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1.1 ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการวิจัย 

จากอุบัติเหตุเม่ือป พ.ศ 2529 ของโรงไฟฟานิวเคลียรเชอรโนบิลท่ีประเทศยูเครน (รัสเซียเดิม) และ
ลาสุดท่ีประเทศญ่ีปุนเม่ือตนป พ.ศ. 2554 รวมท้ังจากการทดลองระเบิดนิวเคลียรหลายครั้งท่ีผานมาในหลาย
ประเทศ ไดมีการฟุงกระจายของละอองกัมมันตรังสีข้ึนสูบรรยากาศโลกและตกลงสูพ้ืนดินและแหลงน้ําตางๆท่ัว
โลก  เปนเหตุใหหลายประเทศไดใหความสําคัญในการจัดทําขอมูลพ้ืนฐานของรังสีในประเทศเพ่ือใชเปนคาอางอิง 
(Reference or baseline data) สําหรับการเตรียมพรอมฉุกเฉินทางดานรังสีของประเทศนั้นๆ  สําหรับการ
เตรียมพรอมฉุกเฉินทางรังสีในประเทศไทยนั้น สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ไดติดตั้งสถานีตรวจวัดปริมาณรังสี
แกมมาในอากาศ 15 สถานี และสถานีใตน้ํา 2 สถานี1  กรมทรัพยากรธรณีไดทําแผนท่ีกัมมันตรังสีเทอรนารีและ
แผนท่ีกัมมันตรังสีแสดงภูมิหลังธรรมชาติ (Airborne radiometric data)  จากรังสีแกมมาไวเม่ือป พ.ศ. 2536-
2537 [1] และ  ในป 2555-2556 ผูวิจัยไดจัดทําขอมูลรังสีพ้ืนหลังของปริมาณธาตุรังสีตามธรรมชาติใน พืชและ
ผลไมทองถ่ินบางชนิดในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพเปนท่ีตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรซ่ึงเปนพ้ืนท่ีในจังหวัด
ภาคใต2 นอกจากนี้ ประเทศไทยไดติดตั้งสถานีตรวจวัดนิวตรอนสิรินธร ณ ดอยอินทนนท สําหรับตรวจวัด
อนุภาคนิวตรอนท่ีมาจากนอกโลกซ่ึงเปนความรวมมือระหวางหลายหนวยงาน คือ ประเทศญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา 
มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อยางไรก็ตาม ยังมีแหลงท่ีมาของ
รังสีตามธรรมชาติและท่ีมนุษยสรางข้ึนอ่ืนๆ อีกหลายแหลง (ดังแสดงในรูปท่ี 1.1) ท่ีประชาชนในประเทศไดรับ
ตามปกติเปนประจําอยูแลวหรือท่ีเรียกวา รังสีพ้ืนหลัง (Background Radiation) และยังไมมีการตรวจวัด
เพ่ือจัดทําเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับประเทศอยางครบถวนและเปนระบบ ดังนั้น หากมีอุบัติเหตุทางรังสีเกิดข้ึนไม
วาจะในประเทศหรือนอกประเทศ โดยเฉพาะกรณีท่ีอุบัติเหตุนั้นมีการแพรกระจายของสารกัมมันตรังสีออกสู
สิ่งแวดลอม  หากไมทราบวารังสีพ้ืนหลังของประเทศไทยเปนเทาไรเพราะอาจมีขอมูลอางอิงทางวิชาการไม
ครบถวนจึงไมสามารถบอกไดวามีการปนเปอนทางรังสีหรือไมมากนอยอยางไรและเทาไร ซ่ึงอาจสรางความวิตก
และความตระหนกใหแกประชาชนได  ดวยเหตุผลขางตน  ผูวิจัยจึงเห็นวามีความจําเปนอยางยิ่งท่ีควรใหการ
สนับสนุนใหมีศึกษาและวิจัยในการจัดทําขอมูลพ้ืนฐานของแหลงท่ีมาของรังสีตามธรรมชาติและท่ีมนุษยสรางข้ึน
และจัดทําเปนขอมูลรังสีพ้ืนหลังเพ่ือจะเปนประโยชนและสนับสนุนในการเตรียมความพรอมฉุกเฉินทางดานรังสี
ของประเทศไทย จึงเปนท่ีมาของการศึกษานี้   

1
ท่ีมา : http://www.oaep.go.th/main.php

2
ท่ีมา; รายงานฉบบัสมบรูณ์“การจดัทาํขอ้มูลรังสีพื้นหลงัของปริมาณธาตุรังสีตามธรรมชาติในพชื และผลไมท้อ้งถิ่นบางชนิด ในพื้นท่ีท่ีมี

ศกัยภาพเป็นท่ีตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์” จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สัญญาเลขท่ี GRB_APS_๒๐_๕๕_๒๑_๐๖, 2556  

ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร   คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     1-1 
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รูปท่ี 1.1 แหลงท่ีมาของรังสีตามธรรมชาติและท่ีมนุษยสรางข้ึน [2] 
ท่ีมา: รายงานของคณะกรรมาธิการของสหประชาติทางดานผลกระทบของรังสีจากอะตอม 

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

จากรูปท่ี 1 จะเห็นวามีแหลงท่ีมาของรังสีหลายแหลง ดังนั้นจึงมีขอมูลท่ีจะตองจัดเก็บในการวิจัยนี้มี
คอนขางมาก และตองการงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่องจึงจะไดขอมูลครบถวน ซ่ึงหลายประเทศไดใชเวลา
ในการจัดเก็บขอมูลเหลานี้เปนเวลาประมาณ 10 ปข้ึนไป   ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดแบงการวิจัยออกเปน  4 เฟส เฟส
ละ 2 ป ดังนี้ 

เฟสท่ี 1 : จัดทําขอมูลแหลงท่ีมาของธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในสินคาบริโภค   ไดแก อาหาร 
นมและน้ําดื่มท่ีผลิตในประเทศ   

เฟสท่ี 2 : จัดทําขอมูลแหลงท่ีมาของธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติจากรังสีแกมมาจากพ้ืนดินในพ้ืนท่ี
ชุมชนโดยการตรวจวัดแบบ Car borne  

เฟสท่ี 3 : จัดทําขอมูลแหลงท่ีมาของธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติจากกาซกัมมันตรังสีเรดอนโดยใช
ผลจากสํารวจในเฟสท่ี 2 เพ่ือกําหนดจุดติดตั้งหัววัดเรดอนและโทรอน  

เฟสท่ี 4 : จัดทําขอมูลแหลงท่ีมาของธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในวัสดุกอสรางและจากทาง
การแพทย 

หมายเหตุ: โดยในแตละเฟส จะทําการตรวจวัดการปนเปอนของปริมาณกัมมันตรังสี Cs-137 ซ่ึงเปนธาตุท่ีมาจาก
แหลงท่ีมนุษยทําข้ึนในทุกตัวอยางดวย 

1.2 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย เพ่ือจัดทําขอมูลพ้ืนฐานของแหลงท่ีมาของรังสีตามธรรมชาติและท่ีมนุษย
สรางข้ึนและจัดทําขอมูลรังสีพ้ืนหลังเพ่ือจะเปนประโยชนและสนับสนุนในการเตรียมพรอมฉุกเฉินทางดานรังสี
ของประเทศไทย  

ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร   คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     1-2 



การจัดทําขอมูลพื้นฐานของแหลงที่มาของรังสีตามธรรมชาติและจากมนษุยทาํขึน้ 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมพรอมฉกุเฉินทางดานรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 1)    

รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 

 

1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย 

ในเฟสท่ี 1 นี้แบงเปนการวิจัยเปน 2 ป โดย 

1. ปท่ี 1 จะทําการเก็บตัวอยางในภาคเหนือ ภาคกลาง และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะทําการ
จัดเก็บตัวอยางประเภท ขาวสาร ผักสวนครัวบางชนิด (ตะไคร ขา) ธัญพืช (ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง) ผลไมตาม
ฤดูกาล นม และ น้ําดื่ม ท่ีผลิตในแตละภูมิภาคของประเทศ โดยการเก็บตัวอยางจะสุมเก็บจากจังหวัดท่ี
เปนศูนยกลางของภาคเหนือ ภาคกลาง และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. ปท่ี 2 จะทําการเก็บตัวอยางในภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต โดยภาคใตจะเก็บอาหารทะเล
แหงบางชนิด (กุงแหง สาหราย กะป)   นม และ น้ําดื่ม ท่ีผลิตในแตละภูมิภาคของประเทศ โดยการเก็บ
ตัวอยางจะสุมเก็บจากจังหวัดท่ีเปนศูนยกลางของตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต 

3. ธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในการศึกษานี้ไดแก เชน 40K, 210Po (ในบางตัวอยาง), 226Ra, 228Ra, 
และ 137Cs 

1.4 ทฤษฎี สมมุติฐานและกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  

        ในการวิจัยนี้ไดจําแนกแหลงท่ีมาของรังสีท่ีประชาชนไดรับ ดังนี้    

1. ธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ ท่ีสําคัญไดแก  
ก. กาซกัมมันตรังสีเรดอนจากการสลายตัวของอนุกรมยูเรเนียม (Internal exposure) ซ่ึงเปน

แหลงท่ีมนุษยเราไดรับมากท่ีสุด 
ข. รังสีคอสมิกท่ีมาจากนอกโลก ซ่ึงเปนแหลงท่ีมนุษยเราไดรับเปนอันดับสี่ เกิดจากรังสีคอสมิกทํา

อัตรกิริยากับชั้นบรรยากาศโลก (Cosmic rays and Cosmogenic radionuclides)       
ค. รังสีแกมมาจากพ้ืนดิน (External exposure) ซ่ึงเปนแหลงท่ีมนุษยเราไดรับเปนอันดับสาม  มา

จากธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติท่ีเกิดมาพรอมกับการเกิดโลก(Primordial radionuclides) 
ปะปนอยูกับเปลือกโลก เชน  ยูเรเนียม-238, ทอเรียม-232, และยูเรเนียม 235  รวมท้ังรังสีท่ี
แผออกมาจากธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติลูกหลานท่ีสลายมาจากอนุกรมของธาตุท้ังสาม 
(Daughter in natural decay chains)  และจากธาตุไมไดมาจากการสลายตัวของอนุกรม ซ่ึง
มีท้ังหมด  15 ธาตุ โดยธาตุท่ีสําคัญมี 2 ธาตุ คือ K-40 และ Ru-87   

ง. กัมมันตภาพรังสีจากสินคาบริโภค (Internal exposure) ไดแก อาหารและน้ําดื่ม ซ่ึงเปนแหลง
ท่ีมนุษยเราไดรับเปนอันดับหา  และสินคาอุปโภค เชน โทรทัศน นาฬิกา เครื่องเซรามิคตางๆ 

จ.  กัมมันตภาพรังสีจากวัสดุกอสราง (External exposure) ไดแก หิน ดิน ทราย ซ่ึงเปนแหลงท่ี
มนุษยเราไดรับเปนอันดับเจ็ด เนื่องจากอาคารบานเรือนประกอบข้ึนจากวัสดุจากธรรมชาติ 
ดังนั้น อาคารบานเรือนจึงมีธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ (ยูเรเนียม ทอเรียม และ โปแตส-
เซียม) ปะปนอยูเสมอ   

2. ธาตุกัมมันตรังสีท่ีมนุษยสรางข้ึน ท่ีสําคัญไดแก  
ก. ทางการแพทย ซ่ึงเปนแหลงท่ีมนุษยเราไดรับเปนอันดับสอง   
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ข. ฝุนละอองรังสี (fall out) ซ่ึงเปนแหลงท่ีมนุษยเราไดรับเปนอันดับหก  เปนธาตุท่ีมาจากมนุษย
ผลิตข้ึน (Artificial radionuclides) ฝุนรังสีนี้มาจากการทดลองระเบิดนิวเคลียร หลังป ค.ศ. 
1963 ประเทศสหรัฐอเมริกาและรัสเซียไดเลิกทดลองระเบิดนิวเคลียรในอากาศ   คาปริมาณ
รังสีไดลดลงจาก 130 ไมโครซีเวิรต ลงเหลือ 10 ไมโครซีเวิรต (ซีเวรต เปนหนวยปริมาณการ
ไดรับรังสี) 

คณะกรรมาธิการของสหประชาติทางดานผลกระทบของรังสีจากอะตอม (United Nations Scientific 
Committee on the Effects of Atomic Radiation, UNSCEAR 2008) ไดรายงานปริมาณรังสียังผลตอปท่ี
มนุษยเราไดรับจากแหลงตางๆไว ดังแสดงใน ตารางท่ี 1.1   โดยเฉลี่ยมนุษยเราจะไดรับปริมาณรังสีประมาณ 2.4 
มิลลิซีเวิรตตอป ตารางท่ี 1.2 แสดงปริมาณโดสท่ีประชาชนไดรับจากสินคาอุปโภคตางๆ รูปท่ี 1.2 แสดงความ
เขมขนของธาตุยูเรเนียม-238 ในน้ําด่ืมท่ีตรวจพบในประเทศตางๆ และรูปท่ี 1.3 แสดงปริมาณรังสีท่ีมนุษยไดรับ
จากแหลงตางๆ 

ตารางท่ี 1.1  ปริมาณรังสียังผลตอปท่ีมนุษยไดรับจากแหลงตางๆ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ตารางท่ี 1.2 ปริมาณรังสีท่ีประชาชนไดรับจากสินคาอุปโภคตางๆ  
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รูปท่ี 1.2 ความเขมขนของธาตุยูเรเนียม-238 ในน้ําดื่ม 

 
 
 

 
 

รูปท่ี 1.3  ปริมาณรังสีท่ีมนุษยไดรับจากแหลงตางๆ 
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กัมมันตรังสีตามธรรมชาติในตัวเรา (Natural Radioactivity in the Body) 
 ตัวมนุษยประกอบข้ึนดวยองคประกอบทางเคมี  และ มนุษยยังตอง ดื่มน้ํา และ รับประทาน

