทั้งสิ้น
ประมาณ 80 กิโลเมตร  

4.3.3.1.2 ผลการประเมินค่า Shielding Factor และ Dose conversion factor  
ในการส ารวจได้ด าเนินการตรวจวัดปริมาณรังสีเพ่ือท าการประเมินค่า  Shielding 

Factor และ Dose conversion factor ได้เพียง 1 ต าแหน่ง โดยต าแหน่งที่ตรวจวัด และเก็บตัวอย่างดิน แสดงใน
ตารางที่ 4.14 และรูปที่ 4.66 ค่าอัตราปริมาณรังสีที่วัดได้จากภายในและภายนอกรถยนต์ที่น ามาสร้างเส้น
สหสัมพันธ์เพ่ือประเมินค่า Shielding Factor แสดงในรูปที่ 4.59 โดย ค่า Shielding Factor ที่ได้มีค่าเท่ากับ 
1.95±0.11 

ส าหรับการประเมินค่า Dose conversion factor นั้น จะใช้ค่าจากการตรวจวัดที่จังหวัด
อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน ร่วมกับที่ท าการส ารวจพ้ืนที่ในปีที่ 1 ด้วย เนื่องจากต้องการให้การส ารวจปริมาณรังสีใน
พ้ืนที่จ ังหวัดอุตรดิตถ์ให้ได้มากที่สุด โดยมีค่า Dose conversion factor ประมาณ 0.0017±0.0002 โดยกราฟ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดรวมและอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศที่ประมาณ 1 
เมตร แสดงในรูปที่ 4.60  

 
 

ตารางที่ 4.14 ต าแหน่งพิกัดในการการประเมินค่า Shielding Factor, Dose conversion factor 
และการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 

 

ต ำแหน่งที่ 
พิกัด GPS 

เหนือ ตะวันออก 
AA01 18.763402 100.7870633 

 

 
 
 
 
 
 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพือ่สนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชมุชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 2 
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รูปที่ 4.66 ต าแหน่งของการประเมินค่า Shielding Factor และ ค่า Dose conversion factor 
   ในการส ารวจพื้นที่จังหวัดน่าน 
 

 

4.3.3.1.3 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัดน่าน 
น าค่า Shielding Factor = 1.95 และ Dose conversion = 0.0017 ที่ได้จากการตรวจวัดที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
แพร่ น่าน และจากการส ารวจปีที่ 1 มาใช้ในการค านวณค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดิน
ที่ท าการตรวจวัดที่จังหวัดน่าน ด้วยวิธีการส ารวจทางรถยนต์ พบว่า ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนใน
อากาศจากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 21.48-44.95 nGy/h โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดอยู่ในต าบลอ่ายนาไลย อ าเภอ
เวียงสา โดยผลการตรวจวัดและเส้นทางการส ารวจดังแสดงในรูปที่ 4.67-4.68 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพือ่สนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชมุชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 2 
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รูปที่ 4.67 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพื้นที่ 
จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 

 

 
 

 
 

รูปที่ 4.68 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดน่าน 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพือ่สนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชมุชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 2 
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หมายเหตุ:  ส าหรับจังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา คณะผู้ส ารวจไม่ได้ด าเนินการ
ตรวจวัดเพื่อประเมินค่า Shielding Factor และ Dose conversion factor ท้ังน้ีเน่ืองจากต้องการให้ได้พื้นท่ีในการ
ส ารวจของแต่ละจังหวัดทางภาคเหนือให้ได้มากที่สุด ประกอบกับปริมาณรังสีท่ีตรวจวัดได้จากจังหวัดข้างต้นมีค่าใกล้เคียง
กับจังหวัดท่ีมีการประเมินค่า Shielding Factor และ Dose conversion factor ไว้แล้ว จึงขอใช้ ค่า Shielding 
Factor  ท่ีมีค่าเท่ากับ 1.95±0.11 จากเส้นสหสัมพันธ์ ดังแสดงในรูปท่ี 4.59 มาใช้ และใช้ค่า Dose conversion factor 
ประมาณ 0.0017±0.0002 จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดรวมและอัตราปริมาณรังสีแกมมา
ดูดกลืนในอากาศท่ีประมาณ 1 เมตร แสดงในรูปท่ี 4.60 มาใช้ มาใช้ในการค านวณค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนใน
อากาศจากผิวดินท่ีท าการตรวจวัดท่ีจังหวัดข้างต้นของภาคเหนือ ด้วยวิธีการส ารวจทางรถยนต์  ต่อไป 

 

4.4.4 จังหวัดล าปาง 

4.4.4.1 ผลการส ารวจ  

4.4.4.1.1  เส้นทางที่ท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดล าปาง 

เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 26, 28, 29 มิถุนายน 2561 รวมระยะทาง
ทั้งสิ้นประมาณ 485 กิโลเมตร  

4.4.4.1.2 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัดล าปาง 

 พบว่า ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 11.79-105.33 nGy/h 
โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดอยู่ในต าบลเวียงตาล อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง โดยผลการตรวจวัดและเส้นทางการ
ส ารวจดังแสดงในรูปที่ 4.69-4.70 

 
รูปที่ 4.69 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพ้ืนที่จังหวัด

ล าปาง เมื่อวันที่ 26, 28, 29 มิถุนายน 2561  



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพือ่สนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชมุชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 2 
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รูปที่ 4.70 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดล าปาง 
 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพือ่สนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชมุชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 2 
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4.4.5 จังหวัดล าพูน 

4.4.5.1 ผลการส ารวจ  

4.4.5.1.1  เส้นทางที่ท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดล าพูน 

เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 26 มิถุนายน 2561 รวมระยะทางทั้งสิ้น
ประมาณ 94 กิโลเมตร  

4.4.5.1.2 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัดล าพูน 

 พบว่า ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 28.62-81.94 nGy/h 
โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดอยู่ในต าบลทาสบเส้า อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน โดยผลการตรวจวัดและเส้นทางการ
ส ารวจดังแสดงในรูปที่ 4.71-4.72 

 
 

รูปที่ 4.71 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพื้นที่จังหวัด
ล าพูน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 

 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพือ่สนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชมุชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 2 
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รูปที่ 4.72 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดล าพูน 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพือ่สนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชมุชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 2 
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4.4.6 จังหวัดเชียงใหม่ 

4.4.6.1 ผลการส ารวจ  

4.4.6.1.1  เส้นทางที่ท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดเชียงใหม่ 

เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 26, 27 มิถุนายน 2561 รวมระยะทางทั้งสิ้น
ประมาณ 94 กิโลเมตร  

4.4.6.1.2 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัด
เชียงใหม่ 

 พบว่า ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 17.77-88.78 nGy/h 
โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดอยู่ในต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยผลการตรวจวัดและเส้นทางการ
ส ารวจดังแสดงในรูปที่ 4.73-4.74 

 
 

รูปที่ 4.73 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26, 27 มิถุนายน 2561  

 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพือ่สนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชมุชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 2 
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รูปที่ 4.74 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพือ่สนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชมุชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 2 
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4.4.7 จังหวัดเชียงราย 

4.4.7.1 ผลการส ารวจ  

4.4.7.1.1  เส้นทางที่ท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดเชียงราย 

เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 27, 28 มิถุนายน 2561 รวมระยะทางทั้งสิ้น
ประมาณ 255 กิโลเมตร  

4.4.7.1.2 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัด
เชียงราย 

 พบว่า ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 22.58-100.68 nGy/h 
โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดอยู่ในต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยผลการตรวจวัดและ
เส้นทางการส ารวจดังแสดงในรูปที่ 4.75-4.76 

 
 

รูปที่ 4.75 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพ้ืนที่จังหวัด
เชียงราย เมื่อวันที่ 27, 28 มิถุนายน 2561  

 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพือ่สนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชมุชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 2 
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รูปที่ 4.76 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดเชียงราย 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพือ่สนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชมุชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 2 
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4.4.8 จังหวัดพะเยา 

4.4.8.1 ผลการส ารวจ  

4.4.8.1.1  เส้นทางที่ท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดพะเยา 

เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 28 มิถุนายน 2561 รวมระยะทางทั้งสิ้น
ประมาณ 80 กิโลเมตร  

4.4.8.1.2 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัดพะเยา 

 พบว่า ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 22.74-42.04 nGy/h 
โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดอยู่ในต าบลแม่กา อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยผลการตรวจวัดและเส้นทางการ
ส ารวจดังแสดงในรูปที่ 4.77-4.78 

 
 

รูปที่ 4.77 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพ้ืนที่จังหวัด
พะเยา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561  

 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพือ่สนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชมุชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 2 
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รูปที่ 4.78 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดพะเยา 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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4.5 ผลการส ารวจพื้นที่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4.5.1 จังหวัดมหาสารคาม 

4.5.1.1 ผลการส ารวจ  

4.5.1.1.1  เส้นทางที่ท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดมหาสารคาม 

เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 รวมระยะทาง
ทั้งสิ้นประมาณ 890 กิโลเมตร  

4.5.1.1.2 ผลการประเมินค่า Shielding Factor และ Dose conversion factor  
ในการส ารวจได้ด าเนินการตรวจวัดปริมาณรังสีเพ่ือท าการประเมินค่า  Shielding 