อาหารตลอดชีวิต จึงไมแปลกใจเลยท่ีมนุษยเราจะมีธาตุกัมมันตรังสีอยูในตัว   จากขอมูลของ ICRP 30   พบวา 

คนเรามีปริมาณโปแตสเซียม-40 ในรางกายสูงมาก โดยพบอยูในรางกายของคนเราประมาณ 17 มิลลิกรัม ซ่ึง

สะสมอยูในกลามเนื้อเปนสวนใหญ โดยคํานวณจากมนุษยขนาดมาตรฐาน 70 กิโลกรัมกรัม แตรางกายมี

ความสามารถในการกําจัดโปแตสเซียม-40 ออกจากรางกายไดเร็ว ในรางกายจึงมีปริมาณโปแตสเซียม-40 

ปริมาณสูงไดกวาธาตุอ่ืน 

1.5 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ท่ีเกี่ยวของ กับการวิจัยนี้ 

1. R. Djingova และ I. Kuleff  ทําการวิจัยเรื่อง Concentration of caesium-137, cobalt-60 and 
potassium-40 in some wild and edible plants around the nuclear power plant in Bulgaria 
ซ่ึงไดศึกษาถึงความแรงรังสีของ Cs-137  Co-60 และ K-40 ในตัวอยางพืชปา (Taraxacum officinale, 
Plantago lanceolata และ Populus nigra ‘Italica’)  พืชท่ีสามารถรับประทานได (ผัก ธัญพืช และ
ผลไม) และดิน ในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดใหเปนบริเวณปลอดภัยของโรงไฟฟาพลังนิวเคลียร Kozloduy ประ
เทศบลูกาเรีย  และนําผลท่ีไดไปเปรียบเทียบกับตัวอยางจากพ้ืนท่ีอ่ืนซ่ึงไดทําการตรวจวัดและวิเคราะห
กอนหนานี้และยังเปรียบเทียบกับผลท่ีไดจากงานวิจัยอ่ืน  Transfer factor จากดินไปยังพืชของ Cs-137 
มีอยูในชวง 0.002 และ 0.009  สําหรับ K-40  มีอยู ในชวง 0.009 และ 0.35   ปริมาณรังสียังผล
รายบุคคลอยูท่ีระดับ 4.5%ของขีดจํากัดของปริมาณรังสีท่ีรับไดในแตละป 

2. N. Hamada และ H. Ogino สรุปเก่ียวกับ Food safety regulations: what we learned from the 
Fukushima nuclear accident วาเม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2011 แผนดินไหวขนาด 9.0 ตามมาตราริก
เตอร และคลื่นสึนามิท่ีเกิดข้ึน ณ ชายฝงตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญ่ีปุน โรงไฟฟานิวเคลียร 
Fukushima ท่ีถูกน้ําทวมและตามมาดวยการแพรกระจายของ radionuclide จากเครื่องปฏิกรณท่ีชํารุด
เสียหาย โดยคาการควบคุมชั่วคราวสําหรับกัมมันตภาพรังสีในอาหารและเครื่องดื่มท่ีตั้งเกณฑไวเม่ือวันท่ี 
17 เดือนมีนาคม 2011 โดยคาท่ีตั้งไวนั้นคิดจากคาดัชนีท่ีกําหนดไวลวงหนา ยกเวนคาการไดรับ 
radioiodines เขาสูรางกาย ในน้ําและนมของทารก สําหรับ ซีเซียม ยูเรเนียม พลูโตเนียม และ 
transuranic ท่ีสลายตัวใหอนุภาคแอลฟานั้นคาดัชนีท่ีถูกกําหนดไวในอาหารและเครื่องดื่มตองไมเกิน 5 
mSv/y คาดัชนีสําหรับ radioiodines ถูกกําหนดไวไมเกินปริมาณท่ีเทียบเทาท่ีตอมไทรอยดคือ 50 
mSv/y และอยูในน้ํา, นม และผักบางอยาง แตไมมีอยูในอาหารอ่ืน ๆ คาดัชนีถูกคํานวณเปนระดับความ
เขมขนของสารกัมมันตรังสีจากรังสีท่ีตัวบงชี้ (131I สําหรับ radioiodines, 134Cs และ 137Cs สําหรับ 
radiocesiums) โดยยืนยันจากความสัมพันธของความเขมขนของสารกัมมันตรังสีของ radionuclides ท่ี
อยูรวมกัน (เชน 132I, 133I, 134I, 135I และ 132Te สําหรับ 131I) นอกจากนั้นไดดําเนินการสํารวจเพ่ือ
ตรวจสอบระดับของ 131I, 134Cs และ 137Cs คาเกณฑท่ีกําหนดไวกอนหนานี้มีคาสูงเกินในน้ําประปา, 
น้ํานมดิบ และผักบางชนิด สําหรับขอจํากัด ในการจัดจําหนาย และการบริโภคท่ีเริ่มใชวันท่ี 21 มีนาคม 
สําหรับปลาท่ีปนเปอน radioiodines เกินระดับท่ีตั้งไวถูกตรวจพบ ดังนั้นคาเกณฑท่ีกําหนดชั่วคราว
สําหรับ radioiodines ในอาหารทะเลนํามาจากท่ีไดในผัก ไดถูกเพ่ิมเขาไปเม่ือวันท่ี 5 เมษายน สําหรับ
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ขอจํากัดท้ังหมด เริ่มใชภายใน 25 วันหลังจากท่ีตรวจพบครั้งแรกท่ีมีคาเกินในแตละรายการอาหารหรือ
เครื่องด่ืม และระดับสูงสุดท่ีถูกตรวจพบในผักใบ (54,100 Bq/kg สําหรับ 131I และ 82,000 Bq/kg 
สําหรับ 134Cs และ 137Cs รวมกัน) บทความนี้มุงเนนไปท่ีเหตุผลท่ีอยูเบื้องหลังของกฎระเบียบดานความ
ปลอดภัยของอาหาร และกลาวถึงปญหาพ้ืนฐาน ในการศึกษานี้ไดสรุปผลการตรวจสอบอาหารจํานวน 
24,685 ตัวอยาง และขอจํากัด หรือเกณฑท่ีจะมีผลบังคับใชก็จะไดอธิบายไวดวย 

3. HS. Chiu, PJ. Huang, JL. Wuu และ JJ. Wang ไดทําวิจัยเรื่อง Radioactivity inspection of Taiwan 
for food products imported from Japan after the Fukushima nuclear accident โดยหลังจาก
แผนดินไหวท่ีเกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุนในป 2011 ทําใหไดรับความเสียหายอยางมากในชีวิตและทรัพยสิน 
และยังกอใหเกิดอุบัติเหตุในโรงไฟฟานิวเคลียรฟุกุชิมะท่ีตามมาดวยการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีเขาไป
ในหวงโซอาหาร ดังนั้นเพ่ือปองกันความเสียหายของรังสีจากอาหารท่ีนําเขาจากประเทศญ่ีปุน, สถาบัน
การวิจัยพลังงานนิวเคลียร (INER) ในไตหวันไดเริ่มตนการตรวจสอบกัมมันตภาพรังสีในผลิตภัณฑอาหารท่ี
นําเขาจากประเทศญ่ีปุนหลังจากท่ีเกิดอุบัติเหตุ รวมประมาณ 20,000 ตัวอยาง จากการตรวจสอบเม่ือ
วันท่ี 24 มีนาคม 2011 ถึง 31 มีนาคม 2012 พบวามี ตัวอยางผลิตภัณฑอาหารท่ีตรวจวัดไดมี
ปริมาณ 131I, 134Cs และ 137Cs  เกินเกณฑกําหนด 44 ตัวอยาง และตัวอยางเครื่องดื่มแอลกอฮอลเกิน
เกณฑกําหนด 2 ตัวอยาง โดยคาท่ีตรวจวัดไดคือ 131I (1.7-3.4 Bq kg-1), 134Cs (0.6-132 Bq kg-1) 
และ 137Cs (0.8-189 Bq kg-1). 

4.  BA. Marouf, AK al-Hadad, NA Toma, NF Tawfiq, JA Mahmood และ MA Hasoon ไดทําวิจัย
เรื่อง Radionuclide contamination of foods imported into Iraq following the Chernobyl 
nuclear reactor accident โดยตั้งแตตนป 1986 โปรแกรมตรวจสอบรังสีในอาหารท่ีนําเขาไดรับการ
ดําเนินการโดยคณะกรรมการพลังงานปรมาณูอิรัก หลังจากท่ีเกิดอุบัติเหตุเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรเชอรโน
บิลในสหภาพโซเวียต หองแลปไดถูกออกแบบเพ่ือทําการวัดความเขมขนของ radionuclide ในอาหารท่ี
นําเขาจากประเทศท่ีทราบวาจะมีการปนเปอนอยางรุนแรงจากฝุนกัมมันตรังสีท่ีฟุงกระจายออกมาจาก
เครื่องปฏิกรณนิวเคลียรเชอรโนบิล ไดทําการวิเคราะห โดยเทคนิค Gamma-Spectrometric ในรายการ
อาหารตางๆ เชน นมผง, เนื้อแกะ, เนื้อไก, ธัญพืช ซ่ึงธัญพืชท่ีนําเขามาในอิรักกอนเกิดอุบัติเหตุเชอรโนบิล
ในผลิตภัณฑใด ๆ  ไมพบวามี fission products ปนเปอน  แตอยางไรก็ตามผลิตภัณฑหลังเกิดอุบัติเหตุ
เชอรโนบิลพบการปนเปอน ใน100% ของเนื้อแกะ, 81% ของเม็ดถ่ัว, 44% ของนมผง และถ่ัวเขียว, 17% 
ของตัวอยางเนื้อยาง  ดวย 137Cs, หรือ 137Cs และ 137Cs. โดยมีปริมาณ137Cs สูงสุดท่ีปนเปอนดังนี้ 82, 
147, 420, 6 และ 4 Bq kg-1ตามลําดับ โดยมี 134Cs ปนเปอนอยูประมาณ 50% ของคาขางตน 

5. N. Harada และ M. Nonaka ไดทําวิจัยเรื่อง Soil radiocesium distribution in rice fields disturbed 
by farming process after the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant accident เม่ือเกิด
แผนดินไหวขนาด 9.0 ตามมาตราริกเตอร และสึนามิขนาดใหญท่ีกระทบชายฝงทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของญ่ีปุนเม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2011 ทําใหเกิดความเสียหายรายแรงตอเครื่องปฏิกรณของฟุกุชิมะไดอิจิ
โรงไฟฟานิวเคลียร (FDNPP) ซ่ึงดําเนินการโดย บริษัท ไฟฟาโตเกียว ทําใหสารกัมมันตรังสีจํานวนมากถูก
ปลอยออกจาก FDNPP มีบางสวนท่ีปนเบื้อนบนพ้ืนดิน ในการศึกษานี้ไดตรวจสอบการปนเปอนของดิน 
จาก radiocesium ของนาขาว ในพ้ืนท่ี Aga และ Minamiuonuma, Niigata ซ่ึงอยูหางจาก FDNPP ~ 
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130 และ 200 กม. ตามลําดับ Niigata เปนพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีปลูกขาวท่ีใหญท่ีสุดในภูมิภาคท่ีกําลังเติบโตใน
ประเทศญ่ีปุน งานวิจัยนี้ไดเก็บตัวอยางดินจากชั้นไถลึก 5 เซนติเมตร ของนาขาวในเดือนสิงหาคม และ
กันยายน 2011 หรือประมาณ 5-6 เดือนหลังจากอุบัติเหตุ ผลการศึกษาพบวามีความเขมขน 
radiocesium (ผลรวมของ 134Cs  และ 137Cs) ในตัวอยางดินจากพ้ืนท่ีปลูกขาว  ~ 300 Bq (Kg dry 
soil)-1 ตัวอยางท้ังหมดท่ีมีอัตราสวน 134Cs/137Cs = 0.68-0.96 หลังจากการแกไขคาจากเม่ือวันท่ี 11 
มีนาคม 2011 แสดงใหเห็นวา radiocesium ปนเปอนลงบนพ้ืนท่ีเหลานี้ แมวานาขาวจะไดรับการรบกวน
จากกระบวนการทําฟารมหลังจากอุบัติเหตุ FDNPP ก็ยังพบการกระจายของความเขมขน radiocesium 
ในความลึกชั้นไถ ซ่ึงแสดงใหเห็นวามีความเขมขนสูงในชั้นดินบน ลักษณะเชนนี้แสดงใหเห็นวาการไถในฤดู
ใบไมผลิท่ีน้ําทวม และการผสม ท่ีดําเนินการกอนการปลูกขาวนั้นไมไดมีการเปลี่ยนแปลงการปนเปอนบน
พ้ืนผิวดินของ radiocesium ผานชั้นไถ นอกจากนี้การกระจายความเขมขนแนวระนาบของ 
radiocesium ตรวจสอบพบวาอยูใกลชองเติมน้ําในนาขาว ปริมาณกัมมันตภาพรังสีสูงสุดพบวามีความ
สอดคลองกับทิศทางของการปลอยน้ําเขาพ้ืนท่ีนา แสดงใหเห็นวาระดับกัมมันตภาพรังสีในนาขาวอาจจะ
สูงข้ึนตามการไหลเขาของรังสีท่ีเพ่ิมข้ึนจากในน้ําชลประทานในชวงการทําฟารม 