Factor และ Dose conversion factor ได้จ านวน 4 ต าแหน่ง โดยต าแหน่งที่ตรวจวัด และเก็บตัวอย่างดิน แสดง
ในตารางที่ 4.15 และรูปที่ 4.79 ค่าอัตราปริมาณรังสีที่วัดได้จากภายในและภายนอกรถยนต์ที่น ามาสร้างเส้น
สหสัมพันธ์เพ่ือประเมินค่า Shielding Factor แสดงในรูปที่ 4.80 โดย ค่า Shielding Factor ที่ได้มีค่าเท่ากับ 
1.97±0.12 

ส าหรับการประเมินค่า Dose conversion factor นั้น จะใช้ค่าจากการตรวจวัดที่จังหวัด
อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และนครราชสีมา ร่วมกับที่ท าการส ารวจพ้ืนที่ในปีที่ 1 ด้วย เนื่องจาก
ต้องการให้การส ารวจปริมาณรังสีในพ้ืนที่จ ังหวัดมหาสารคามให้ได้มากที่สุด โดยมีค่า Dose conversion factor 
ประมาณ 0.0017±0.0002 โดยกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดรวมและอัตราปริมาณรังสี
แกมมาดูดกลืนในอากาศที่ประมาณ 1 เมตร แสดงในรูปที่ 4.81 

 

ตารางที่ 4.15 ต าแหน่งพิกัดในการการประเมินค่า Shielding Factor, Dose conversion factor 
และการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม 

 

ต ำแหน่งที่ 
พิกัด GPS 

เหนือ ตะวันออก 

BB01 16.04852 102.924535 
BB02 15.76105 103.033263 
BB03 15.778087 103.323763 
BB04 16.090987 103.29772 

 

 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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รูปที่ 4.79 ต าแหน่งของการประเมินค่า Shielding Factor และ ค่า Dose conversion factor 
   ในการส ารวจพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม 

 

รูปที่ 4.80 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดภายในและภายนอกรถยนต์ 
จากการส ารวจพ้ืนที่ในปีที่ 1 ร่วมกับการส ารวจที่จังหวัดมหาสารคามอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน 
ร้อยเอ็ด และนครราชสีมา 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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รูปที่ 4.81 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดรวมและอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน
ในอากาศที่ความสูงประมาณ 1 เมตร จากการส ารวจพื้นที่ในปีที่ 1 ร่วมกับการส ารวจที่
จังหวัดมหาสารคาม อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน ร้อยเอ็ด และนครราชสีมา 

 

 4.5.1.1.3 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัด
มหาสารคาม 

น าค่า Shielding Factor = 1.97 และ Dose conversion = 0.0017 ที่ ได้จากการ
ตรวจวัดที่จังหวัดมหาสารคาม อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน ร้อยเอ็ด นครราชสีมา และจากการส ารวจปีที่ 1 มาใช้ในการ
ค านวณค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินที่ท าการตรวจวัดที่จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีการ
ส ารวจทางรถยนต์  พบว่า ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 18.25-60.67 
nGy/h โดยค่าท่ีตรวจวัดได้สูงสุดอยู่ในต าบลยาง อ าเภอบรบือ โดยผลการตรวจวัดและเส้นทางการส ารวจดังแสดง
ในรูปที่ 4.82-4.83 

 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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รูปที่ 4.82  ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการ
ส ารวจพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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รูปที่ 4.83 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดมหาสารคาม 

 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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4.5.2 จังหวัดร้อยเอ็ด 

4.5.2.1 ผลการส ารวจ  

4.5.2.1.1  เส้นทางที่ท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดร้อยเอ็ด 

เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 รวมระยะทาง
ทั้งสิ้นประมาณ 290 กิโลเมตร  

4.5.2.1.2 ผลการประเมินค่า Shielding Factor และ Dose conversion factor  
ในการส ารวจได้ด าเนินการตรวจวัดปริมาณรังสีเพ่ือท าการประเมินค่า  Shielding 

Factor และ Dose conversion factor ได้เพียง 2 ต าแหน่ง โดยต าแหน่งที่ตรวจวัด และเก็บตัวอย่างดิน แสดงใน
ตารางที่ 4.16 และรูปที่ 4.84 ค่าอัตราปริมาณรังสีที่วัดได้จากภายในและภายนอกรถยนต์ที่น ามาสร้างเส้น
สหสัมพันธ์เพ่ือประเมินค่า Shielding Factor แสดงในรูปที่ 4.80 โดย ค่า Shielding Factor ที่ได้มีค่าเท่ากับ 
1.97±0.12 

ส าหรับการประเมินค่า Dose conversion factor นั้น จะใช้ค่าจากการตรวจวัดที่จังหวัด
อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และนครราชสีมา ร่วมกับที่ท าการส ารวจพ้ืนที่ในปีที่ 1 ด้วย เนื่องจาก
ต้องการให้การส ารวจปริมาณรังสีในพ้ืนที่จ ังหวัดร้อยเอ็ดให้ได้มากที่สุด โดยมีค่า Dose conversion factor 
ประมาณ 0.0017±0.0002 โดยกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดรวมและอัตราปริมาณรังสี
แกมมาดูดกลืนในอากาศที่ประมาณ 1 เมตร แสดงในรูปที่ 4.81 

 
 

ตารางที่ 4.16 ต าแหน่งพิกัดในการการประเมินค่า Shielding Factor, Dose conversion factor 
และการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ต ำแหน่งที่ 
พิกัด GPS 

เหนือ ตะวันออก 
CC01 16.006568 103.668747 
CC02 16.006547 103.668743 

 

 
 
 
 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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รูปที่ 4.84 ต าแหน่งของการประเมินค่า Shielding Factor และ ค่า Dose conversion factor 
 ในการส ารวจพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 

4.5.2.1.3 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัดร้อยเอ็ด 

น าค่า Shielding Factor = 1.97 และ Dose conversion = 0.0017 ที่ ได้จากการ
ตรวจวัดที่จังหวัดมหาสารคาม อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน ร้อยเอ็ด นครราชสีมา และจากการส ารวจปีที่ 1 มาใช้ในการ
ค านวณค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินที่ท าการตรวจวัดที่จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีการ
ส ารวจทางรถยนต์  พบว่า ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 19.16-31.72 
nGy/h โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดอยู่ในต าบลเมืองบัว อ าเภอเกษตรวิสัย โดยผลการตรวจวัดและเส้นทางการ
ส ารวจดังแสดงในรูปที่ 4.85 – 4.86 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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รูปที่ 4.85 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพ้ืนที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560 

 
 

 
 

รูปที่ 4.86 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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4.5.3 จังหวัดนครราชสีมา 

4.5.3.1 ผลการส ารวจ  

4.5.3.1.1  เส้นทางที่ท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดนครราชสีมา 

เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2560 รวมระยะทาง
ทั้งสิ้นประมาณ 1400 กิโลเมตร  

4.5.3.1.2 ผลการประเมินค่า Shielding Factor และ Dose conversion factor  
ในการส ารวจได้ด าเนินการตรวจวัดปริมาณรังสีเพ่ือท าการประเมินค่า  Shielding 

Factor และ Dose conversion factor ได้ทั้งสิ้น 4 ต าแหน่ง โดยต าแหน่งที่ตรวจวัด และเก็บตัวอย่างดิน แสดง
ในตารางที่ 4.17 และรูปที่ 4.87 ค่าอัตราปริมาณรังสีที่วัดได้จากภายในและภายนอกรถยนต์ที่น ามาสร้างเส้น
สหสัมพันธ์เพ่ือประเมินค่า Shielding Factor แสดงในรูปที่ 4.80 โดย ค่า Shielding Factor ที่ได้มีค่าเท่ากับ 
1.97±0.12 

ส าหรับการประเมินค่า Dose conversion factor นั้น จะใช้ค่าจากการตรวจวัดที่จังหวัด
อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และนครราชสีมา ร่วมกับที่ท าการส ารวจพ้ืนที่ในปีที่ 1 ด้วย เนื่องจาก
ต้องการให้การส ารวจปริมาณรังสีในพ้ืนที่จ ังหวัดนครราขสีมาให้ได้มากที่สุด โดยมีค่า Dose conversion factor 
ประมาณ 0.0017±0.0002 โดยกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดรวมและอัตราปริมาณรังสี
แกมมาดูดกลืนในอากาศที่ประมาณ 1 เมตร แสดงในรูปที่ 4.81 

 
 

ตารางที่ 4.17 ต าแหน่งพิกัดในการการประเมินค่า Shielding Factor, Dose conversion factor 
และการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่จังหวัดนคราชสีมา 

 

ต ำแหน่งที่ 
พิกัด GPS 

เหนือ ตะวันออก 
DD01 14.861755 101.69336 
DD02 14.657652 102.013045 
DD03 15.284317 102.150163 
DD04 15.60220833 102.4115917 

 

 
 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 

 

ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์   คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั                                          4-85 

 
 

รูปที่ 4.87 ต าแหน่งของการประเมินค่า Shielding Factor และ ค่า Dose conversion factor 
 ในการส ารวจพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