6. JM. Gómez-Guzmán, E. Holm, SM. Enamorado-Báez, JA. Abril, AR. Pinto-Gómez, JM. 
López-Gutiérrez, M. García-León ไดทําการวิจัยเรื่อง Pre- and post-Chernobyl accident levels 
of 129I and 137Cs in the Southern Baltic Sea by brown seaweed Fucus vesiculosus ไดศึกษา
วา 129I เปน radionuclideท่ีมีคาครึ่งชีวิตยาว (T 1/2 = 15.7 × 106 ป) ท่ีมีอยูในสภาพแวดลอมเพราะ
แหลงท่ีมาจากธรรมชาติและมนุษย ในงานนี้มีความเขมขนและอัตราสวน 129I 129I/127I ไดรับการพิจารณา
ใน vesiculosus Fucus สาหรายทะเลท่ีเก็บไดในทะเลบอลติกทางตอนใตในชวงป 1982 และ 1986 
(อุบัติเหตุเชอรโนบิล) ขอมูลผลการศึกษาไดรับการประเมินในแงของความเขมขนของ 129I, 129I/127I และ
อัตราสวน 129I/137Cs โดยความเขมขน 129I จะพบในประมาณ (0.82-5.89) × 109 atom g-1 ในป 1982 
และ (1.33-38.83) × 109 (0.82-5.89) × 109 atom g-1 ในป 1986 อัตราสวน 129I/127I = (22.7-87.8) × 
10-10 สําหรับสาหรายทะเลท่ีเก็บรวบรวมไดในป 1982 และ (26.1-305.5) × 10-10 สําหรับสาหรายทะเลท่ี
เก็บรวบรวมไดในป 1986 นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธเชิงเสนเปนท่ียอมรับสําหรับความเขมขน 127I ในน้ํา
ทะเลและความเค็มในบริเวณนี้ทําใหการประมาณคาความเขมขนของ 127I ใน F. vesiculosus  
ปริมาณของ 129I และ 129I/127I ใน Kattegat อยูในระดับสูง และมีแนวโนมคอยๆลดลงไปทะเลบอลติก 
แสดงใหเห็นวาสิ่งสนับสนุนท่ีสําคัญ ของ 129I ในพ้ืนท่ีทะเลบอลติกมาจาก Sellafield และโรงงานการสกัด
เชื้อเพลิงนิวเคลียร (La Hague reprocessing plants) เชนเดียวกับการเกิดอุบัติเหตุเชอรโนบิล, 129I 
ความเขมขนในตัวอยางท่ีเก็บรวบรวมไดในป 1986 ไมไดสูงกวาท่ีคาดไวในตัวอยางท่ีปนเปอนจากป 1982 
ผลการวิจัยนี้สนับสนุนมุมมองท่ีวาอุบัติเหตุเชอรโนบิลมีผลตอ 129I ในภูมิภาคบอลติกอยางไมมีนัยสําคัญ  

 
1.6 เอกสารอางอิงของโครงการวิจัย 
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1.7 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
1. ผลการศึกษาจะมีประโยชนและสนับสนุนตอการเตรียมพรอมฉุกเฉินทางดานรังสีของประเทศไทย การ

ออกกฎระเบียบและ นโยบายและแผนรองรับโครงการโรงไฟฟาพลังนิวเคลียรของประเทศไทยและ
ของประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงมีหนวยงานท่ีสามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนไดแก  

- สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ดานการออกกฎระเบียบและการจัดทําแผนฉุกเฉินทางรังสี 
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- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และกระทรวงพลังงาน สามารถใชขอมูลประกอบในการ
จัดทําโครงการ โรงไฟฟาพลังนิวเคลียรของประเทศไทย 

- สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สามารถใชขอมูลเพ่ืออางอิงเพ่ือ
การศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางรังสี 

2. ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาสามารถทําการเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติรวมท้ังสามารถ
นําเสนอในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติได 

1.8 แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย 
1. โครงการมีความรวมมือกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ ในการชวยวิเคราะหธาตุกัมมันตรังสี

บางตัว 
2. จะนําเสนอผลการศึกษาในท่ีประชุมวิชาการระดับประเทศ  เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนํา

ผลการวิจัยท่ีไดไปใชในเกิดประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ 

1.9 วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานท่ีทําการทดลอง/เก็บขอมูล 
1. คัดเลือก ชนิด และประเภทของตัวอยางท่ีจะศึกษา-วิจัยในแตละจังหวัดท่ีเปนศูนยกลางของแตละ

ภูมิภาค (การคัดเลือกจะอางอิงตามเอกสาร UNSCEAR 2008) 
   โดย  ปท่ี 1 จะทําการเก็บตัวอยางในภาคเหนือ ภาคกลาง และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   ปท่ี 2 จะทําการเก็บตัวอยางในภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต 
2. จัดเก็บตัวอยาง  

ปท่ี 1 ขาวสาร ผักสวนครัวบางชนิด (ตะไคร ขา) ธัญพืช (ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง) ผลไมตาม
ฤดูกาล นม และ น้ําดื่ม ท่ีผลิตในแตละภูมิภาคของประเทศ โดยการเก็บตัวอยางจะสุมเก็บจากจังหวัดท่ี
เปนศูนยกลางของภาคเหนือ ภาคกลาง และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปท่ี 2  พืช ผัก ผลไมตามฤดูกาล นม และ น้ําดื่ม ท่ีผลิตในภาคตะวันตกและตะวันออก สวน
ภาคใตจะทําการเก็บตัวอยาง อาหารทะเลแหงบางชนิด (กุงแหง สาหราย กะป)   นม และ น้ําดื่ม ท่ีผลิต
ในพ้ืนท่ี โดยการเก็บตัวอยางจะสุมเก็บจากจังหวัดท่ีเปนศูนยกลางของแตละภูมิภาค   

3. ทําการวิเคราะหธาตุกัมมันตรังสี 40K, 226Ra, 228Ra, 137Cs และ 210Po (ไมเกิน 15 ตัวอยาง) ในตัวอยางท่ี
คัดเลือก  

4. วิเคราะหและจัดทําขอมูลพ้ืนฐานและรังสีพ้ืนหลังของตัวอยางท่ีศึกษา  
5. สรุปผลการศึกษา 
6. จัดทํารายงาน 
 

สถานท่ีเก็บขอมูล ประเทศไทย 
สถานท่ีทดลองหลัก ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร  คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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1.10 ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย   

           เฟส 1 ระยะเวลาโครงการ 2 ป  

กิจกรรม ปท่ี 1 (2558) ปท่ี 2 (2559) 
1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 

1. คัดเลือก ชนิด และประเภทของตัวอยาง ในแต
ละภูมิภาคของประเทศไทย 

        

2. จัดเก็บตัวอยาง         
3. ทําการวิเคราะหธาตุ

กัมมันตรังสี  40K, 210Po, 226Ra, 228Ra, 
และ 137C  ในตัวอยางท่ีคัดเลือก 

        

4. วิเคราะหและจัดทําขอมูลพ้ืนฐานและรังสีพ้ืน
หลังของตัวอยางท่ีศึกษา 

        

5. สรุปผลการศึกษา         
6. จัดทํารายงาน         
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บทที่ 2 
การคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษาและการวางแผนเก็บตัวอยาง 

 
การกําหนดพ้ืนท่ีศึกษาและกลุมตัวอยางมีความจําเปนอยางยิ่งตอการทําใหการดําเนินงานของ

โครงการวิจัยบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายภายในเวลาอันจํากัดไดอยางมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ในการกําหนดพ้ืนท่ีศึกษาและกลุมตัวอยางนอกจากจะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของงานแลวยังตองคํานึงถึงดาน
เศรษฐศาสตรอีกดวย การเก็บขอมูลจากประชากรทุกหนวยอาจทําใหเสียท้ังเวลา คาใชจาย แรงงาน และเครื่องมือ
ท่ีใชในงานวิจัยโดยไมจําเปน ดังนั้นเพ่ือใหไดมาซ่ึงกลุมตัวอยางท่ีดี ท่ีสามารถเปนตัวแทนของประชากรและมีขนาด
ท่ีพอเหมาะเพียงพอท่ีจะสรุปผลไปยังกลุมประชากรท้ังหมดได คณะวิจัยจึงไดนําวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายวิธี
รวมกัน (Multi-stage Sampling) มาใชในการพิจารณาคัดเลือกพ้ืนท่ีศึกษาเพ่ือเก็บขอมูลและสุมเก็บตัวอยางจาก
แตละภูมิภาค ดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 การคัดเลือกจังหวัดเพ่ือใชเปนตัวแทนของแตละภาค จะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster 
(Area) Random Sampling) โดยใชความเปนจังหวัดศูนยกลางในภาคนั้นๆ ประกอบกับการพิจารณาจากเนื้อท่ี
ถือครองทําการเกษตรและจํานวนผูถือครองเนื้อท่ีการเพาะปลูกเปนเกณฑท่ีใชในการคัดเลือก 

ข้ันท่ี 2 การคัดเลือกอําเภอเพ่ือใชเปนตัวแทนของจังหวัด จะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงกลุมและ/หรือแบบตาม
สะดวก (Convenience หรือ Accidental Sampling) โดยพิจารณาจากเนื้อท่ีถือครองทําการเกษตร ชนิดและ
ปริมาณของการผลิตพืช ปริมาณรังสีพ้ืนหลัง ขอมูลทางธรณีวิทยา และ/หรือความสามารถในการเขาถึงพ้ืนท่ีศึกษา     

ข้ันท่ี 3 การคัดเลือกตําบลและหมูบานเพ่ือใชเปนตัวแทนของแตละอําเภอ จะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก 
โดยจะลงศึกษาเก็บขอมูลและตัวอยางในพ้ืนท่ีท่ีนักวิชาการการเกษตรของแตละอําเภอไดอนุเคราะหติดตอ
ประสานงานให 

 
ตารางท่ี 2.1 เนื้อท่ีใชประโยชนทางการเกษตรจําแนกตามลักษณะการใชประโยชนในท่ีดินและภูมิภาคป 2556 

เนื้อท่ีใชประโยชนทางการเกษตร  
 (ลานไร) 

ท้ังประเทศ ภาคเหนือ 
ภาค

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคกลาง ภาคใต 

นาขาว 
พืชไร 
สวนไมผล ไมยืนตน 
สวนผัก ไมดอก/ไมประดับ สมุนไพร 
ยางพารา 

59.81 
26.10 
8.79 
0.96 

16.94 

13.78 
9.57 
2.12 
0.31 
0.87 

36.87 
11.17 
0.49 
0.17 
4.47 

8.31 
5.33 
2.58 
0.39 
1.67 

0.85 
0.04 
3.60 
0.08 
9.93 

เนื้อท่ีเพาะปลูกพืชท้ังหมด 112.61 26.66 53.17 18.27 14.51 
ท่ีมา : สํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 ท่ัวราชอาณาจักร สํานักงานสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
        การสื่อสาร 
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พ้ืนท่ีศึกษาและสุมเก็บตัวอยางสําหรับการจัดทําขอมูลพ้ืนฐานของแหลงท่ีมาของรังสีตามธรรมชาติและท่ี
มนุษยสรางข้ึนในปท่ี 1 ประกอบดวยจังหวัดศูนยกลางหรือพ้ืนท่ีเหมาะสมท่ีไดถูกคัดเลือกจากภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคกลาง ตามลําดับ ในการคัดเลือกจังหวัดท่ีจะใชเปนตัวแทนของแตละภูมิภาคจะ
พิจารณาจากความเปนจังหวัดศูนยกลางและเนื้อท่ีถือครองทําการเกษตรและ/หรือเนื้อท่ีเพาะปลูกพืช ขอมูลท่ีใช
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกนั้นไดรวบรวมและอางอิงมาจากเอกสารขอมูลพ้ืนฐานเศรษฐกิจการเกษตรป 2556-
2558 (เอกสารสถิติทางการเกษตรเลขท่ี 402) จัดทําโดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ และ เอกสารสํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 ท่ัวราชอาณาจักร จัดทําโดยสํานักงานสํานักงานสถิติ
แหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
ตารางท่ี 2.2 เนื้อท่ีใชประโยชนทางการเกษตรจําแนกตามลักษณะการใชประโยชนในท่ีดินและภูมิภาคป 2557 

เนื้อท่ีใชประโยชนทางการเกษตร  
(ลานไร) 

ท้ังประเทศ ภาคเหนือ 
ภาค

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคกลาง ภาคใต 

นาขาว 
พืชไร 
สวนไมผล ไมยืนตน 
สวนผัก ไมดอก/ไมประดับ 
เนื้อท่ีใชประโยชนทางการเกษตรอ่ืนๆ 

69.96 
31.15 
34.92 
1.40 

11.80 

15.79 
10.19 
4.05 
0.45 
2.01 

42.75 
11.94 
4.32 
0.32 
4.52 

10.20 
9.01 
7.39 
0.50 
4.02 

1.22 
0.01 

19.16 
0.13 
1.25 

เนื้อท่ีใชประโยชนทางการเกษตรท้ังหมด 149.23 32.49 63.85 31.12 21.77 
ท่ีมา : สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรรายสินคา (ขอมูลพ้ืนฐานเศรษฐกิจการเกษตรป 2558) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
        กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
หมายเหตุ :  
ภาคเหนือ ไดแก เชียงราย พะเยา ลําปาง ลําพูน เชียงใหม แมฮองสอน ตาก กําแพงเพชร สุโขทัย แพร นาน อุตรดิตถ พิษณโุลก 
พิจิตร นครสวรรค อุทัยธานี และเพชรบูรณ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก นครราชสมีา บุรีรมัย สรุินทร ศรสีะเกษ  อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อํานาจเจริญ บึงกาฬ เลย
หนองบัวลําภู ขอนแกน อุดรธานี หนองคาย มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 
ภาคกลาง ไดแก กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อางทอง ลพบุรี สิงหบุรี ชัยนาท สระบุรี  
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแกว ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร  
สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ 
ภาคใต ไดแก นครศรีธรรมราช กระบ่ี พังงา ภูเก็ต สุราษฏรธานี ระนอง ชุมพร สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปตตานี ยะลา และ
นราธิวาส 