4.5.3.1.3 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัด
นครราชสีมา 

น าค่า Shielding Factor = 1.97 และ Dose conversion = 0.0017 ที่ ได้จากการ
ตรวจวัดที่จังหวัดมหาสารคาม อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน ร้อยเอ็ด นครราชสีมา และจากการส ารวจปีที่ 1 มาใช้ในการ
ค านวณค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินที่ท าการตรวจวัดที่จังหวัดนคราชสีมา ด้วยวิธีการ
ส ารวจทางรถยนต์  พบว่า ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 14.09-50.46 
nGy/h โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดอยู่ในต าบลวังน้ าเชี่ยว อ าเภอวังน้ าเชี่ยว โดยผลการตรวจวัดและเส้นทางการ
ส ารวจดังแสดงในรูปที่ 4.88-4.89 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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รูปที่ 4.88 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพ้ืนที่จังหวัด

นครราชสีมา เมื่อวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2560 
 

 

 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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รูปที่ 4.89 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดนครราชสีมา 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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4.5.4 จังหวัดสุรินทร์ 

4.5.4.1 ผลการส ารวจ  

4.5.4.1.1  เส้นทางที่ท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดสุรินทร์ 

เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 31 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2561 รวม
ระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 125 กิโลเมตร  

4.5.4.1.2 ผลการประเมินค่า Shielding Factor และ Dose conversion factor  
ในการส ารวจได้ด าเนินการตรวจวัดปริมาณรังสีเพ่ือท าการประเมินค่า  Shielding 

Factor และ Dose conversion factor ได้ทั้งสิ้น 1 ต าแหน่ง โดยต าแหน่งที่ตรวจวัด และเก็บตัวอย่างดิน แสดง
ในตารางที่ 4.18 และรูปที่ 4.90 ค่าอัตราปริมาณรังสีที่วัดได้จากภายในและภายนอกรถยนต์ที่น ามาสร้างเส้น
สหสัมพันธ์เพ่ือประเมินค่า Shielding Factor แสดงในรูปที่ 4.91 โดย ค่า Shielding Factor ที่ได้มีค่าเท่ากับ 
1.97±0.10 

ส าหรับการประเมินค่า Dose conversion factor นั้น จะใช้ค่าจากการตรวจวัดที่จังหวัด
ทางภาคเหนือ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดมุกดาหาร และ
จังหวัดชัยภูมิ และร่วมกับที่ท าการส ารวจพ้ืนที่ในปีที่ 1 ด้วย เนื่องจากต้องการให้การส ารวจปริมาณรังสีใน
พ้ืนที่จ ังหวัดนครราขสีมาให้ได้มากที่สุด โดยมีค่า Dose conversion factor ประมาณ 0.0017±0.0002 โดย
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดรวมและอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศที่ประมาณ 
1 เมตร แสดงในรูปที่ 4.92 

 
 

ตารางที่ 4.18 ต าแหน่งพิกัดในการการประเมินค่า Shielding Factor, Dose conversion factor 
และการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ 

 

ต ำแหน่งที่ 
พิกัด GPS 

เหนือ ตะวันออก 
EE01 14.881667 103.628097 

 

 
 
 
 

 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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รูปที่ 4.90 ต าแหน่งของการประเมินค่า Shielding Factor และ ค่า Dose conversion factor 
 ในการส ารวจพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 

 

 

4.5.4.1.3 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัดสุรินทร์ 

น าค่า Shielding Factor = 1.97 และ Dose conversion = 0.0017 ที่ ได้จากการ
ตรวจวัดที่จังหวัดทางภาคเหนือ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ จังหวัด
มุกดาหาร และจังหวัดชัยภูมิ และร่วมกับที่ท าการส ารวจพ้ืนที่ในปีที่ 1 มาใช้ในการค านวณค่าอัตราปริมาณรังสี
แกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินที่ท าการตรวจวัดที่จังหวัดนคราชสีมา ด้วยวิธีการส ารวจทางรถยนต์  พบว่า ค่า
อัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 17.47-61.61 nGy/h โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุด
อยู่ในต าบลยาง อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยผลการตรวจวัดและเส้นทางการส ารวจดังแสดงในรูปที่ 4.93-
4.94 

 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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รูปที่ 4.91 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดภายในและภายนอกรถยนต์ 
จากการส ารวจพ้ืนที่ในปีที่ 1 และการส ารวจทางภาคเหนือ ร่วมกับการส ารวจที่จังหวัด
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครราชสีมา สุรินทร์ มุกดาหาร และชัยภูมิ 

 

 

รูปที่ 4.92 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดรวมและอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน
ในอากาศที่ความสูงประมาณ 1 เมตร จากการส ารวจพื้นที่ในปีที่ 1 และการส ารวจทาง
ภาคเหนือ ร่วมกับการส ารวจที่จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครราชสีมา สุรินทร์ 
มุกดาหาร และชัยภูมิ 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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รูปที่ 4.93 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพ้ืนที่จังหวัด
สุรินทร์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2561 

 

 
 

 
รูปที่ 4.94 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดสุรินทร์ 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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4.5.5 จังหวัดมุกดาหาร 

4.5.5.1 ผลการส ารวจ  

4.5.5.1.1  เส้นทางที่ท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดมุกดาหาร 

เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 รวมระยะทางทั้งสิ้น
ประมาณ 140 กิโลเมตร  

4.5.5.1.2 ผลการประเมินค่า Shielding Factor และ Dose conversion factor  
ในการส ารวจได้ด าเนินการตรวจวัดปริมาณรังสีเพ่ือท าการประเมินค่า  Shielding 

Factor และ Dose conversion factor ได้ทั้งสิ้น 1 ต าแหน่ง โดยต าแหน่งที่ตรวจวัด และเก็บตัวอย่างดิน แสดง
ในตารางที่ 4.19 และรูปที่ 4.95 ค่าอัตราปริมาณรังสีที่วัดได้จากภายในและภายนอกรถยนต์ที่น ามาสร้างเส้น
สหสัมพันธ์เพ่ือประเมินค่า Shielding Factor แสดงในรูปที่ 4.91 โดย ค่า Shielding Factor ที่ได้มีค่าเท่ากับ 
1.97±0.10 

ส าหรับการประเมินค่า Dose conversion factor นั้น จะใช้ค่าจากการตรวจวัดที่จังหวัด
ทางภาคเหนือ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดมุกดาหาร และ
จังหวัดชัยภูมิ และร่วมกับที่ท าการส ารวจพ้ืนที่ในปีที่ 1 ด้วย เนื่องจากต้องการให้การส ารวจปริมาณรังสีใน
พ้ืนที่จ ังหวัดนครราขสีมาให้ได้มากที่สุด โดยมีค่า Dose conversion factor ประมาณ 0.0017±0.0002 โดย
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดรวมและอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศที่ประมาณ 
1 เมตร แสดงในรูปที่ 4.92 

 
 

ตารางที่ 4.19 ต าแหน่งพิกัดในการการประเมินค่า Shielding Factor, Dose conversion factor 
และการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร 

 

ต ำแหน่งที่ 
พิกัด GPS 

เหนือ ตะวันออก 
FF01 16.571153 104.418892 

 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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รูปที่ 4.95 ต าแหน่งของการประเมินค่า Shielding Factor และ ค่า Dose conversion factor 
 ในการส ารวจพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 

 

4.5.5.1.3 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัดมุกดาหาร 

น าค่า Shielding Factor = 1.97 และ Dose conversion = 0.0017 ที่ ได้จากการ
ตรวจวัดที่จังหวัดทางภาคเหนือ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ จังหวัด
มุกดาหาร และจังหวัดชัยภูมิ และร่วมกับที่ท าการส ารวจพ้ืนที่ในปีที่ 1 มาใช้ในการค านวณค่าอัตราปริมาณรังสี
แกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินที่ท าการตรวจวัดที่จังหวัดนคราชสีมา ด้วยวิธีการส ารวจทางรถยนต์  พบว่า ค่า
อัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 17.76-33.29 nGy/h โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุด
อยู่ในต าบลมุกดาหาร อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยผลการตรวจวัดและเส้นทางการส ารวจดังแสดง
ในรูปที่ 4.96-4.97 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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รูปที่ 4.96 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพื้นที่จังหวัด

มุกดาหาร เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 
 

 

 
 

รูปที่ 4.97 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดมุกดาหาร 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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4.5.6 จังหวัดชัยภูมิ 

4.5.5.1 ผลการส ารวจ  

4.5.5.1.1  เส้นทางที่ท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดชัยภูมิ 

เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 5 สิงหาคม 2561 รวมระยะทางท้ังสิ้น
ประมาณ 220 กิโลเมตร  

4.5.5.1.2 ผลการประเมินค่า Shielding Factor และ Dose conversion factor  
ในการส ารวจได้ด าเนินการตรวจวัดปริมาณรังสีเพ่ือท าการประเมินค่า  Shielding 

Factor และ Dose conversion factor ได้ทั้งสิ้น 1 ต าแหน่ง โดยต าแหน่งที่ตรวจวัด และเก็บตัวอย่างดิน แสดง
ในตารางที่ 4.20 และรูปที่ 4.98 ค่าอัตราปริมาณรังสีที่วัดได้จากภายในและภายนอกรถยนต์ที่น ามาสร้างเส้น
สหสัมพันธ์เพ่ือประเมินค่า Shielding Factor แสดงในรูปที่ 4.91 โดย ค่า Shielding Factor ที่ได้มีค่าเท่ากับ 
1.97±0.10 

ส าหรับการประเมินค่า Dose conversion factor นั้น จะใช้ค่าจากการตรวจวัดที่จังหวัด
ทางภาคเหนือ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดมุกดาหาร  และ
จังหวัดชัยภูมิ และร่วมกับที่ท าการส ารวจพ้ืนที่ในปีที่ 1 ด้วย เนื่องจากต้องการให้การส ารวจปริมาณรังสีใน
พ้ืนที่จ ังหวัดนครราขสีมาให้ได้มากที่สุด โดยมีค่า Dose conversion factor ประมาณ 0.0017±0.0002 โดย
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดรวมและอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศที่ประมาณ 
1 เมตร แสดงในรูปที่ 4.92 

 
 

ตารางที่ 4.20 ต าแหน่งพิกัดในการการประเมินค่า Shielding Factor, Dose conversion factor 
และการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ 

 

ต ำแหน่งที่ 
พิกัด GPS 

เหนือ ตะวันออก 
GG01 15.677464 102.000511 

 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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รูปที่ 4.98   ต าแหน่งของการประเมินค่า Shielding Factor และ ค่า Dose conversion factor 

 ในการส ารวจพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 
 

4.5.5.1.3 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัดชัยภูมิ 

น าค่า Shielding Factor = 1.97 และ Dose conversion = 0.0017 ที่ ได้จากการ
ตรวจวัดที่จังหวัดทางภาคเหนือ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ จังหวัด
มุกดาหาร และจังหวัดชัยภูมิ และร่วมกับที่ท าการส ารวจพ้ืนที่ในปีที่ 1 มาใช้ในการค านวณค่าอัตราปริมาณรังสี
แกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินที่ท าการตรวจวัดที่จังหวัดนคราชสีมา ด้วยวิธีการส ารวจทางรถยนต์  พบว่า ค่า
อัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 13.06-26.86 nGy/h โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุด
อยู่ในต าบลโคกสะอาด อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยผลการตรวจวัดและเส้นทางการส ารวจดังแสดงในรูปที่ 
4.99-4.100 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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รูปที่ 4.99 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพ้ืนที่จังหวัด

ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 

 
 

 
 

 
 

รูปที่ 4.100 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดชัยภูม ิ



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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4.5.7 จังหวัดบุรีรัมย์ 

4.5.7.1 ผลการส ารวจ  

4.5.7.1.1  เส้นทางที่ท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 รวมระยะทางทั้งสิ้น
ประมาณ 207 กิโลเมตร  

4.5.7.1.2 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัดบุรีรัมย์ 

 พบว่า ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 15.59-29.22 nGy/h 
โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดอยู่ในต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผลการตรวจวัดและเส้นทางการ
ส ารวจดังแสดงในรูปที่ 4.101-4.102 

 

 
รูปที่ 4.101 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพ้ืนที่

จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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รูปที่ 4.102 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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4.5.8 จังหวัดศรีสะเกษ 

4.4.8.1 ผลการส ารวจ  

4.4.8.1.1  เส้นทางที่ท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดศรีสะเกษ 

เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 1 สิงหาคม 2561 รวมระยะทางท้ังสิ้น
ประมาณ 132 กิโลเมตร  

4.4.8.1.2 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัดศรีสะ
เกษ 

 พบว่า ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 14.72-23.49 nGy/h 
โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดอยู่ในต าบลหนองแซง อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยผลการตรวจวัดและ
เส้นทางการส ารวจดังแสดงในรูปที่ 4.103-4.104 

 
รูปที่ 4.103 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพ้ืนที่จังหวัด

ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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รูปที่ 4.104 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดศรีสะเกษ 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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4.5.9 จังหวัดอุบลราชธานี 

4.5.9.1 ผลการส ารวจ  

4.5.9.1.1  เส้นทางที่ท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดอุบลราชธาน ี

เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 1 สิงหาคม 2561 รวมระยะทางท้ังสิ้น
ประมาณ 110 กิโลเมตร  

4.5.9.1.2 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัด
อุบลราชธานี 

 พบว่า ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 12.92-25.52 nGy/h 
โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดอยู่ในต าบลในเมือง อ าเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี โดยผลการตรวจวัดและเส้นทาง
การส ารวจดังแสดงในรูปที่ 4.105-4.106 

 

 
รูปที่ 4.105 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพ้ืนที่จังหวัด

อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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รูปที่ 4.106 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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4.5.10 จังหวัดยโสธร 

4.5.10.1 ผลการส ารวจ  

4.5.10.1.1  เส้นทางท่ีท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดยโสธร 

เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 รวมระยะทางทั้งสิ้น
ประมาณ 85 กิโลเมตร  

4.5.10.1.2 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัดยโสธร 

 พบว่า ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 13.83-25.12 nGy/h 
โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดอยู่ในต าบลตาดทอง อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยผลการตรวจวัดและเส้นทาง
การส ารวจดังแสดงในรูปที่ 4.107-4.108 

 
รูปที่ 4.107 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพ้ืนที่จังหวัด

ยโสธร เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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รูปที่ 4.108 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดยโสธร 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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4.5.11 จังหวัดกาฬสินธุ์ 

4.5.11.1 ผลการส ารวจ  

4.5.11.1.1  เส้นทางท่ีท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 2 สิงหาคม 2561 รวมระยะทางท้ังสิ้น
ประมาณ 280 กิโลเมตร  

4.5.11.1.2 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

 พบว่า ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 13.04-27.46 nGy/h 
โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดอยู่ในต าบลโพนทอง อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ โดยผลการตรวจวัดและเส้นทางการ
ส ารวจดังแสดงในรูปที่ 4.109-4.110 

 
 
รูปที่ 4.109 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพ้ืนที่จังหวัด

กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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รูปที่ 4.110 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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4.5.12 จังหวัดสกลนคร 

4.5.12.1 ผลการส ารวจ  

4.5.12.1.1  เส้นทางท่ีท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดสกลนคร 

เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 3-4 สิงหาคม 2561 รวมระยะทางทั้งสิ้น
ประมาณ 390 กิโลเมตร  

4.5.12.1.2 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัด
สกลนคร 

 พบว่า ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 10.00-32.01 nGy/h 
โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดอยู่ในต าบลกุสุมาลย์ อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร โดยผลการตรวจวัดและเส้นทาง
การส ารวจดังแสดงในรูปที่ 4.111-4.112 

 
รูปที่ 4.111 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพ้ืนที่จังหวัด

สกลนคร เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2561 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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รูปที่ 4.112 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดสกลนคร 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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4.5.13 จังหวัดอุดรธานี 

4.5.13.1 ผลการส ารวจ  

4.5.13.1.1  เส้นทางท่ีท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดอุดรธานี 

เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 4 สิงหาคม 2561 รวมระยะทางท้ังสิ้น
ประมาณ 190 กิโลเมตร  

4.5.13.1.2 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัด
อุดรธานี 

 พบว่า ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 14.79-32.36 nGy/h 
โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดอยู่ในต าบลหนองนาค า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยผลการตรวจวัดและ
เส้นทางการส ารวจดังแสดงในรูปที่ 4.113-4.114 

 
รูปที่ 4.113 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพ้ืนที่จังหวัด

อุดรธานี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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รูปที่ 4.114 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดอุดรธานี 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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4.5.14 จังหวัดขอนแก่น 

4.5.14.1 ผลการส ารวจ  

4.5.14.1.1  เส้นทางท่ีท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดขอนแก่น 

เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 รวมระยะทางทั้งสิ้น
ประมาณ 270 กิโลเมตร  

4.5.14.1.2 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัด
ขอนแก่น 

 พบว่า ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 13.34-23.39 nGy/h 
โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดอยู่ในต าบลโนนอุดม อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยผลการตรวจวัดและเส้นทางการ
ส ารวจดังแสดงในรูปที่ 4.115-4.116 

 
รูปที่ 4.115 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพ้ืนที่จังหวัด

ขอนแก่น เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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รูปที่ 4.116 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดขอนแก่น 
 

 
 
 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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4.5.15 จังหวัดนครพนม 

4.5.15.1 ผลการส ารวจ  

4.5.15.1.1  เส้นทางท่ีท าการส ารวจปริมาณรังสีแกมมาด้วยรถยนต์ที่จังหวัดนครพนม 

เส้นทางการส ารวจปริมาณรังสีในช่วง วันที่ 3 สิงหาคม 2561 รวมระยะทางท้ังสิ้น
ประมาณ 120 กิโลเมตร  

4.5.15.1.2 ผลการส ารวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินในจังหวัด
นครพนม 

 พบว่า ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินมีค่าอยู่ในช่วง 15.05-34.21 nGy/h 
โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดอยู่ในต าบลวังตามัว อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดขอนนครพนม โดยผลการตรวจวัดและ
เส้นทางการส ารวจดังแสดงในรูปที่ 4.117-4.118 

 
รูปที่ 4.117 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพ้ืนที่จังหวัด

นครพนม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 
 

 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ท าขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางดา้นรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : การจัดท าแผนทีอ่ัตรา 

กัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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รูปที่ 4.118 ภาพถ่ายจากการส ารวจ ณ จังหวัดนครพนม 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
และจากมนุษย์ท าขึน้เพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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บทที่ 5 
ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน 