จากขอมูลเนื้อท่ีถือครองและผูถือครองทําการเกษตรซ่ึงไดถูกรายงานไวในเอกสารสํามะโนการเกษตร 
พ.ศ. 2556 ท่ัวราชอาณาจักร พบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีท่ีดินเพ่ือประโยชนทางการเกษตรมากท่ีสุด คือ 
54.6 ลานไร (รอยละ 46.8) อีกท้ังยังมีจํานวนผูถือครองทําการเกษตรมากท่ีสุดอีกดวย คือ 2.7 ลานราย (รอยละ 
46.4) รองลงมาคือภาคเหนือ 27.5 ลานไร และ 1.3 ลานราย (รอยละ 23.6 และ 22.0 ตามลําดับ) ภาคกลาง 
19.6 ลานไร และ 0.9 ลานราย (รอยละ 16.8 และ 14.3 ตามลําดับ) และสุดทายคือภาคใตเปนภูมิภาคท่ีมีท่ีดิน
เพ่ือประโยชนทางการเกษตรนอยท่ีสุด คือ 14.9 ลานไร (รอยละ 12.8) ซ่ึงมีผูถือครองทําการเกษตร 1.0 ลานราย 
(รอยละ 17.3) นอกจากนี้ยังไดมีการรายงาน 
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 นอกจากขอมูลดังกลาวในขางตน ยังพบวาท้ังในเอกสารสํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 ท่ัวราชอาณาจักร 
และ เอกสารขอมูลพ้ืนฐานเศรษฐกิจการเกษตรป 2558 ไดมีการรายงานถึงขอมูลการใชท่ีดินเพ่ือประโยชนทาง
การเกษตรในป 2556 และ 2557 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 2.1 และ 2.2 ซ่ึงสามารถสรุปไดวาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเปนภูมิภาคท่ีมีการใชท่ีดินมากท่ีสุดในประเทศไทย รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคใต ตามลําดับ 
 การแบงภูมิภาคในงานวิจัยนี้จะแบงออกเปน 6 ภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
ตะวันตก ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต ดังแสดงในรูปท่ี 2.1 โดยยึดหลักการแบงภูมิภาคอยางเปนทางการ
ตามการแบงของคณะกรรมการภูมิศาสตรแหงชาติซ่ึงไดรับการแตงตั้งโดยสภาวิจัยแหงชาติ การแบงแบบนี้เปนการ
แบงเพ่ือวัตถุประสงคทางภูมิศาสตร และวิทยาศาสตร  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.1 แผนท่ีประเทศไทยแสดงการแบงภาคอยางเปนทางการ (6 ภูมิภาค) 

ภูมิภาค จังหวัด 

      ภาคเหนือ  

      (9 จังหวัด) 

เชียงใหม, เชียงราย,ลําปาง,ลําพูน, นาน,

แมฮองสอน, พะเยา, แพร, อุตรดิตถ 

      ภาคตะวันออก 

      เฉยีงเหนือ 

      (20 จังหวัด) 

อํานาจเจริญ, บึงกาฬ, บุรีรัมย, ชัยภูม,ิ 

กาฬสินธุ, ขอนแกน, เลย, มหาสารคาม, 

มุกดาหาร, นครพนม, นครราชสีมา,

หนองบัวลําภ,ู หนองคาย, รอยเอ็ด, 

สกลนคร, ศรีสะเกษ, สุรินทร, 

อุบลราชธาน,ี อุดรธาน,ี ยโสธร 

      ภาคตะวันตก  

      (5 จังหวัด) 

ตาก, กาญจนบุรี, ราชบุรี, เพชรบุรี, 

ประจวบคีรีขันธ 

      ภาคกลาง  

      (22 จังหวัด) 

กรุงเทพมหานคร(1), สมุทรปราการ(2), 

สมุทรสาคร(3), สมุทรสงคราม(4), 

นครปฐม(5), นนทบุรี(6), ปทุมธาน(ี7), 

อยุธยา(8) ,สุพรรณบุรี(9), อางทอง(10), 

สิงหบุรี(11), สุโขทัย, พิษณุโลก, พิจิตร, 

กําแพงเพชร, เพชรบูรณ, นครสวรรค, 

อุทัยธาน,ี , ชัยนาท, ลพบุรี, สระบุรี, 

นครนายก 

      ภาคตะวันออก  

      (7 จังหวัด) 

ฉะเชิงเทรา, จันทบุรี, ชลบุรี, ปราจีนบุรี, 

ระยอง, สระแกว, ตราด 

      ภาคใต  

      (14 จังหวัด) 

ชุมพร, นครศรีธรรมราช, ปตตานี, ตรัง

สตูล,พัทลุง,สงขลา, สุราษฎรธาน,ี ยะลา

,กระบี่, พังงา, ภูเก็ต, ระนอง,นราธิวาส 
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ในสวนของขอมูลเนื้อท่ีถือครองทําการเกษตรและเนื้อท่ีเพาะปลูกของแตละจังหวัด ซ่ึงถูกนํามาใช
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกพ้ืนท่ีศึกษาและสุมเก็บตัวอยางนั้น เปนขอมูลท่ีรวบรวมและอางอิงมาจากเอกสารสํา
มะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 ท่ัวราชอาณาจักร (สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร), สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป 2557 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ), 
ขอมูลเอกภาพของแตละภูมิภาค ป 2557 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ), และ 
ขอมูลพ้ืนฐานการเกษตร/ขอมูลทะเบียนพืชเศรษฐกิจในแตละอําเภอ/จังหวัด (สํานักงานเกษตรอําเภอ/จังหวัด) 

 
2.1 การคัดเลือกพ้ืนท่ีศึกษาและการสุมเก็บตัวอยางในภาคเหนือ 

การคัดเลือกพ้ืนท่ีศึกษา 

 ภาคเหนือ เปนภูมิภาคท่ีอยูดานบนสุดของไทย มีลักษณะภูมิประเทศอันประกอบไปดวยเทือกเขาท่ี
สลับซับซอนและมีลุมน้ําไหลผาน มีท้ังหินชั้น หินอัคนี และหินแปรปรากฏอยูในท่ีตาง ๆ อยางกวางขวาง 
ภาคเหนือมีพ้ืนท่ีเปนภูเขามากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับภูมิภาคอ่ืนซ่ึงคิดเปนรอยละ 78 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดใน
ภาคเหนือ ในสวนของภูมิอากาศมีลักษณะแบบทุงหญาสะวันนา (Aw) คือมีอากาศรอนชื้นสลับกับฤดูแลง  
อุณหภูมิเฉลี่ยประจําปอยูระหวาง 24 -27 องศาเซลเซียส มีฤดู 3 ฤดู คือ ฤดูฝน (พ.ค.- ต.ค.) ฤดูหนาว (ต.ค. - 
ก.พ.) ฤดูรอน (ก.พ. - พ.ค.)  

ในงานวิจัยนี้ไดแบงจังหวัดในภาคเหนือออกเปน 9 จังหวัด โดยยึดตามหลักการแบงภูมิภาคอยางเปน
ทางการตามการแบงของคณะกรรมการภูมิศาสตรแหงชาติ ไดแก เชียงราย เชียงใหม นาน พะเยา แพร 
แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน และ อุตรดิตถ (รูปท่ี 2.1)  ซ่ึง 9 จังหวัดในภาคเหนือนี้มีเนื้อท่ีเพาะปลูกรวมกันท้ังสิ้น 
8.2 ลานไร จังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดท่ีมีเนื้อท่ีเพาะปลูกมากท่ีสุด คือ 2.0 ลานไร (รอยละ 24.6) และนอยท่ีสุด
คือจังหวัดแมฮองสอน ซ่ึงมีเนื้อท่ีเพาะปลูก 0.2 ลานไร (รอยละ 2.5) ดังแสดงในตารางท่ี 2.3 

 
ตารางท่ี 2.3 เนื้อท่ีถือครองและจํานวนผูถือครองทําการเกษตร รายจังหวัดในภาคเหนือ 

จังหวัด 
เพาะปลูกพืช 

เนื้อท่ีถือครองทําการเกษตร (ไร) ผูถือครองทําการเกษตร (ราย) 

เชียงราย 
นาน 

อุตรดิตถ 
เชียงใหม 
พะเยา 
ลําปาง 
แพร 
ลําพูน 

แมฮองสอน 

111,099 
59,090 
47,202 
108,116 
57,220 
70,660 
51,835 
49,914 
20,533 

2,004,212 
1,239,921 
1,023,978 
985,418 
943,234 
728,441 
606,384 
425,497 
202,750 

รวม 575,669 8,159,835 

ท่ีมา : สํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 สํานักงานสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
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ดังท่ีไดกลาวมาแลวในขางตน การคัดเลือกจังหวัดท่ีจะใชเปนพ้ืนท่ีศึกษาเก็บขอมูลและสุมเก็บตัวอยางนั้น
จะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม โดยใชความเปนจังหวัดศูนยกลางในภาคนั้นๆ ประกอบกับการพิจารณาจาก
เนื้อท่ีถือครองทําการเกษตรหรือเนื้อท่ีเพาะปลูก และ/หรือจํานวนผูถือครองเนื้อท่ีเปนเกณฑในการคัดเลือก 
(ตารางท่ี 2.3) ซ่ึงจังหวัดตัวแทนของภาคเหนือท่ีไดสุมคัดเลือกมาไดแก เชียงราย เชียงใหม ลําปาง และพะเยา   

การกําหนดจํานวนและอําเภอเพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีศึกษาและเก็บตัวอยางในแตละจังหวัดนั้น จะพิจาณาจาก
ขนาดพ้ืนท่ีของแตละจังหวัด ขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูก การกระจายของจุดเก็บตัวอยาง ชนิดและปริมาณของการผลิต
พืช และ ความสามารถในการเขาถึงพ้ืนท่ีศึกษา อีกท้ังขอมูลประกอบอ่ืนๆ เชน ขอมูลทางธรณีวิทยา  และ ขอมูล
รังสีพ้ืนหลัง อําเภอท่ีไดถูกกําหนดใหเปนพ้ืนท่ีศึกษาและเก็บตัวอยางของแตละจังหวัดแสดงดังในตารางท่ี 2.4 และ 
รูปท่ี 2.2 

 
ตารางท่ี 2.4 พ้ืนท่ีศึกษาและเก็บตัวอยางในภาคเหนือ   

จังหวัด 
จํานวนพ้ืนท่ี

ศึกษา 
พ้ืนท่ีศึกษา/อําเภอ 

เชียงราย 3 อําเภอพาน อําเภอแมฟาหลวง และอําเภอเชียงแสน 

เชียงใหม 4 
อําเภอแมแตง อําเภอสารภ*ี อําเภอจอมทอง และอําเภอดอยเตา* 
(* มีรายงานปริมาณกาซเรดอนในพ้ืนท่ีสูงและมีความสัมพันธกับการเกิด
มะเร็งปอดของประชากรในจังหวัดเชียงใหม) 

ลําปาง 4 
อําเภอแมพริก อําเภอแมเมาะ* อําเภองาว และอําเภอวังเหนือ 
(* เปนท่ีตั้งของเหมืองลิกไนต โรงไฟฟาแมเมาะ และภูเขาไฟลําปาง) 

พะเยา 1 อําเภอเชียงคํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.2 ท่ีตั้งสํานักงานเกษตรอําเภอของอําเภอพ้ืนท่ีศึกษาท่ีจะลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลและตัวอยาง 

1. อําเภอแมพริก 
2. อําเภอดอยเตา 
3. อําเภอจอมทอง 
4. อําเภอสารภี 
5. อําเภอแมแตง 
6. อําเภอวังเหนือ 
7. อําเภอพาน 
8. อําเภอแมฟาหลวง 
9. อําเภอเชียงแสน 
10.อําเภอเชียงคํา 
11.อําเภองาว 
12.อําเภอแมเมาะ 

1 

2 

3 
4 

5 6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 
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การคัดเลือกพืช ผัก ผลไม ในพ้ืนท่ีศึกษา 

การคัดเลือกตัวอยาง พืช ผัก ผลไม ในพ้ืนท่ีศึกษาสําหรับใชในงานวิจัยครั้งนี้ ไดมีการสืบคนขอมูลพ้ืนฐาน
ดานการเกษตรของแตละจังหวัดและแตละอําเภอท่ีไดถูกกําหนดใหเปนพ้ืนท่ีศึกษาจากฐานขอมูลในอินเทอรเนต
และจากการสอบถามขอมูลจากนักวิชาการการเกษตรของแตละสํานักงานเกษตรอําเภอ พบวาพืชท่ีสําคัญและ/
หรือพืชเศรษฐกิจท่ีเกษตรกรนิยมทําการเพาะปลูกสวนใหญเปนพืชชนิดเดียวกัน ซ่ึงมีฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บ
เก่ียวในชวงเดียวกัน เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีคลายคลึงกัน ดังแสดงในตารางท่ี 2.5 
 
ตารางท่ี 2.5 พืชท่ีสําคัญและ/หรือพืชเศรษฐกิจท่ีนิยมทําการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีศึกษาในภาคเหนือ  

จังหวัด ชนิดพืช 

เชียงราย ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาวโพดหวาน มันสําปะหลัง มันฝรั่ง ถ่ัวเหลือง ลําไย ลิ้นจี่ 
สับปะรด ชา กาแฟ ยาสูบ ยางพารา พืชผัก (ขิง ขา ตะไคร กระเทียม หอมแดง 
หอมหัวใหญ ขาวโพดฝกออน คะนา พริกตางๆ เปนตน)  

เชียงใหม ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาวโพดรับประทานฝกสด มันสําปะหลัง มันฝรั่ง มันเทศ ถ่ัวลิสง 
ถ่ัวเหลือง ออย มะมวง ลําไย ลิ้นจี่ สมเขียวหวาน กาแฟ ชา ยาสูบ ยางพารา ปาลม
น้ํามัน พืชผัก (ขิง ขา ตะไคร กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ ขาวโพดฝกออน คะนา 
กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ถ่ัวฝกยาว บวบ บล็อกโคลี่ มะเขือเทศ มะเขือยาว พริกตางๆ 
เปนตน) 

ลําปาง ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง มันฝรั่ง ถ่ัวลิสง ถ่ัวเหลือง ออยโรงงาน ลําไย 
สับปะรด ยางพารา พืชผัก (ขิง ขา ตะไคร กะเพรา กระเทียม คะนา ถ่ัวฝกยาว บวบ 
มะเขือยาว เปนตน) 

พะเยา ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว ถ่ัวเชียวผิวมัน ถ่ัวเหลือง มันสําปะหลัง มันฝรั่ง มะมวง ลําไย 
ลิ้นจี่ มะขาม ยาสูบ ยางพารา พืชผัก (ขา ตะไคร กระเทียม หอมแดง คะนา เปนตน) 

ท่ีมา : เว็บไซตของสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย เชียงใหม ลําปาง และพะเยา ตามลําดับ 

จากขอมูลพ้ืนฐานดานการเกษตรขางตน จึงไดทําการกําหนดชนิดของตัวอยางท่ีจะทําการสุมเก็บใน
เบื้องตน ดังตอไปนี้ คือ ลําไย (นอกฤดู) ขาว ขา ตะไคร ถ่ัวลิสง ถ่ัวเหลือง ขาวโพด มันสําปะหลัง มันฝรั่ง ชา 
กาแฟ ยาสูบ และพืชผักชนิดอ่ืนท่ีสามารถหาไดตามความเหมาะสมในพ้ืนท่ีศึกษา 

หลังจากท่ีไดมีการศึกษาขอมูล กําหนดพ้ืนท่ีศึกษา และกําหนดชนิดตัวอยางท่ีจะทําการสุมเก็บ คณะวิจัย
ไดทําการติดตอขอความอนุเคราะหจากทานเกษตรอําเภอและนักวิชาการเกษตรในแตละเขตอําเภอท่ีไดกําหนดไว
ในขางตน ดังแสดงในตารางท่ี 2.6 เพ่ือขอความรวมมือและชวยประสานงานกับเกษตรกรในการลงพ้ืนท่ีเก็บ
ตัวอยาง รวมถึงการกําหนดวันและเวลาท่ีเหมาะสมในการลงพ้ืนท่ี  
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ตารางท่ี 2.6 สํานักงานเกษตรอําเภอและเกษตรอําเภอในพ้ืนท่ีศึกษา 

สํานักงานเกษตรอําเภอ เกษตรอําเภอ โทรศัพทติดตอ 

สํานักงานเกษตรอําเภอพาน นายเดชาธร กาชัย 053-721-534 

สํานักงานเกษตรอําเภอแมฟาหลวง นายสุรพลไชย ผดุงพงษศิริ 053-763-506 

สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงแสน นายทะนงศักดิ์ หนอสุวรรณ 053-777-096 

สํานักงานเกษตรอําเภอดอยเตา นางกัลยากร สมโน 053-469-073 

สํานักงานเกษตรอําเภอจอมทอง นายอินทรเนตร เทพกุนา 053-341-222 

สํานักงานเกษตรอําเภอสารภี นางนิชกานต โตเขียว 053-321-144 

สํานักงานเกษตรอําเภอแมแตง นางประทุม ชัยเลิศ 053-471-328 

สํานักงานเกษตรอําเภอแมพริก นายชุมพล มูลวรรณ 054-299-344 

สํานักงานเกษตรอําเภอแมเมาะ นายทองดี หาญใจ 054-266-125  

สํานักงานเกษตรอําเภองาว นายสมศักดิ์ หนอแกว 054-261-005 

สํานักงานเกษตรอําเภอวังเหนือ นายเจริญ พัดบัว 054-279-103 

สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงคํา นายสวัสดิ์  กะรัตน 054-882-216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
2.2 การคัดเลือกพ้ืนท่ีศึกษาและการสุมเก็บตัวอยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การคัดเลือกพ้ืนท่ีศึกษา 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน สวนใหญเปนท่ีราบสูงเกิดจากการยกตัวของแผนดิน 2 ดานคือ
ดานทิศตะวันตกและดานทิศใตของภาค มีสันเขาเปนขอบสูงทางทิศตะวันตกโดยเทือกเขาเพชรบูรณ และเทือกเขา
ดงพญาเย็น  ทิศใตขอบสูงโดยเทือกเขาสันกําแพงและเทือกเขาพนมดงรัก อีกท้ังยังทําใหมีความลาดเอียงไปทาง
ทิศตะวันออกสูแมน้ําโขง จึงทําใหมีลักษณะคลายกะทะหรือเปนแองท่ีราบขนาดใหญ โครงสรางทางธรณีวิทยาสวน
ใหญประกอบดวยหินทราย มีชั้นของหินกรวดมน หินดินดาน และเกลือหิน แทรกอยูเปนตอนๆ หินทรายเม่ือสึก
กรอนสลายตัวไปเปนดินทรายจะขาดความอุดมสมบูรณและไมเก็บน้ํา ทําใหเกิดปญหาความแหงแลง ลักษณะ
ภูมิอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะแบบทุงหญาสะวันนา (Aw) เหมือนกับภาคเหนือ คือ มีอากาศ
รอนชื้นสลับกับฤดูแลง มีฝนตกปานกลาง อุณหภูมิเฉลี่ยประจําปอยูระหวาง 21-32 องศาเซลเซียส มีฤดู 3 ฤดู คือ 
ฤดูฝน (พ.ค.- ต.ค.) ฤดูหนาว (ต.ค. - ก.พ.) ฤดูรอน (ก.พ. - พ.ค.) อุณหภูมิต่ําสุดคือในชวงเดือนมกราคม และ
สูงสุดในชวงเดือนเมษายน 
  ในงานวิจัยนี้ไดแบงจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกเปน 20 จังหวัดตามหลักการแบงภูมิภาคอยาง
เปนทางการตามการแบงของคณะกรรมการภูมิศาสตรแหงชาติ ไดแก อํานาจเจริญ บึงกาฬ บุรีรัมย, ชัยภูมิ 
กาฬสินธุ ขอนแกน เลย มหาสารคาม มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา หนองบัวลําภู หนองคาย รอยเอ็ด 
สกลนคร ศรีสะเกษ สุรินทร อุบลราชธานี อุดรธานี และยโสธร (รูปท่ี 2.1) ซ่ึงมีเนื้อท่ีเพาะปลูกรวมกัน39.0 ลานไร  
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ตารางท่ี 2.7 เนื้อท่ีถือครองและจํานวนผูถือครองทําการเกษตร รายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัด 
เพาะปลูกพืช 

เนื้อท่ีถือครองทําการเกษตร (ไร) ผูถือครองทําการเกษตร (ราย) 

นครราชสีมา 
อุบลราชธานี 

อุดรธานี 
ชัยภูมิ 

ขอนแกน 
เลย 

บุรีรัมย 
สกลนคร 
ศรีสะเกษ 
สุรินทร 
รอยเอ็ด 
กาฬสินธุ 
นครพนม 

มหาสารคาม 
หนองบัวลําภู 

บึงกาฬ 
ยโสธร 

อํานาจเจริญ 
หนองคาย 
มุกดาหาร 

5,262,427 
3,180,292 
2,875,905 
2,638,697 
2,530,830 
2,416,576 
2,343,401 
2,095,188 
2,092,330 
1,924,656 
1,893,547 
1,831,322 
1,290,542 
1,287,756 
1,097,523 
1,093,909 
968,200 
837,934 
740,351 
590,406 

202,837 
154,065 
134,231 
123,916 
150,002 
80,396 
119,561 
122,671 
131,331 
105,898 
117,072 
113,468 
75,580 
85,239 
51,670 
49,151 
52,964 
41,707 
39,647 
36,181 

รวม 38,991,792 1,987,587 

ท่ีมา : สํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 ท่ัวราชอาณาจักร สํานักงานสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        และการสื่อสาร 

 
จังหวัดนครราชสีมามีเนื้อท่ีเพาะปลูกมากท่ีสุด คือ 5.3 ลานไร หรือรอยละ 13.5 ของเนื้อท่ีเพาะปลูกท้ังภาค 
รองลงมาคือจังหวัดอุบลราชธานี อุดรธานี ชัยภูมิ และขอนแกน คือ รอยละ 8.2 7.4 6.8 และ 6.5 ตามลําดับ และ
นอยท่ีสุดคือท่ีจังหวัดมุกดาหาร ซ่ึงมีเนื้อท่ีเพาะปลูก 0.6 ลานไร (รอยละ 1.5) ดังในตารางท่ี 2.7 

การคัดเลือกจังหวัดและอําเภอเพ่ือเปนพ้ืนท่ีศึกษาและเก็บตัวอยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดใชวิธี
สุมคัดเลือกแบบเดียวกับท่ีใชกับภาคเหนือ แตเนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเนื้อท่ีใหญมากดังนั้นในการ
เลือกพ้ืนท่ีศึกษาจึงพิจารณาจากขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูก การกระจายตัวของจุดเก็บตัวอยางเพ่ือใหครอบคลุมพ้ืนท่ี
เปนวงกวาง และความสามารถในการเขาถึงพ้ืนท่ีนั้นๆเปนหลัก ซ่ึงจังหวัดตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ี
ไดสุมคัดเลือกมาไดแก นครราชสีมา ขอนแกน รอยเอ็ด เลย หนองคาย อุดรธานี นครพนม ยโสธร อุบลราชธานี 
และศรีสะเกษ ดังแสดงในตารางท่ี 2.8 
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 ตารงท่ี 2.8 พ้ืนท่ีศึกษาและเก็บตัวอยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
จังหวัด จํานวนพ้ืนท่ีศึกษา พ้ืนท่ีศึกษา/อําเภอ 
นครราชสีมา 2 อําเภอปากชอง อําเภอพิมาย 
ขอนแกน 2 อําเภอเมือง อําเภอภูเวียง  
เลย 2 อําเภอวังสะพุง อําเภอเชียงคาน 
หนองคาย 1 อําเภอสังคม 
อุดรธาน ี 1 อําเภอหนองหาน 
นครพนม 1 อําเภอธาตุพนม 
ยโสธร 1 อําเภอเลิงนกทา 
รอยเอ็ด 2 อําเภอหนองพอก อําเภอสุวรรณภูมิ 
อุบลราชธานี 2 อําเภอเมือง อําเภอสวางวีระวงศ  
ศรีสะเกษ 1 อําเภอศรีรัตนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.3 ท่ีตั้งสํานักงานเกษตรอําเภอของอําเภอพ้ืนท่ีศึกษาท่ีจะลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลและตัวอยาง 
 

1. อําเภอปากชอง  

2. อําเภอพิมาย 

3. อําเภอเมืองขอนแกน 

4. อําเภอภเูวียง  

5. อําเภอวังสะพุง 

6. อําเภอเชียงคาน 

7. อําเภอสังคม 

8. อําเภอหนองหาน 

9. อําเภอธาตุพนม 

10.อําเภอเลิงนกทา 

11.อําเภอหนองพอก 

12.อําเภอสุวรรณภูมิ 

13.อําเภอเมืองอุบล  

14.อําเภอสวางวีระวงศ  

15.อําเภอศรีรัตนะ 1 

2 

3 

5 

4 

15 

6 

8 

9 

10 

12 

11 

7 

13 14 
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        การจัดทําขอมูลพื้นฐานของแหลงที่มาของรังสีตามธรรมชาติและจากมนษุยทําขึ้น 

        เพื่อสนบัสนุนการเตรียมพรอมฉกุเฉินทางดานรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 1) 

รายงานฉบับสมบรูณปที ่1 
 

การคัดเลือกพืช ผัก ผลไม ในพ้ืนท่ีศึกษา 

จากเนื้อท่ีเพาะปลูกของภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 39.0 ลานไร ซ่ึงเปนเนื้อท่ีเพาะปลูกมากท่ีสุดใน
ประเทศไทย เนื้อท่ีมากกวาครึ่งของเนื้อท่ีเพาะปลูกในภาคนี้ (รอยละ 67.5) เปนท่ีปลูกขาว รองลงมาเปนท่ีปลูกพืช
ไร (รอยละ 20.5) และท่ีเหลือเปนท่ีปลูกยางพารา (รอยละ 8.2) พืชไรและ/หรือพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญท่ีมีการเพาะ 
ปลูกในแตละจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก ขาวจาว ขาวเหนียว มันสําปะหลัง ออยโรงงาน ขาวโพด
หวาน และขาวโพดเลี้ยงสัตว ท่ีสําคัญรองลงมาคือ ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง ถ่ัวเขียว และในภูมิภาคนี้ยังมีพืชชนิดอ่ืนท่ี
เปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของบางจังหวัด เชน พริกเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดอุบลราชธานีและยโสธร 
หอมแดงและกระเทียมเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดยโสธรและศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษเปนจังหวัดท่ีมี
การปลูกหอมแดงและกระเทียมมากท่ีสุดในประเทศไทย ยาสูบเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดหนองคาย 
นครพนม และรอยเอ็ด นอกจากพืชผลดังกลาวในขางตน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีพืชชนิดอ่ืนท่ีนิยมปลูก 
ไดแก สับปะรด กลวย มะละกอ มะเขือเทศ แตงโม พริกข้ีหนู พืชผักสวนครัวอ่ืนๆ (เชน ขา ตะไคร กะเพรา ผักบุง 
ผักชี คะนา มะเขือ ฯลฯ) และ ผลไมอ่ืนๆ (เชน นอยหนาปลูกมากใน อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมาและให
ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ สมเขียวหวานคุณภาพดีจาก อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย และจังหวัดศรีสะเกษซ่ึงมีการเพาะปลูก 
เงาะ ทุเรียน มังคุด ฝรั่ง มะมวง สมโอ ซ่ึงใหผลผลิตดีท้ังปริมาณและคุณภาพ) 

จากขอมูลพ้ืนฐานดานการเกษตรขางตน และเพ่ือใหสามารถนําขอมูลท่ีไดจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไปเปรียบเทียบกับขอมูลจากภูมิภาคอ่ืนได จึงไดทําการกําหนดชนิดของตัวอยางท่ีจะทําการสุมเก็บในเบื้องตน 
ดังตอไปนี้ ขาว ขา ตะไคร ถ่ัวลิสง ถ่ัวเหลือง ขาวโพด มันสําปะหลัง มันฝรั่ง ยาสูบ มะละกอ กลวย และพืชผัก
ชนิดอ่ืนท่ีสามารถหาไดตามความเหมาะสมในพ้ืนท่ีศึกษา 