 
5.1 ข้อมูลตัวอย่างดินที่ท าการเก็บจากพื้นที่ที่ท า In-situ ส าหรับการประเมินค่าส าหรับ Shielding Factor 

และ Dose conversion factor 
  ตัวอย่างดินทั้งหมดที่ท าการจัดเก็บจากพ้ืนที่ศึกษาส าหรับงานวิจัยในปีที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 
ในพ้ืนที่ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส าหรับต าแหน่งที่ท าการจัดเก็บตัวอย่างดินใน
แต่ละภาคดังแสดงในรูปที่ 5.1 ซึ่งมีจ านวนตัวอย่างที่จัดเก็บรวมทั้งหมด 28 ตัวอย่าง ได้ถูกน ามาวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการ ผลการวิเคราะห์ดังแสดงใน ตารางที่ 5.2-5.4 และเพ่ือให้ง่ายต่อการอ่านผลการวิเคราะห์ว่า
เก็บตัวอย่างมาจากจังหวัดใด ทางผู้วิจัยขอก าหนดรหัสตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 

จังหวัด รหัส GPS จ านวนตัวอย่าง 
ภาคกลาง 
1.อ่างทอง Q 3 
2.สระบรุ ี R 3 
3.ก าแพงเพชร S 1 
4.สุโขทัย T 1 
5.พิษณุโลก U 1 
6.พิจิตร V 1 
7.นครสวรรค ์ W 1 
8.ลพบุร ี X 1 
ภาคเหนือ 
1.อุตรดิตถ ์ Y 1 
2.น่าน Z 1 
3.แพร่ AA 1 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1.มหาสารคาม BB 4 
2.ร้อยเอ็ด CC 2 
3.นครราชสมีา DD 4 
4.สุรินทร ์ EE 1 
5.มุกดาหาร FF 1 
6.ชัยภูม ิ GG 1 

รวม 28 
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รูปที่ 5.1 ต าแหน่งพิกัดในการการประเมินค่า Shielding Factor, Dose conversion factor 

 และการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่ศึกษา (1) ภาคกลาง (2) ภาคเหนือ และ (3) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

(3) 

(2) 

(1) 
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5.2 การเตรียมและการวิเคราะห์ตัวอย่าง 
 

หลังจากที่ได้ท าการเก็บตัวอย่างดินจากพ้ืนที่ศึกษา ตัวอย่างจะถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการวิจัยการหา
ปริมาณความเข้มข้นกัมมันตภาพของธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ (NORM LAB) ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวอย่างที่ถูกส่งมาจะถูกน ามาจัดเตรียมด้วยวิธีการตามหลักการ
มาตรฐานเพ่ือให้ได้มาซึ่งตัวอย่างที่อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการน าไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางนิวเคลียร์ต่อไป 
โดยอาศัยเทคนิคการวัดรังสีแกมมา (Gamma Spectrometry Analysis) เพ่ือหาความเข้มข้นกัมมันตภาพของ
เรเดียม-226 (226Ra) เรเดียม-228 (228Ra) และโพแทสเซียม-40 (40K) 

 
5.2.1 การเตรียมตัวอย่าง 

การเตรียมตัวอย่างถือว่าเป็นอีกข้ันตอนหนึ่งที่มีความส าคัญไม่น้อยว่าการเก็บและการวิเคราะห์ตัวอย่าง 
การเตรียมตัวอย่างมจีุดมุ่งหมายคือเพ่ือให้ได้มาซึ่งตัวอย่างทีอ่ยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการน าไปวิเคราะห์และ
เพ่ือให้ผลการวิเคราะห์ที่ได้มานั้นเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นย า ตัวอย่างในงานวิจัยนี้เป็นตัวอย่างในสิ่งแวดล้อมซึ่งจะ
มีปริมาณธาตุกัมมันตรังสีอยู่ในระดับต่ า ดังนั้นสิ่งที่ต้องพึงระมัดระวังในข้ันตอนการเตรียมตัวอย่างคือจะต้องไม่ให้
มีการปนเปื้อนในตัวอย่างเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากฝุ่นละอองหรือสารอื่นใดก็ตาม เพราะจะส่งผลให้ผลการวิเคราะห์
มีความคลาดเคลื่อนจากค่าที่ควรจะเป็น  

คุณลักษณะของตัวอย่างที่เหมาะสมต่อการน าไปวิเคราะห์หาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีด้วยเทคนิคแกมมาส
เปกโตรเมตรีที่ใช้ในงานวิจัยนี้ ควรจะต้องมีลักษณะแห้ง ละเอียดเป็นผง และ ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ตัวอย่างที่มีลักษณะดังกล่าวและสามารถใช้เป็นตัวแทนของตัวอย่างทั้งหมดได้จึงได้มีการจัดเตรียมตัวอย่างดิน 
ก่อนที่จะน าไปวิเคราะห์ ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 

5.2.1 ชั่งน้ าหนักเปียกของตัวอย่างดินเพื่อเปรียบเทียบกับน้ าหนักแห้งหลังอบตัวอย่าง  

5.2.2 อบตัวอย่างดินที่อุณหภูมิ 100 -110 oC จนไดต้ัวอย่างดินที่แห้งสนิทและมีน้ าหนักคงท่ี ชั่ง

น้ าหนักแห้งของตัวอย่าง 

5.2.3 บดตัวอย่างดินจนละเอียด น าไปร่อนด้วยตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร ตัวอย่างที่ได้มาจะมี

ลักษณะละเอียดเป็นผงและเป็นเนื้อเดียวกัน 

5.2.4 ส าหรับตัวอย่างดินที่จะน าไปใช้เพ่ือวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแกมมาสเปกโตรเมตรี จะต้องน า

ตัวอย่างดินไปบรรจุลงในภาชนะพลาสติกใสทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 

เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร ชั่งน้ าหนักดินที่บรรจุ ปิดผนึกภาชนะพลาสติกที่ใช้บรรจุด้วย

ซิลิโคนยาแนวชนิดใส ดังแสดงในรูปที่ 5.1 

 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
และจากมนุษย์ท าขึน้เพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉินทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 

 

ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์   คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั                                               5-4 

 

 
 

รูปที่ 5.2 ตัวอย่างดินส าหรับน าไปใช้วิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวัดรังสีแกมมา 
 

5.2.5 เก็บตัวอย่างที่ได้ในข้อที่ 4 วางปล่อยทิ้งไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน เพ่ือให้เกิดสภาวะ

สมดุลทางกัมมันตรังสีของอนุกรมของรังสีที่ต้องการวัด  

5.2.6 น าตัวอย่างที่ได้จากข้อ 5 ไปท าการตรวจวัดและวิเคราะห์ด้วยระบบวิเคราะห์แบบแกมมาส

เปกโตรเมตรี โดยใช้หัววัดรังสีแบบเจอร์มาเนียมบริสุทธิ์สูง (HPGe)                           

5.3 การวิเคราะห์ปริมาณธาตุกัมมันตรังสีในตัวอย่างดินจากห้องปฏิบัติการ 
ส าหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างดินส าหรับงานวิจัยนี้ วิเคราะห์ด้วยระบบแกมมาสเปกโตรมิตรีโดยวิเคราะห์

ความเข้มข้นจ าเพาะและความแรงรังสีจ าเพาะของ 226Ra, 228Ra และ 40K  ในตัวอย่างดิน   ส าหรับเทคนิค
แกมมาสเปกโตรเมตรีนี้ ในขั้นตอนการวิเคราะห์ธาตุต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในขั้นตอนการรอให้เกิด
สภาวะสมดุลทางกัมมันตรังสีประมาณ 30 วัน และขั้นตอนในการนับวัดรังสีประมาณ 24 ชั่วโมง และใช้
เทคนิคการเปรียบเทียบเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณธาตุกัมมันตรังสี 226Ra, 228Ra และ 40K ในตัวอย่างดิน ที่เก็บ
จากพ้ืนที่ที่ท า In-situ เพ่ือท าการประเมินค่าส าหรับ Shielding Factor และ Dose conversion factor 
ด้วยสารมาตรฐาน 3 ชนิด รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 5.1  

 

ตารางที่ 5.1 สารมาตรฐานส าหรับวิเคราะห์ปริมาณธาตุกัมมันตรังสี 226Ra, 228Ra และ 40K1    
ชนิดของสารมาตรฐาน น้ าหนัก (g) ความเข้มข้น (mg/kg) Counting time (sec) 
U-ore (IAEA-RGU-1) 324.25 400±2 10,800 

Th-ore (IAEA-RGTh-1) 313.06 800±16 10,800 
K2SO4 (IAEA-RGK-1) 225.87 dilute 5 เท่า 43,200 

Background 86,400 

                                                           
1

 การวิเคราะห์เชิงปริมาณอ้างอิงตาม : M.S. Al-Masri, B. Al-Akel, A. Nashawani, Y. Amin, K.H. Khalifa, F. Al-Ain. Transfer of 40K, 238U, 
210Pb, and 210Po from soil to plant in various locations in south of Syria.  J.Environ.Radioact. 99(2008), 322–331 
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 ขั้นตอนในการวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่าง ดังนี้ 