หลังจากท่ีไดมีการศึกษาขอมูล กําหนดพ้ืนท่ีศึกษา และกําหนดชนิดตัวอยางท่ีจะทําการสุมเก็บ คณะวิจัย
ไดทําการติดตอขอความอนุเคราะหจากทานเกษตรอําเภอและนักวิชาการเกษตรในแตละเขตอําเภอท่ีไดกําหนดไว
ในขางตน ดังแสดงในตารางท่ี 2.9 เพ่ือขอความรวมมือและชวยประสานงานกับเกษตรกรในการลงพ้ืนท่ีเก็บ
ตัวอยาง รวมถึงการกําหนดวันและเวลาท่ีเหมาะสมในการลงพ้ืนท่ี  

 

ตารางท่ี 2.9 สํานักงานเกษตรอําเภอและเกษตรอําเภอในพ้ืนท่ีศึกษา 

สํานักงานเกษตรอําเภอ เกษตรอําเภอ โทรศัพทติดตอ 

สํานักงานเกษตรอําเภอปากชอง นายวิชิต ตุมสกุล 044-311-556 

สํานักงานเกษตรอําเภอพิมาย นายมนิตย สอพิมาย 044-471-209 

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองขอนแกน นายสายันต เคาแคน 043-337-628 

สํานักงานเกษตรอําเภอภูเวียง นายพิเชษฐ ภูไชยแสง 043-291-272 

สํานักงานเกษตรอําเภอวังสะพุง นายธงฤทธ จําศักดิ์ 042-850-828 

สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงคาน นายกองสิน อวนดํา 042-821-080 

สํานักงานเกษตรอําเภอสังคม นายวิทยา พลาหาญ 042-441-056 

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองหาน นายเสนห แฝงสวรรค 042-261-157 
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        การจัดทําขอมูลพื้นฐานของแหลงที่มาของรังสีตามธรรมชาติและจากมนษุยทําขึ้น 

        เพื่อสนบัสนุนการเตรียมพรอมฉกุเฉินทางดานรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 1) 

รายงานฉบับสมบรูณปที ่1 
 
ตารางท่ี 2.9 (ตอ) สํานักงานเกษตรอําเภอและเกษตรอําเภอในพ้ืนท่ีศึกษา 

สํานักงานเกษตรอําเภอ เกษตรอําเภอ โทรศัพทติดตอ 

สํานักงานเกษตรอําเภอธาตุพนม นายสุรชติ แสงจันทร 042-541-420 

สํานักงานเกษตรอําเภอเลิงนกทา นายสุริยน พายุบุตร 045-781-189 

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองพอก นายพงษศักดิ์ ลากา 043-579-166 

สํานักงานเกษตรอําเภอสุวรรณภูมิ นายสีทวน คํางาม 043-581-412 

สํานักงานเกษตรอําเภอสวางวีระวงศ นายทัศนะ คูณคํ้า 045-852-214 

สํานักงานเกษตรอําเภอศรีรัตนะ นายวีระพงษ เวียงชยั 045-677-099 
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        การจัดทําขอมูลพื้นฐานของแหลงที่มาของรังสีตามธรรมชาติและจากมนษุยทําขึ้น 

        เพื่อสนบัสนุนการเตรียมพรอมฉกุเฉินทางดานรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 1) 

รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 
 

บทที่ 3 
การดําเนินการเก็บตัวอยาง 

 
3.1 การดําเนินการเก็บตัวอยางในพ้ืนท่ีศึกษาภาคเหนือ 

3.1.1 แผนปฎิบัติงานในพ้ืนท่ีศึกษาและเก็บตัวอยาง 

คณะวิจัยไดออกเดินทางไปปฏิบัติงานภาคสนามเพ่ือดําเนินการเก็บตัวอยางและศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมตาม
แผนการปฏิบัติงานท่ีไดวางไวในระหวางวันท่ี 9 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 ดังแสดงในตารางท่ี 3.1 ซ่ึงจังหวัดและ
อําเภอท่ีไดถูกกําหนดใหเปนพ้ืนท่ีศึกษาเพ่ือเก็บตัวอยางนั้น ไดแก 

- จังหวัดเชียงราย: อําเภอพาน อําเภอแมฟาหลวง และอําเภอเชียงแสน 
- จังหวัดเชียงใหม: อําเภอแมแตง อําเภอสารภี อําเภอจอมทอง และอําเภอดอยเตา 
- จังหวัดลําปาง: อําเภอแมพริก อําเภอแมเมาะ อําเภองาว และอําเภอวังเหนือ 
- จังหวัดพะเยา: อําเภอเชียงคํา 

เม่ือคณะวิจัยเดินทางถึงอําเภอซ่ึงถูกกําหนดใหเปนพ้ืนท่ีศึกษาดังท่ีไดกลาวไวแลวในขางตน คณะวิจัยได
เขาพบทานเกษตรอําเภอตามท่ีไดมีการประสานงานและนัดหมายไวลวงหนา เพ่ือนําสงหนังสือขอความอนุเคราะห
ฉบับจริงและชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการ พรอมท้ังไดทําการสอบถามขอมูลพ้ืนฐานทางการเกษตร
เพ่ิมเติม เชน ชนิดของพืช  ผัก ผลไมท่ีมีการเพาะปลูก ฤดูกาลเพาะปลูก และฤดูกาลเก็บเก่ียวของแตละเขตพ้ืนท่ี
ศึกษา จากนั้นเกษตรอําเภอและ/หรือนักวิชาการเกษตรผูซ่ึงไดรับมอบหมายใหชวยติดตอประสานงานกับ
เกษตรกรและรวมลงปฏิบัติงานเก็บตัวอยางในพ้ืนท่ีเพาะปลูกไดนําคณะวิจัยไปพบปะเกษตรกรและดําเนินการเก็บ
ตัวอยางตามท่ีไดกําหนดไวในแผนงาน 

 
ตารางท่ี 3.1 ตารางการปฎิบัติงานเก็บตัวอยาง 

วันท่ี/เวลา การปฏิบัติงาน 
9 มี.ค. 2558 
6.30 น. 
 
14.30 น. 

 
ออกเดินทางจากภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียรสู อ.แมพริก จังหวัดลําปาง 
(ใชเวลาเดินทางจากกรุงเทพมหานคร – อ.แมพริก จ.ลําปาง ประมาณ 8 ชม.) 
ประสานงานกับเกษตรอําเภอแมพริก ลงพ้ืนท่ีเก็บตัวอยาง 

10 มี.ค. 2558 
6.00 น. 
9.30 น. 
11.30 น. 
 
14.30 น. 
 
16.00 น. 
 

 
เดินทางสู อ.แมแตง จ.เชียงใหม : ประสานงานกับเกษตรอําเภอแมแตง  
ลงพ้ืนท่ีเก็บตัวอยาง  
เดินทางสู อ.สารภี จ.เชียงใหม : ประสานงานกับเกษตรอําเภอสารภี  
ลงพ้ืนท่ีเก็บตัวอยาง 
เดินทางสู อ.จอมทอง จ.เชียงใหม : ประสานงานกับเกษตรอําเภอสารภี  
ลงพ้ืนท่ีเก็บตัวอยาง 
เดินทางสู อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม : ประสานงานกับเกษตรอําเภอสารภี  
ลงพ้ืนท่ีเก็บตัวอยาง 
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รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 
 
ตารางท่ี 3.1 (ตอ) ตารางการปฎิบัติงานเก็บตัวอยาง  

วันท่ี/เวลา การปฏิบัติงาน 
11 มี.ค. 2558 
6.30 น. 
9.30 น. 
13.00 น. 
 
15.30 น. 
 

 
เดินทางสู อ.แมเมาะ จ.ลําปาง : ประสานงานกับเกษตรอําเภอแมเมาะ  
ลงพ้ืนท่ีเก็บตัวอยาง  
เดินทางสู อ.งาว จ.ลําปาง: ประสานงานกับเกษตรอําเภองาว 
ลงพ้ืนท่ีเก็บตัวอยาง 
เดินทางสู อ.วังเหนือ จ.ลําปาง: ประสานงานกับเกษตรอําเภอวังเหนือ 
ลงพ้ืนท่ีเก็บตัวอยาง 

12 มี.ค. 2558 
6.30 น. 
10.00 น. 
11.30 น. 
 
14.30 น. 
 

 
เดินทางสู อ.พาน จ.เชียงราย : ประสานงานกับเกษตรอําเภอพาน  
ลงพ้ืนท่ีเก็บตัวอยาง  
เดินทางสู อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย: ประสานงานกับเกษตรอําเภอแมฟาหลวง ลง
พ้ืนท่ีเก็บตัวอยาง 
เดินทางสู อ.เชียงแสน จ.เชียงราย: ประสานงานกับเกษตรอําเภอเขียงแสน 
ลงพ้ืนท่ีเก็บตัวอยาง 

13 มี.ค. 2555 
6.30 น. 
9.00 น. 
 
11.30 น. 

 
เดินทางสู อ.เชียงคํา จ. พะเยา  
ประสานงานกับเกษตรอําเภอเชียงคํา  
ลงพ้ืนท่ีเก็บตัวอยาง 
เดินทางกลับภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร 

14 มี.ค. 2555 
2.30 น. 

 
ถึงภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร  

 

ตัวอยางพืช ผัก ผลไม ท่ีไดทําการเก็บมานั้น ประกอบไปดวยพืชผักสวนครัว พืชเศรษฐกิจ และผลไม ท่ี
นิยมทําการเพาะปลูกและมีการอุปโภคบริโภคกันอยางแพรหลาย ดังแสดงรายละเอียดไวในหัวขอท่ี 3.1.3  ซ่ึงใน
การเลือกชนิดของตัวอยางท่ีจะทําการเก็บนั้นจะตองคํานึงถึงความเปนไปไดในการเก็บรักษาโดยท่ีตัวอยางจะตอง
ไมเกิดการเนาเสียหรือมีความเสียหายเกิดข้ึนกับตัวอยางใหนอยท่ีสุดกอนท่ีจะนําตัวอยางกลับมาสูหองทดลอง อีก
ท้ังชนิดของตัวอยางท่ีจะทําการเก็บมาจากแตละพ้ืนท่ีควรจะมีความคลายคลึงกัน เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีสามารถ
นําไปเปรียบเทียบกับตัวอยางท่ีเก็บมาจากพ้ืนท่ีศึกษาอ่ืนหรือภูมิภาคอ่ืนในอนาคตตอไปได ในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บ
ตัวอยางครั้งนี้ ชนิดและปริมาณของตัวอยางท่ีเก็บไดจากแตละพ้ืนท่ีศึกษาอาจมีความแตกตางกันบางเล็กนอย ท้ังนี้
ข้ึนอยูกับความสามารถในการเขาถึงพ้ืนท่ีเพาะปลูก ปริมาณท่ีทําการเพาะปลูกของพืชผักแตละชนิด ชวงการเก็บ
เก่ียวผลผลิต ปญหาภัยแลง และเวลาอันจํากัดในการลงพ้ืนท่ี ชนิดและจํานวนของตัวอยางพืช ผัก และผลไมท่ีได
ดําเนินการเก็บมาจากพ้ืนท่ีศึกษาซ่ึงถูกกําหนดใหเปนตัวแทนของภาคเหนือไดแสดงไวในหัวขอท่ี 3.1.3 
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3.1.2 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

1) ตรวจวัดรังสีแกมมาในบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาและเก็บตัวอยาง ดวยเครื่องวัดรังสีภาคสนาม ยี่หอ Thermo 

Eberline รุน. E-600 โดยใชหัววัดปริมาณรังสีแบบโซเดียมไอโอไดด (ทัลเลียม) (NaI(TI); Sodium iodide 

crystal activated with thallium) วัดปริมาณรังสีหางจากระดับพ้ืนดินในแนวตั้งฉาก 2 ระยะ คือ ท่ีระยะ 

5 เซนติเมตร และ ระยะ 1 เมตร ดังแสดงในรูปท่ี 3.1  

หมายเหตุ: เนื่องดวยขณะเขาสํารวจ และเก็บตัวอยางในพ้ืนท่ีเปาหมาย อุปกรณวัดรังสีภาคสนามเกิดขัดของ

ไมสามารถทําการตรวจวัดรังสีแกมมาไดตามท่ีวางแผนไว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 ตรวจวัดรังสีแกมมาในบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาและเก็บตัวอยางดวยหัววัด NaI (Tl) 

2) เก็บตัวอยางพืชผัก และผลไมประจําทองถ่ิน ชนิดละประมาณ 1-2 กิโลกรัม เพ่ือใหไดปริมาณเพียงพอท่ีจะ

นําไปวิเคราะหหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติดวยเทคนิคแกมมาสเปคโตรสโคป เนื่องจากกอนท่ีจะ

นําตัวอยางไปวิเคราะหไดนั้นจะตองผานข้ันตอนการเตรียมตัวอยาง คือ ลาง อบแหง และบดใหเปนผง

ละเอียดจนไดตัวอยางท่ีเปนเนื้อเดียวกัน ซ่ึงในระหวางข้ันตอนการอบแหงจะมีน้ําระเหยไป เนื่องจากตัวอยาง

มีน้ําเปนองคประกอบ จึงทําใหตัวอยางสูญเสียน้ําหนักไปในข้ันตอนนี้ 

3) เก็บตัวอยางดินในแปลงหรือบริเวณท่ีทําการเพาะปลูกพืช ผัก ผลไม ตัวอยาง ประมาณ 1 กิโลกรัม สําหรับ
นําไปวิเคราะหหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติดวยเทคนิคแกมมาสเปคโตรสโคป และใชสําหรับ
เปรียบเทียบปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในพืชและในดินท่ีใชเพาะปลูก 

4) บันทึกพิกัด GPS บริเวณท่ีทําการตรวจวัดรังสีแกมมา และบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาและเก็บตัวอยาง (รูปท่ี 3.2 
แสดงแผนท่ีจุดเก็บตัวอยาง) 
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รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.2 แผนท่ีจุดเก็บตัวอยาง ( จุดเก็บตัวอยางจังหวัดลําปาง;  จุดเก็บตัวอยางจังหวัดเชียงใหม;  
 จุดเก็บตัวอยางจังหวัดเชียงราย;  จุดเก็บตัวอยางจังหวัดพะเยา) 

 
3.1.3 ตัวอยาง พืช ผัก ผลไม และดินท่ีไดทําการเก็บจากการลงพ้ืนท่ีศึกษาภาคเหนือ 

ตัวอยางพืช ผัก ผลไม และดิน ท่ีเก็บจากพ้ืนท่ีศึกษาในแตละจังหวัด ดังแสดงในท่ีตารางท่ี 3.2 – 3.13 
 

3.1.3.1 จังหวัดเชียงราย 

1) อําเภอพาน 

ตารางท่ี 3.2 จุดเก็บตัวอยางของพืชผัก ผลไม และดิน ในพ้ืนท่ีเปาหมายอําเภอพาน 

รหัสตัวอยาง GPS ชนิดของตัวอยาง 

A-01 19°37'20.1"N  99°45'27.5"E ขา, ดิน 

A-02 19°37'35.5"N  99°45'28.3"E ตะไคร, ดิน 

A-03 19°36'51.1"N  99°45'43.5"E ถ่ัวเหลือง, ดิน 

A-04 19°37'51.2"N  99°45'20.3"E ขาวโพด, ดิน 

A-05 19°37'00.1"N  99°45'54.8"E มันสําปะหลัง, ดิน 

A-06 19°37'51.2"N  99°45'20.3"E มันเทศ, ดิน 

A-07 19°36'58.1"N  99°45'29.3"E มะเขือยาว 

A-08 19°37'51.2"N  99°45'20.3"E คะนา, ดิน 

A-09 19°37'51.2"N  99°45'20.3"E ผักช,ี ดิน 

A-10 19°37'00.1"N  99°45'54.8"E มะละกอ 
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รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.3 ประสานงาน และสอบถามขอมูลกับเกษตรอําเภอพาน  พรอมท้ังเก็บตัวอยางดิน 
ตัวอยางพืชผัก ผลไมและตรวจวัดรังสีแกมมาในพ้ืนท่ีอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
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รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 
 

2) อําเภอแมฟาหลวง 

ตารางท่ี 3.3 จุดเก็บตัวอยางของพืชผัก ผลไม และดิน ในพ้ืนท่ีเปาหมายอําเภอแมฟาหลวง 

รหัสตัวอยาง GPS ชนิดของตัวอยาง 

B-01 20°15'58.0"N  99°49'58.6"E ขา, ดิน 

B-02 20°15'58.0"N  99°49'58.6"E ตะไคร, ดิน 

B-03 20°14'51.1"N  99°48'51.9"E ใบชา, ดิน 

B-04 20°14'51.1"N  99°48'51.9"E กาแฟ, ดิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.4 ประสานงาน และสอบถามขอมูลกับเกษตรอําเภอแมฟาหลวง พรอมท้ังเก็บตัวอยางดิน  
ตัวอยางพืชผัก ผลไมและตรวจวัดรังสแีกมมาในพ้ืนท่ีอําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 

 
3) อําเภอเชียงแสน 

ตารางท่ี 3.4 จุดเก็บตัวอยางของพืชผัก ผลไม และดิน ในพ้ืนท่ีเปาหมายอําเภอเชียงแสน 

รหัสตัวอยาง GPS ชนิดของตัวอยาง 

C-01 20°18'29.4"N  100°12'46.3"E ขา, ดิน 

C-02 20°16'27.6"N  100°04'48.0"E ตะไคร, ดิน 
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รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 
 
ตารางท่ี 3.4 (ตอ) จุดเก็บตัวอยางของพืชผัก ผลไม และดิน ในพ้ืนท่ีเปาหมายอําเภอเชียงแสน 

รหัสตัวอยาง GPS ชนิดของตัวอยาง 

C-03 20°18'29.4"N  100°12'46.3"E ขิง, ดิน (ดินเดียวกับคะนา) 

C-04 20°18'09.8"N  100°13'12.6"E ถ่ัวเหลือง, ดิน 

C-05 20°18'29.4"N  100°12'46.3"E คะนา, ดิน 

C-06 20°18'29.4"N  100°12'46.3"E กะเพรา 

C-07 20°16'27.6"N  100°04'48.0"E มะละกอ 

C-08 20°18'16.8"N  100°11'44.3"E ใบยาสูบ, ดิน 

C-09 20°16'24.6"N * 100°05'03.2"E * บวบ (ตลาดสินสมบูรณ) 

C-10 20°16'24.6"N * 100°05'03.2"E * ถ่ัวฝกยาว (ตลาดสินสมบูรณ) 

C-11 20°16'24.6"N * 100°05'03.2"E * มะเขือยาว (ตลาดสินสมบูรณ) 

C-12 20°16'24.6"N * 100°05'03.2"E * เห็ด (ตลาดสินสมบูรณ) 
C-13 20°16'24.6"N * 100°05'03.2"E * คะนา (ตลาดสินสมบูรณ) อ.แมจัน 

* พิกัด GPS ของตลาดสินสมบูรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.5  ประสานงาน และสอบถามขอมูลกับเกษตรอําเภอเชียงแสน  พรอมท้ังเก็บตัวอยางดิน  
ตัวอยางพืชผัก ผลไมและตรวจวัดรังสีแกมมาในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
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รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 
 

3.1.3.2 จังหวัดเชียงใหม 

1) อําเภอแมแตง 

ตารางท่ี 3.5 จุดเก็บตัวอยางของพืชผัก ผลไม และดิน ในพ้ืนท่ีเปาหมายอําเภอแมแตง 

รหัสตัวอยาง GPS ชนิดของตัวอยาง 

D-01 * * ขาว 

D-02 19°07'09.1"N  98°56'33.5"E ขา, ดิน 

D-03 19°07'09.1"N  98°56'33.5"E ตะไคร, ดิน 

D-04 * * ถ่ัวเหลือง, ดิน 

D-05 * * ถ่ัวลิสง 

D-06 19°07'08.9"N  98°56'34.5"E ขาวโพด, ดิน 

D-07 * * มันฝรั่ง 

D-08 * * กระเทียม 

D-09 19°07'09.1"N  98°56'33.5"E มะเขือยาว 

D-10 * * ชา 

D-11 * * กาแฟ 

D-12 19°07'08.9"N  98°56'34.5"E ใบยาสูบ, ดิน 
* ไมไดระบุพิกัด GPS เนื่องจากเปนตัวอยางท่ีนักวิชาการการเกษตรไดมีความอนุเคราะหจัดเก็บและจัดสงมาให 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

รูปท่ี 3.6 ประสานงาน และสอบถามขอมูลกับเกษตรอําเภอแมแตง พรอมท้ังเก็บตัวอยางดิน  
ตัวอยางพืชผัก ผลไมและตรวจวัดรังสีแกมมาในพ้ืนท่ีอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
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        การจัดทําขอมูลพื้นฐานของแหลงที่มาของรังสีตามธรรมชาติและจากมนษุยทําขึ้น 

        เพื่อสนบัสนุนการเตรียมพรอมฉกุเฉินทางดานรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 1) 

รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.6 (ตอ) ประสานงาน และสอบถามขอมูลกับเกษตรอําเภอแมแตง พรอมท้ังเก็บตัวอยางดิน  

ตัวอยางพืชผัก ผลไมและตรวจวัดรังสีแกมมาในพ้ืนท่ีอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
 

2) อําเภอสารภี 

     ตารางท่ี 3.6 จุดเก็บตัวอยางของพืชผัก ผลไม และดิน ในพ้ืนท่ีเปาหมายอําเภอสารภี 

รหัสตัวอยาง GPS ชนิดของตัวอยาง 

E-01 18°39'32.5"N  99°00'04.4"E ขา, ดิน 

E-02 18°39'32.5"N  99°00'04.4"E ตะไคร, ดิน 

E-03 18°39'32.5"N  99°00'04.4"E คะนา, ดิน (ดินเดียวกับขา) 

E-04 18°39'32.5"N  99°00'04.4"E กะเพรา, ดิน 

E-05 18°39'32.5"N  99°00'04.4"E มะละกอ 
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        การจัดทําขอมูลพื้นฐานของแหลงที่มาของรังสีตามธรรมชาติและจากมนษุยทําขึ้น 

        เพื่อสนบัสนุนการเตรียมพรอมฉกุเฉินทางดานรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 1) 

รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.7 ประสานงาน และสอบถามขอมูลกับเกษตรอําเภอสารภี พรอมท้ังเก็บตัวอยางดิน  

ตัวอยางพืชผัก ผลไมและตรวจวัดรังสีแกมมาในพ้ืนท่ีอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
 

3) อําเภอจอมทอง 

ตารางท่ี 3.7 จุดเก็บตัวอยางของพืชผัก ผลไม และดิน ในพ้ืนท่ีเปาหมายอําเภอจอมทอง 

รหัสตัวอยาง GPS ชนิดของตัวอยาง 

F-01 18°25'11.7"N  98°40'03.5"E ขา, ดิน 

F-02 18°25'11.7"N  98°40'03.5"E ตะไคร, ดิน 

F-03 18°25'16.2"N  98°40'01.6"E ถ่ัวเหลือง, ดิน 

F-04 18°24'57.3"N  98°40'07.8"E ขาวโพด, ดิน 

F-05 18°25'12.3"N  98°40'13.5"E คะนา 
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        การจัดทําขอมูลพื้นฐานของแหลงที่มาของรังสีตามธรรมชาติและจากมนษุยทําขึ้น 

        เพื่อสนบัสนุนการเตรียมพรอมฉกุเฉินทางดานรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 1) 

รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.8 ประสานงาน และสอบถามขอมูลกับเกษตรอําเภอจอมทอง พรอมท้ังเก็บตัวอยางดิน  
ตัวอยางพืชผัก ผลไมและตรวจวัดรังสีแกมมาในพ้ืนท่ีอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

 
4) อําเภอดอยเตา 

ตารางท่ี 3.8 จุดเก็บตัวอยางของพืชผัก ผลไม และดิน ในพ้ืนท่ีเปาหมายอําเภอดอยเตา 

รหัสตัวอยาง GPS ชนิดของตัวอยาง 

G-01 17°54'16.0"N  98°43'20.0"E ขา, ดิน 

G-02 17°54'16.0"N  98°43'20.0"E ตะไคร, ดิน 

G-03 17°54'02.2"N  98°43'25.1"E ถ่ัวเหลือง, ดิน 

G-04 17°54'04.3"N  98°43'24.4"E ขาวโพด, ดิน 

G-05 17°54'02.2"N 98°43'25.1"E กระเทียม 

G-06 17°54'16.0"N  98°43'20.0"E มะละกอ 
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        การจัดทําขอมูลพื้นฐานของแหลงที่มาของรังสีตามธรรมชาติและจากมนษุยทําขึ้น 

        เพื่อสนบัสนุนการเตรียมพรอมฉกุเฉินทางดานรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 1) 

รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.9 ประสานงาน และสอบถามขอมูลกับเกษตรอําเภอดอยเตา พรอมท้ังเก็บตัวอยางดิน  
ตัวอยางพืชผัก ผลไมและตรวจวัดรังสีแกมมาในพ้ืนท่ีอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม 

 
3.1.3.3 จังหวัดลําปาง 

1) อําเภอแมพริก 

ตารางท่ี 3.9 จุดเก็บตัวอยางของพืชผัก ผลไม และดิน ในพ้ืนท่ีเปาหมายอําเภอแมพริก 

รหัสตัวอยาง GPS ชนิดของตัวอยาง 

H-01 17°28'54.7"N  99°09'29.7"E ขา, ดิน 

H-02 17°28'54.7"N  99°09'29.7"E ตะไคร, ดิน 

H-03 17°28'49.6"N  99°09'16.1"E ถ่ัวเหลือง, ดิน 

H-04 17°28'54.7"N  99°09'29.7"E มันสําปะหลัง, ดิน 

H-05 17°28'54.7"N  99°09'29.7"E ขาวโพด, ดิน 

H-06 17°28'54.7"N  99°09'29.7"E มะขาม 
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        การจัดทําขอมูลพื้นฐานของแหลงที่มาของรังสีตามธรรมชาติและจากมนษุยทําขึ้น 

        เพื่อสนบัสนุนการเตรียมพรอมฉกุเฉินทางดานรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 1) 

รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.10 ประสานงาน และสอบถามขอมูลกับเกษตรอําเภอแมพริก พรอมท้ังเก็บตัวอยางดิน  
ตัวอยางพืชผัก ผลไมและตรวจวัดรังสีแกมมาในพ้ืนท่ีอําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง 

 
2) อําเภอแมเมาะ 

ตารางท่ี 3.10 จุดเก็บตัวอยางของพืชผัก ผลไม และดิน ในพ้ืนท่ีเปาหมายอําเภอแมเมาะ 

รหัสตัวอยาง GPS ชนิดของตัวอยาง 

I-01 18°13'51.2"N  99°38'59.3"E ขา, ดิน 

I-02 18°13'51.2"N  99°38'59.3"E ตะไคร, ดิน 

I-03 18°14'14.9"N  99°38'53.6"E มันสําปะหลัง, ดิน 

I-04 18°13'51.2"N  99°38'59.3"E ถ่ัวฝกยาว, ดิน 

I-05 18°13'51.2"N  99°38'59.3"E มะเขือยาว 

I-06 18°13'51.2"N  99°38'59.3"E ฟกแมว 

I-07 18°13'51.2"N  99°38'59.3"E กะเพรา 

I-08 18°13'51.2"N  99°38'59.3"E มะละกอ 
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        การจัดทําขอมูลพื้นฐานของแหลงที่มาของรังสีตามธรรมชาติและจากมนษุยทําขึ้น 

        เพื่อสนบัสนุนการเตรียมพรอมฉกุเฉินทางดานรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 1) 

รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.11 ประสานงาน และสอบถามขอมูลกับเกษตรอําเภอแมเมาะ พรอมท้ังเก็บตัวอยางดิน  