5.3.1 น าตัวอย่างที่เตรียมได้ไปท าการวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของธาตุกัมมันตรังสีในธรรมชาติ 
226Ra, 228Ra และ 40K  โดยใช้หัววัดรังสีแบบเจอร์มาเนียมบริสุทธิ์สูง (HPGe) และระบบวิเคราะห์

แบบแกมมาสเปกโตรเมตรี ซึ่งหัววัดที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นหัววัดรุ่น Canberra GR 5021 ของ

บริษัท Canberra Industries และ รุ่น Ortec GEM 185 ของบริษัท EG&G Orte ดังแสดงในรูปที่ 

4.6 ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยการหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรม

นิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลาที่ใช้ในการวัดตัวอย่างดังแสดงใน

ตารางที่ 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

         รูปที่ 5.3 ระบบวิเคราะห์ธาตุกัมมันตรังสีด้วยเทคนิคแกมมาสเปกโตรเมตรี 

 

5.3.2 วิเคราะห์สเปกตรัมของพลังงานรังสีแกมมาของตัวอย่างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Genie2000 

ของบริษัท Canberra Industries เพ่ือใช้ในการค านวณหาค่าความแรงรังสีจ าเพาะของ226Ra, 
228Ra และ 40K  ในตัวอย่างด้วยสูตรดังแสดงในสมการที่ 1 และ 2 ในการวิเคราะห์ 226Ra นั้นจะ

ใช้โฟโตพีคท่ีพลังงาน 609 keV ซึ่งเป็นสเปกตรัมพลังงานของ 214Bi (ธาตุลูกจากการสลายตัวของ 

226Ra) และส าหรับการวิเคราะห์ 228Ra จะใช้โฟโตพีคท่ีพลังงาน 911 keV ซึ่งเป็นสเปกตรัม

พลังงานของ 228Ac (ธาตุลูกจากการสลายตัวของ 228Ra) ในส่วนของการวิเคราะห์ 40K จะใช้โฟโต

พีคท่ีพลังงาน 1,460  keV ซึ่งเป็นสเปกตรัมพลังงานของ 40K ดังแสดงในรูปที่ 5.3 
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การค านวณหาค่าความเข้มข้นกัมมันตภาพของ 226Ra, 228Ra, 40K  ในตัวอย่างดังสมการที่ (1) 

  

           เมื่อ ARa      =   ความแรงรังสีของเรเดียมหรือโพแทสเซียม ( เบคเคอเรล / กรัม ) 

 wt    =   น้ าหนัก ( กรัม ) 
 R    =   อัตรานับรังสีสุทธิ ( จ านวนนับ / วินาที ) 

หมายเหตุ    ค่าความเข้มข้นกัมมันตภาพค านวณได้ดังนี้ 

  

 

 เมื่อ A  =  ความเข้มข้นกัมมันตภาพ  ( เบคเคอเรล / กรัม ) 
 C   =  ความเข้มข้น ( ppm ),  ( มิลลิกรัม / กิโลกรัม ) 
 NA  =  เลขอาโวกาโด ,  6.02 x 1023   ( อะตอม / โมล )  
 M   =  มวลอะตอม  ( กรัม / โมล ) 

( 2 ) 

(std)R
(sample)R

(sample)wt
(std)wt

(Std)A(sample)A = ( 1 ) 

รูปที่ 5.4 สเปกตรัมรังสีแกมมาของตัวอย่างดิน 

 

214Bi, 609 keV 

228Ac, 911 keV 

40K, 1460 keV 
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การจดัท าแผนที่อตัรากัมมนัตภาพรังสีแกมมาจากผวิดินในพื้นที่ชุมชนด้วยวธิีการส ารวจทางรถยนต ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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 abundance factor   =   อัตราส่วนโดยอะตอมในธรรมชาติ 
 10-6  =  conversion factor ( 1 / ppm ) , ( กิโลกรัม / มิลลิกรัม )  
 t1/2   =  ค่าครึ่งชีวิต  ( วินาที ) 

 

5.4 ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน 
  ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน จ านวน 28 ตัวอย่าง จากภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ 
ดังแสดงในตารางที่ 5.2-5.4 โดยเป็นตัวอย่างดินที่เก็บจากพ้ืนที่ศึกษา ภาคเหนือทั้งหมด 3 ตัวอย่าง ภาค
กลางทั้งหมด 12 ตัวอย่าง และจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด 13 ตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 5.2 ความเข้มข้นกมัมนัตรังสขีอง 226Ra, 228Ra และ 40K ในตวัอยา่งดินจากภาคกลาง 
   

Sample 
No. 

Location (GPS) 
ความแรงรังสี (Bq/kg) 

Ra-226 Ra-228 K-40 
N E Activity S.D. Activity S.D. Activity S.D. 

อ่างทอง 
Q01 14.593925 100.329485 25.25 0.87 44.85 1.38 1088.11 42.35 
Q02 14.688243 100.268437 54.34 0.87 77.38 1.44 553.26 12.97 
Q03 14.592303 100.378288 49.50 0.94 17.60 0.81 187.40 9.77 

สระบุร ี
R01 14.707163 100.759508 32.82 1.48 61.75 2.08 323.88 15.10 
R02 14.526233 100.80423 32.83 1.48 61.46 2.08 323.91 15.11 
R03 14.698485 101.112623 23.82 0.61 33.79 0.94 253.40 6.58 

ก าแพงเพชร 
S01 16.487155 99.518922 52.54 0.85 81.33 1.47 1012.35 22.62 

สุโขทัย 
T01 17.02015 99.698047 23.01 0.91 35.62 1.22 319.24 13.65 

พิษณุโลก 
U01 16.84282 100.341807 36.54 1.13 56.62 1.97 404.40 13.71 

พิจิตร 
V01 16.443247 100.379637 29.47 0.95 46.91 1.69 489.28 15.69 

นครสวรรค ์
W01 15.324877 100.573432 33.46 0.70 18.67 0.83 59.38 3.94 

ลพบุรี 
X01 14.978377 100.65019 5.98 0.83 0.67 0.45 67.14 4.50 

 

 

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินที่เก็บจากทาง ภาคกลาง จ านวน 12 ตัวอย่าง ด้วยเทคนิคแกมมาสเปก
โตรเมตรี พบว่าปริมาณความเข้มข้นของกัมมันตภาพรังสีของ 226Ra มีค่าอยู่ในช่วง 6 ถึง 54 Bq/kg (ค่าเฉลี่ย 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2 
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301 Bq/kg)  228Raมีค่าอยู่ในช่วง 1 ถึง 81 Bq/kg (ค่าเฉลี่ย 451 Bq/kg) และ 40K มีค่าอยู่ในช่วง 67 ถึง 

1012 Bq/kg (ค่าเฉลี่ย 42411 Bq/kg) ตัวอย่างดินที่พบว่ามีปริมาณความเข้มข้นของกัมมันตภาพรังสี
สูงสุดของ 226Ra ในตัวอย่างดิน (Q02) จังหวัดอ่างทอง 228Ra สูงสุดในตัวอย่างดิน (S01) จังหวัดก าแพงเพชร 
และ 40K ในตัวอย่างดิน (Q01) จังหวัดอ่างทอง 
 
ตารางที่ 5.3 ความเข้มข้นกมัมนัตรังสขีอง 226Ra, 228Ra และ 40K ในตวัอยา่งดินจากภาคเหนือ 
 

Sample 
No. 

Location (GPS) 
ความแรงรังสี (Bq/kg) 

Ra-226 Ra-228 K-40 
N E Activity S.D. Activity S.D. Activity S.D. 

อุตรดิตถ ์
Y01 17.611992 100.0904367 16.93 1.28 27.01 1.38 534.20 22.69 

แพร ่
Z01 18.16616 100.1689117 31.90 0.80 22.10 0.78 190.80 4.55 

น่าน 
AA01 18.763402 100.7870633 25.12 0.89 36.03 1.46 247.57 9.11 

 
ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินที่เก็บจากทาง ภาคเหนือ จ านวน 3 ตัวอย่าง ด้วยเทคนิคแกมมาสเปก

โตรเมตรี พบว่าปริมาณความเข้มข้นของกัมมันตภาพรังสีของ  226Ra มีค่าอยู่ในช่วง 17 ถึง 32 Bq/kg 

(ค่าเฉลี่ย 251 Bq/kg)  228Ra มีค่าอยู่ในช่วง 27 ถึง 36 Bq/kg (ค่าเฉลี่ย 281 Bq/kg) และ 40K มีค่าอยู่

ในช่วง 248 ถึง 534 Bq/kg (ค่าเฉลี่ย 46517 Bq/kg) ตัวอย่างดินที่พบว่ามีปริมาณความเข้มข้นของ
กัมมันตภาพรังสีสูงสุดของ 226Ra ในตัวอย่างดิน (Z01) จังหวัดแพร่, มี  228Ra สูงสุด ในตัวอย่างดิน (AA01) 
จังหวัดน่าน และมี 40K สูงสุดในตัวอย่างดิน (Y01) จังหวัดอุตรดิตถ ์
 
ตารางที่ 5.4 ความเข้มข้นกมัมนัตรังสขีอง 226Ra, 228Ra และ 40K ในตวัอยา่งดินจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 

Sample 
No. 

Location (GPS) 
ความแรงรังสี (Bq/kg) 

Ra-226 Ra-228 K-40 
N E Activity S.D. Activity S.D. Activity S.D. 

มหาสารคาม 
BB01 16.04852 102.924535 8.33 0.73 14.07 0.75 127.56 6.45 
BB02 15.76105 103.033263 11.46 1.20 14.08 1.55 72.90 8.00 
BB03 15.778087 103.323763 14.74 0.75 14.95 0.79 72.76 4.43 
BB04 16.090987 103.29772 11.06 0.59 11.31 0.68 76.34 4.51 

ร้อยเอ็ด 
CC01 16.006568 103.668747 13.47 0.78 18.78 0.88 45.27 3.63 
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Sample 
No. 

Location (GPS) 
ความแรงรังสี (Bq/kg) 

Ra-226 Ra-228 K-40 
N E Activity S.D. Activity S.D. Activity S.D. 

CC02 16.006547 103.668743 14.29 0.67 16.37 0.75 56.68 3.68 
นครราชสีมา 

DD01 14.861755 101.69336 7.17 0.71 19.61 0.86 146.50 7.15 
DD02 14.657652 102.013045 18.00 0.85 24.59 1.01 142.09 7.04 
CC03 15.284317 102.150163 20.83 0.95 36.46 1.35 716.19 28.70 
DD04 15.602208 102.4115917 12.72 0.45 14.95 0.64 272.13 6.75 

สุรินทร์ 
EE01 14.881667 103.628097 22.02 0.67 13.28 0.76 20.38 1.96 

มุกดาหาร 
FF01 16.571153 104.418892 20.00 0.57 22.51 0.76 132.56 4.40 

ชัยภูม ิ
GG01 15.677464 102.000511 24.66 0.61 26.61 0.79 189.09 5.85 

 
ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินที่เก็บจากทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 13 ตัวอย่าง ด้วย

เทคนิคแกมมาสเปกโตรเมตรี พบว่าปริมาณความเข้มข้นของกัมมันตภาพรังสีของ 226Ra มีค่าอยู่ในช่วง 7 ถึง 

25 Bq/kg (ค่าเฉลี่ย 151 Bq/kg) 228Ra มีค่าอยู่ในช่วง 11 ถึง 37 Bq/kg (ค่าเฉลี่ย 191 Bq/kg) และ 
40K มีค่าอยู่ในช่วง 45 ถึง 716 Bq/kg (ค่าเฉลี่ย 1596 Bq/kg) ตัวอย่างดินที่พบว่ามีปริมาณความเข้มข้น
ของกัมมันตภาพรังสีสูงสุดของ 226Ra ในตัวอย่างดิน (GG01) จังหวัดชัยภูมิ และตัวอย่างดินที่มี 228Ra และ 
40K สูงสุด คือตัวอย่างดิน (CC03) จังหวัดนครราชสีมา  
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บทที่ 6 
สรุปผลการด าเนินงานวิจัยปีที่ 2 

 
 การด าเนินงานในช่วง 1 ปี ปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา คณะผู้วิจัยได้ด าเนินงานบรรลุตามแผนงานที่
วางไว้อย่างครบถ้วน  ดังนี้  
 

6.1 การตรวจวัดรังสีแกมมาตามธรรมชาติจากผิวดินด้วยวิธีการส ารวจทางรถยนต์ 

การส ารวจพ้ืนที่ส าหรับงานวิจัยปีที่ 2 นี้ คณะผู้วิจัยได้เข้าพ้ืนที่ภาคสนามส าหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา
ตามธรรมชาติจากผิวดิน ด้วยวิธีการส ารวจทางรถยนต์ ซ่ึงวิธีนี้เป็นวิธีการที่สะดวกในการประเมินถึงปริมาณรังสีใน
บริเวณกว้างในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ โดยจะใช้หัววัด NaI(Tl) ขนาด 3 นิ้ว × 3 นิ้ว (EMF-211, EMF Japan Co., 
Japan) ติดต้ังภายในรถยนต์ โดยจะด าเนินการนับวัดปริมาณรังสีแกมมาและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติในทุกๆช่วงเวลา 
30 วินาทีตลอดเส้นทาง พร้อมกับการบันทึกข้อมูลละติจูด และลองจิจูด ในแต่ละจุดที่ท าการตรวจวัดรังสีแกมมา
ด้วยเครื่อง GPS ขณะเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วประมาณ 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทั้งนี้เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลการ
กระจายตัวของรังสีแกมมาตามธรรมชาติ บริเวณแหล่งชุมชน  ในพ้ืนที่ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส าหรับการด าเนินงานวิจัยในปีที่ 2 และเพ่ือให้ได้ผลการตรวจวัดรังสีแกมมาตามธรรมชาติ
จากผิวดินภายนอกรถยนต์ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นในการค านวนหาอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจาก
ผิวดินนั้น จึงจ าเป็นต้องท าการหาค่าแก้ส าหรับการก าบังรังสี (Shielding Factor) อันเนื่องมาจากตัวรถยนต์ ซึ่งใน
การประเมินค่าแฟคเตอร์การก าบัง   และหาค่า Dose conversion factor ที่เหมาะสมเพ่ือใช้ส าหรับการค านวน
อัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดิน เพ่ือใช้ในการศึกษาวิจัยปีที่ 2 นี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการตรวจวัด
อัตราปริมาณรังสีนอกรถยนต์ จ านวน 28 ต าแหน่ง รวมถึงการเก็บตัวอย่างดินในบริเวณที่ท าการตรวจวัดแบบ ณ 
พ้ืนที่นั้น ๆ  มาตรวจวิเคราะห์ปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในตัวอย่างดินในห้องปฏิบัติการด้วย 

ผลจากการศึกษาค่าแฟคเตอร์การก าบังรังสี เพ่ือใช้ในการศึกษาวิจัยในปีที่ 2 นี้ ทางคณะผู้วิจัยได้น าผลที่
ได้จากการส ารวจในปีที่ 1 มาร่วมในการหาค่าแฟคเตอร์ด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้ได้เป็นค่าแฟคเตอร์รวมของทั้งประเทศ ซึ่ง
พบว่ามีค่าประมาณ 1.97±0.01 (ดังแสดงในกราฟรูปที่ 6.1) และส าหรับค่า Dose conversion factor เท่ากับ 
0.0017±0.0150 (ดังแสดงในกราฟรูปที่ 6.2 ) และเมื่อน าค่าทั้งสองนี้มาใช้ในการค านวณอัตราปริมาณรังสีแกมมา
ดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตลอดเส้นทางการส ารวจส าหรับการวิจัยในปีที่ 2 นี้ ในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดังแสดงในรูปที่ 6.3-6.6 พบว่า อัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินจาก
ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น มีค่าอยู่ในช่วง 13.52-106.23 nGy/h, 11.79-121.75 
nGy/h และ 10.00-61.61 nGy/h ตามล าดับ  โดยมีค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดิน ที่
ตรวจวัดได้สูงสุดนั้น อยู่ในภาคเหนือ ทีต่ าบลบ่อเหล็ก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 



การจดัท าข้อมลูพื้นฐานของแหล่งที่มาของรงัสีตามธรรมชาต ิ
         และจากมนุษย์ท าขึ้นเพื่อสนับสนนุการเตรียมพร้อมฉกุเฉนิทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) :  
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รูปที่ 6.1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดภายในและภายนอกรถยนต์ จากพื้นที่ในภาคตะวันออก 

ภาคตะวันตก ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 
 

รูปที่ 6.2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตรวจวัดรวมและอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนใน
อากาศที่ความสูงประมาณ 1 เมตร จากพ้ืนที่ในภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ ภาคกลาง 
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 6.3 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจในภาคกลาง 
 

 
รูปที่ 6.4 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจในภาคเหนือ 
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รูปที่  6.5 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 

รูปที่ 6.6 ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจในพื้นที่ 
             ภาคกลาง, ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 6.7  อัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินตามเส้นทางที่ท าการส ารวจพ้ืนที่ศึกษา 

ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ (ปีที่1) ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปีที่ 2) รวม
ทั้งสิ้น 48 จังหวัด 

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศจากผิวดินที่ตรวจวัดได้จากงานวิจัยนี้ กับแผนที่
กัมมันตรังสีในธรรมชาติ (ข้อมูลธรณีของกรมทรัพยากรธรณี) พบว่ามีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือใน
ภาคตะวันออกบริเวณที่มีปริมาณรังสีสูงจะอยู่บริเวณจังหวัดชลบุรี, ภาคใต้บริเวณที่มีรังสีสูงจะอยู่บริเวณจังหวัด
พังงา และจังหวัดระนอง, ภาคตะวันตก บริเวณที่มีรังสีสูงจะอยู่บริเวณจังหวัดเพชรบุรี และตาก ในส่วนของภาค
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กลาง บริเวณที่มีรังสีสูงจะอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ  ภาคเหนือ บริเวณที่มีรังสีสูงจะอยู่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่
เชียงราย และภาคตะวันออกเฉียงหนือ บริเวณท่ีมีรังสีสูงจะ อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ 

 
 

แผนที่กัมมันตรังสีในธรรมชาติ (ข้อมูลธรณีของกรมทรัพยากรธรณี) 
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6.2 การตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีแกมมาตามธรรมชาติ ด้วยวิธีการส ารวจทางรถยนต์ ในบริเวณถนนที่มีความ
แตกต่างกัน เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบส าหรับงานวิจัยในประเทศไทย และงานวิจัยในต่างประเทศ 

ส าหรับการตรวจวัดอัตราปริมาณรังสีตามธรรมชาติจากผิวดิน ด้วยวิธีการส ารวจทางรถยนต์ ใน
บริเวณถนนที่มีความแตกต่างกันนั้น พบว่าเมื่อตรวจวัดจากด้านนอกรถยนต์ และตรวจวัดจากด้านในรถยนต์ 
พบว่าค่าอัตราปริมาณรังสีที่ตรวจวัดได้จากด้านในรถยนต์มีค่าน้อยกว่าอัตราปริมาณรังสีที่ตรวจวัดได้จากด้านนอก
รถยนต์ เฉลี่ยประมาณ 1.8 เท่า, (n=7) และพบว่าอัตราปริมาณรังสีที่ตรวจวัดได้ภายในรถยนต์บนพ้ืนถนนที่ท า
จากคอนกรีต และยางมะตอย มีค่าอัตราปริมาณรังสีต่ ากว่าการตรวจวัดภายในรถยนต์บนพ้ืนผิวดินปกติ (บริเวณ
พ้ืนที่ด้านข้างถนน) เฉลี่ยประมาณ 1.4 เท่า ซึ่งจากการเปรีบบเทียบผลจากการตรวจวัดที่ได้จากงานวิจัยนี้ พบว่ามี
ค่าใกล้เคียงกันกับ การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดของ Masahiro Hosoda และคณะ1 ที่ท าการเปรียบเทียบ
อัตราปริมาณรังสีที่ตรวจวัดได้ในอากาศภายในรถยนต์บนพ้ืนถนน และภายในรถยนต์บนพ้ืนผิวดินปกติ ซึ่งพบว่า  
อัตราปริมาณรังสีที่ตรวจวัดได้ภายในรถยนต์บนพ้ืนผิวดินมีค่าสูงกว่า ที่ตรวจวัดจากภายในรถยนต์บนถนน 
ประมาณ 1.0 – 2.1 เท่า หรือ (ค่าเฉลี่ยประมาณ 1.3 เท่า, (n=20)) 
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหากท าการตรวจวัดบนผิวถนนที่ไม่ใช่ผิวดินตามธรรมชาติของพ้ืนที่ในบริเวณนั้น ๆ 
อาจเกิดความผิดพลาดจากความเป็นจริงได้ จากปัจจัยเช่น บนถนนราดยางหรือคอนกรีตที่ท าการตรวจวัดนั้นจะ 
จะมีชั้นดินลูกรัง ที่น ามาจากแหล่งอ่ืนๆ ซึ่งถูกน ามาบดอัดท าเป็นพ้ืนถนนก่อนที่จะท าการราดยางหรือคอนกรีต
ด้านบน ทางคณะผู้วิจัยก็ได้เล็งเห็นถึงปัจจัยที่อาจท าให้เกิดการผิดพลาดในการตรวจวัดค่าอัตราปริมาณรังสีตาม
ธรรมชาติจากผิวดินที่ตรวจวัดจากภายในรถยนต์บนถนนนี้ ที่จะเกิดความความผิดพลาดได้มาก ดังนั้นทาง
คณะผู้วิจัยจึงได้จัดท าค่าแก้การก าบังรังสี (Shielding Factor) นี้ ในบริเวณหลาย ๆ พื้นที่ของประเทศไทย 
(รวมทั้งสิ้น 77 ต าแหน่ง ดังแสดงในรูปที่ 6.1) เพื่อให้ได้ค่าแก้การก าบังรังสีที่เป็นตัวแทนของพ้ืนที่ผิวถนนใน
ประเทศไทยให้ได้มากที่สุด  
 
6.3 การหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในตัวอย่างดิน 

ส าหรับผลการวิเคราะห์ ปริมาณความเข้มข้นกัมมันตภาพของ 226Ra, 228Ra และ 40K ในตัวอย่างดินที่เก็บ
มาจากการเข้าส ารวจพื้นที่ภาคสนามทางภาคกลาง ภาคเหนือ และทางตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวนทั้งหมด 28 
ตัวอย่างนั้น (ต าแหน่งที่เก็บตัวอย่างดังแสดงในรูปที่ 6.7) พบว่า ปริมาณความเข้มข้นกัมมันตภาพรังสีของ 226Ra, 
228Ra และ 40K  ในตัวอย่างดินทุกตัวอย่างที่เก็บมาจากพ้ืนที่นั้นๆ มีความเข้มกัมมันตภาพรังสีของ 40K ค่อนข้างสูง 
อยู่ในช่วง 45-1012 Bq/kg และตัวอย่างดิน (S01) จากจังหวัดก าแพงเพชร ภาคกลาง มีค่า 40K สูงสุด  

                                                           
1 Hosoda M, Inoue K, Oka M, Omori Y, Iwaoka K, Tokonami S. Environmental radiation monitoring and external dose estimation 
in Aomori Prefecture after the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident. Jpn J Health Phys. 2016;51:41–50. 
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นอกจากนั้นยังพบว่าปริมาณความเข้มข้นของ 226Ra และ228Ra ในตัวอย่างดินในแต่ละภาค มีค่าอยู่ในช่วง 
226Ra : 6-54 Bq/kg และ 228Ra : 1-81 Bq/kg โดยตัวอย่างดิน (Q2) จากจังหวัดอ่างทอง ภาคกลาง มีค่า 226Ra 
สูงสุด และ ตัวอย่างดิน (S01) จากจังหวัดก าแพงเพชร มีค่า 228Ra สูงสุด  

 

 
 

รูปที่ 6.8 ต ำแหน่งของกำรประเมินค่ำ Shielding Factor, ค่ำ Dose conversion factor และเก็บตัวอย่ำงดิน 
ในพ้ืนทีภ่ำคเหนือ ภำคกลำง และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

6.4 วิจารณ์ และข้อเสนอแนะ 
ส าหรับการตรวจวัดรังสีแกมมาตามธรรมชาติจากผิวดิน จากวิธีการส ารวจด้วยรถยนต์นี้ ไม่ควรท าการ

ตรวจวัดในพ้ืนที่ที่มีความชื้นสูง เพราะค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาที่ตรวจวัดได้จะต่ าหากพ้ืนผิวดินมีความชื้นสูง 
เนื่องจากรังสีแกมมาจากผิวดินถูกลดทอนจากน้ า (เนื่องจากค่าการก าบังรังสีแกมมาจากดินจะสูงขึ้นหากในดินมี
ความชื้นสูงขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 6.82 และ 6.93) ดังนั้น หากบริเวณที่ท าการตรวจวัดเกิดฝนตกหนักก่อนการ
ตรวจวัดประมาณ 3-4 ชั่วโมง หรือมีฝนตกขณะท าการตรวจวัด ค่ารังสีแกมมาที่ตรวจวัดได้จะต่ ากว่าที่ควรจะ
ตรวจวัดได้ในขณะที่ผิวดินแห้ง  

                                                           
2 Al-Masrin M.S., Doubal A.W.. Validation of in situ and laboratory gamma spectrometry measurements for determination of 
226Ra, 40K and 137Cs in soil, Applied Radiation and Isotopes 75 (2013) 50–57 
3 Ajayi, N.O., Abajingin, D.D., Adegbuyi, O., Olowomofe, O.H., SOIL MOISTURE AND ITS EFFECT ON GAMMA RADIATION LEVEL AT 

THE AIR-GROUND INTERFACE, European Journal of Basic and Applied Sciences, Vol. 2 No. 2, 2015 ISSN 2059-3058 
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รูปที่ 6.9 Variation of total attenuation coefficient vs. soil humidity. UCL and LCL are the 

upper and lower 9 5 %  confidence limit, respectively. UPL and LPL are the 
upper and lower 95% prediction limit, respectively. 

 

 
รูปที่ 6.10  The variation of top soil % water with gamma radiation level at the air ground 

interface at Sites 1, 2 
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6.4 ปัญหาและอุปสรรค 
เนื่องจากการตรวจวัดรังสีแกมมาตามธรรมชาติจากผิวดินด้วยวิธีการส ารวจทางรถยนต์  นั้นใช้ความเร็ว

รถยนต์ในการส ารวจประมาณ 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งค่อนข้างช้า ท าให้ระยะทางการส ารวจแต่ละวันได้
ค่อนข้างน้อย อีกทั้ง ความเร็วที่ใช้เป็นอุปสรรคต่อการจราจรของรถในพื้นที่ จึงท าให้ระยะทางที่ส ารวจจริงกับที่ได้
วางแผนไว้ในการส ารวจไม่สอดคล้องกัน และท าให้ได้พ้ืนที่ไม่ครอบคลุมทั้งภูมิภาค อีกทั้งใช้งบประมาณในการเข้า
ส ารวจค่อนข้างสูง  ดังนั้น ในการวางแผนการส ารวจในแต่ละพ้ืนที่การศึกษาในแต่ละภูมิภาคส าหรับการวิจัยในปีที่ 
2 นี้ จะใช้การวิ่งรถส ารวจตามถนนเส้นหลัก ๆ และผ่านบริเวณชุมชนหรือตัวอ าเภอในแต่ละจังหวัด ของแต่ละ
ภูมิภาคให้ได้มากที่สุด และให้สอดคล้องกับงบประมาณในการส ารวจพื้นที่ศึกษาส าหรับการวิจัยในปี่ที่ 2 นี้ 
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