ตัวอยางพืชผัก ผลไมและตรวจวัดรังสแีกมมาในพ้ืนท่ีอําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 
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        การจัดทําขอมูลพื้นฐานของแหลงที่มาของรังสีตามธรรมชาติและจากมนษุยทําขึ้น 

        เพื่อสนบัสนุนการเตรียมพรอมฉกุเฉินทางดานรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 1) 

รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 
 

3) อําเภองาว 

ตารางท่ี 3.11 จุดเก็บตัวอยางของพืชผัก ผลไม และดิน ในพ้ืนท่ีเปาหมายอําเภองาว 

รหัสตัวอยาง GPS ชนิดของตัวอยาง 

J-01 18°45'16.9"N  100°00'06.0"E ขา, ดิน 

J-02 18°45'16.9"N  100°00'06.0"E ตะไคร, ดิน 

J-03 18°45'16.9"N 100°00'06.0"E ขาวโพด, ดิน 

J-04 18°45'16.9"N 100°00'06.0"E คะนา, ดิน 

J-05 18°45'16.9"N 100°00'06.0"E กระเทียม, ดิน 

J-06 18°45'16.9"N  100°00'06.0"E กะเพรา 

J-07 18°45'16.9"N 100°00'06.0"E มะละกอ 

J-08 * * ขาวโพด (ตลาด) 
* ไมไดบันทึกขอมูลพิกัด GPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.12 ประสานงาน และสอบถามขอมูลกับเกษตรอําเภองาว พรอมท้ังเก็บตัวอยางดิน  

ตัวอยางพืชผัก ผลไมและตรวจวัดรังสีแกมมาในพ้ืนท่ีอําเภองาว จังหวัดลําปาง 
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รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 
 

4) อําเภอวังเหนือ 

ตารางท่ี 3.12 จุดเก็บตัวอยางของพืชผัก ผลไม และดิน ในพ้ืนท่ีเปาหมายอําเภอวังเหนือ 

รหัสตัวอยาง GPS ชนิดของตัวอยาง 

K-01 19°09'42.4"N 99°36'53.0"E ขา, ดิน 

K-02 19°09'42.4"N  99°36'53.0"E ตะไคร, ดิน 

K-03 19°09'42.4"N 99°36'53.0"E ถ่ัวเหลือง, ดิน 

K-04 19°09'42.4"N 99°36'53.0"E มันฝรั่ง, ดิน 

K-05 19°09'42.4"N  99°36'53.0"E ขาวโพด, ดิน 

K-06 19°09'42.4"N  99°36'53.0"E มะเขือยาว 

K-07 19°09'42.4"N 99°36'53.0"E บวบ 

K-08 19°09'42.4"N 99°36'53.0"E กระเทียม, ดิน 

K-09 19°09'42.4"N 99°36'53.0"E มะละกอ 

K-10 19°09'42.4"N 99°36'53.0"E ใบยาสูบ, ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.13 ประสานงาน และสอบถามขอมูลกับเกษตรอําเภอวังเหนือพรอมท้ังเก็บตัวอยางดิน  
ตัวอยางพืชผัก ผลไมและตรวจวัดรังสีแกมมาในพ้ืนท่ีอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 
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        เพื่อสนบัสนุนการเตรียมพรอมฉกุเฉินทางดานรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 1) 

รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.13 (ตอ) ประสานงาน และสอบถามขอมูลกับเกษตรอําเภอวังเหนือพรอมท้ังเก็บตัวอยางดิน  
ตัวอยางพืชผัก ผลไมและตรวจวัดรังสีแกมมาในพ้ืนท่ีอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 

 
3.1.3.3 จังหวัดพะเยา 

1) อําเภอเชียงคํา 

ตารางท่ี 3.13 จุดเก็บตัวอยางของพืชผัก ผลไม และดิน ในพ้ืนท่ีเปาหมายอําเภอเชียงคํา 

รหัสตัวอยาง GPS ชนิดของตัวอยาง 

L-01 19°29'30.6"N  100°20'52.5"E ขา, ดิน 

L-02 19°29'30.6"N  100°20'52.5"E ตะไคร, ดิน 

L-03 19°29'08.8"N  100°21'46.0"E มันฝรั่ง, ดิน 

L-04 19°31'08.6"N  100°20'34.8"E ขาวโพด, ดิน 

L-05 19°29'30.6"N 100°20'52.5"E มะเขือยาว 

L-06 19°29'30.6"N 100°20'52.5"E กระเทียม, ดิน 

L-07 19°29'30.6"N  100°20'52.5"E คะนา, ดิน 

L-08 19°29'30.6"N 100°20'52.5"E มะละกอ 

L-09 19°31'08.6"N  100°20'34.8"E ใบยาสูบ, ดิน 
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        เพื่อสนบัสนุนการเตรียมพรอมฉกุเฉินทางดานรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 1) 

รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.14 ประสานงาน และสอบถามขอมูลกับเกษตรอําเภอเชียงคํา พรอมท้ังเก็บตัวอยางดิน  
ตัวอยางพืชผัก ผลไมและตรวจวัดรังสีแกมมาในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 
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รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 
 
3.2 การดําเนินการเก็บตัวอยางในพ้ืนท่ีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3.2.1 แผนปฎิบัติงานในพ้ืนท่ีศึกษาและเก็บตัวอยาง 

คณะวิจัยไดออกเดินทางไปปฏิบัติงานภาคสนามเพ่ือดําเนินการเก็บตัวอยางและศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมตาม
แผนการปฏิบัติงานท่ีไดวางไวในระหวางวันท่ี 7 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ดังแสดงในตารางท่ี 3.14 ซ่ึงจังหวัด
และอําเภอท่ีไดถูกกําหนดใหเปนพ้ืนท่ีศึกษาเพ่ือเก็บตัวอยางนั้น ไดแก 

- จังหวัดนครราชสมีา: อําเภอปากชอง และอําเภอพิมาย 
- จังหวัดขอนแกน: อําเภอเมือง และอําเภอภูเวียง 
- จังหวัดเลย: อําเภอวังสะพุง และอําเภอเชียงคาน 
- จังหวัดหนองคาย: อําเภอสังคม 
- จังหวัดอุดรธานี: อําเภอหนองหาน 
- จังหวัดนครพนม: อําเภอธาตุพนม 
- จังหวัดยโสธร: อําเภอเลิงนกทา 
- จังหวัดรอยเอ็ด: อําเภอหนองพอก และอําเภอสุวรรณภูมิ (เก็บตัวอยางโดยนักศึกษาฝกงาน) 
- จังหวัดอุบลราชธานี: อําเภอเมือง และอําเภอสวางวีระวงศ  
- จังหวัดศรีสะเกษ: อําเภอศรีรัตนะ 

คณะวิจัยไดเขาพบทานเกษตรอําเภอและนักวิชาการเกษตรเพ่ือนําสงหนังสือขอความอนุเคราะหฉบับจริง
และชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการ จากนั้นเกษตรอําเภอและ/หรือนักวิชาการเกษตรไดนําคณะวิจัย
ไปพบปะเกษตรกรและลงพ้ืนท่ีศึกษาและเก็บตัวอยางตามท่ีไดกําหนดไวในแผนงาน 

 
ตารางท่ี 3.14 ตารางการปฎิบัติงานเก็บตัวอยาง 

วันท่ี/เวลา การปฏิบัติงาน 
7 มิ.ย. 2558 
7.00 น. 
10.00 น. 
 
11.00 น. 
 
15.00 น. 

 
ออกเดินทางจากภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร 
ประสานงานกับเจาหนาท่ีเกษตร อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
(ทานเกษตรอําเภอติดราชการและไมสามารถติดตอได) 
ลงพ้ืนท่ีเก็บตัวอยางใน อ.ปากชอง โดยไดรับความอนุเคราะหจากชาวบานในพ้ืนท่ี
เขต อ.ปากชอง 
ติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีเกษตร อ.พิมาย  จ.นครราชสีมา 
ลงพ้ืนท่ีเก็บตัวอยาง 

8 มิ.ย. 2558 
9.50 น. 
 
14.30 น. 

 
ติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีเกษตร อ.ภูเวียง จ.เลย 
ลงพ้ืนท่ีเก็บตัวอยาง 
ติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีเกษตร อ.วังสะพุง จ.เลย 
ลงพ้ืนท่ีเก็บตัวอยาง 
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รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 
 

วันท่ี/เวลา การปฏิบัติงาน 
9 มิ.ย. 2558 
9.00 น. 
 
12.00 น. 
 
16.30 น. 
 

 
ติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีเกษตร อ.เชียงคาน จ.เลย 
ลงพ้ืนท่ีเก็บตัวอยาง 
ติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีเกษตร อ.สังคม จ.หนองคาย 
ลงพ้ืนท่ีเก็บตัวอยาง 
ติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีเกษตร อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 
ลงพ้ืนท่ีเก็บตัวอยาง 

10 มิ.ย. 2558 
8.30 น. 
 
13.30 น. 
 

 
ติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีเกษตร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 
ลงพ้ืนท่ีเก็บตัวอยาง 
ติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีเกษตร อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 
ลงพ้ืนท่ีเก็บตัวอยาง 

11 มิ.ย. 2555 
9.00 น. 
 
13.30 น. 
 
16:00 

 
ติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีเกษตร อ.สวางวีระวงศ จ.อุบลราชธานี 
ลงพ้ืนท่ีเก็บตัวอยาง 
ติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีเกษตร อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 
ลงพ้ืนท่ีเก็บตัวอยาง 
เดินทางกลับภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร 

12 มิ.ย. 2555 
1.30 น. 

 
ถึงภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร  

  

ในระหวางการปฏิบัติงานภาคสนามเพ่ือลงเก็บตัวอยางในพ้ืนท่ีศึกษา คณะวิจัยไดรับความรวมมือและ
ความชวยเหลือเปนอยางดีจากทานเกษตรอําเภอ นักวิชาการเกษตร นักการเมืองทองถ่ิน เกษตรกร และชาวบาน
ในเขตพ้ืนท่ีศึกษา ตัวอยางพืชท่ีไดทําการเก็บจากพ้ืนท่ีศึกษาในครั้งนี้ประกอบไปดวยพืชผักสวนครัว พืชเศรษฐกิจ 
และผลไม ท่ีนิยมทําการเพาะปลูกและมีการอุปโภคบริโภคกันอยางแพรหลาย ชนิดและปริมาณของตัวอยางท่ีเก็บ
ไดจากแตละพ้ืนท่ีศึกษาอาจมีความแตกตางกันบางเล็กนอย ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับความสามารถในการเขาถึงพ้ืนท่ี
เพาะปลูก ปริมาณท่ีทําการเพาะปลูกของพืชผักแตละชนิด ชวงการเก็บเก่ียวผลผลิต ปญหาภัยแลง และเวลาอัน
จํากัดในการลงพ้ืนท่ี ชนิดและจํานวนของตัวอยางพืช ผัก และผลไมท่ีไดดําเนินการเก็บมาจากพ้ืนท่ีศึกษาซ่ึงถูก
กําหนดใหเปนตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดแสดงไวในหัวขอท่ี 3.2.3 

 
3.2.2 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

การลงพ้ืนท่ีศึกษาและเก็บตัวอยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ไดมีวิธีการปฏิบัติงานแบบเดียวกันกับ
การลงพ้ืนท่ีศึกษาและเก็บตัวอยางในภาคเหนือ ดังนี้ ตรวจวัดรังสีแกมมาในบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาและเก็บตัวอยาง 
เก็บตัวอยางพืช ผัก ผลไม และดินในบริเวณเพาะปลูก บันทึกพิกัด GPS (รูปท่ี 3.15 แสดงแผนท่ีจุดเก็บตัวอยาง)
ตามลําดับ ดังท่ีไดแสดงไวในหัวขอท่ี 3.1.3 

ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร   คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                                               3-20 



        การจัดทําขอมูลพื้นฐานของแหลงที่มาของรังสีตามธรรมชาติและจากมนษุยทําขึ้น 

        เพื่อสนบัสนุนการเตรียมพรอมฉกุเฉินทางดานรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 1) 

รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

รูปท่ี 3.15 แผนท่ีจุดเก็บตัวอยางในพ้ืนท่ีศึกษาและเก็บตัวอยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

3.2.3 ตัวอยาง พืช ผัก ผลไม และดินท่ีไดทําการเก็บจากการลงพ้ืนท่ีศึกษาภาคตะวันออกเหนือ 

ตัวอยางพืช ผัก ผลไม และดิน ท่ีเก็บจากพ้ืนท่ีศึกษาในแตละจังหวัด ดังแสดงในท่ี 3.15 – 3.29 
 

3.2.3.1 จังหวัดนครราชสมีา 

1) อําเภอปากชอง 

ตารางท่ี 3.15 จุดเก็บตัวอยางของพืชผัก ผลไม และดิน ในพ้ืนท่ีเปาหมายอําเภอปากชอง 

รหัสตัวอยาง GPS ชนิดของตัวอยาง 

M-01 14°39'21.4"N 101°20'59.8"E นมอัดเม็ด 

M-02 14°39'21.4"N 101°20'59.8"E น้ําดื่ม 

M-03 14°38'44.2"N 101°18'47.2"E ขาวโพด, ดิน 

M-04 14°37'36.7"N 101°21'11.5"E ผักช ี

M-05 14°37'36.7"N 101°21'11.5"E มะละกอ 

 จุดเก็บตัวอยางจังหวัดนครราชสีมา        จุดเก็บตัวอยางจังหวัดขอนแกน          จุดเก็บตัวอยางจังหวัดเลย  
    จดุเก็บตัวอยางจังหวัดหนองคาย             จุดเก็บตัวอยางจังหวัดอุดรธานี             จุดเก็บตัวอยางจังหวัดนครพนม 
    จุดเก็บตัวอยางจังหวัดรอยเอ็ด                จุดเก็บตัวอยางจังหวัดยโสธร            จุดเก็บตัวอยางจังหวัดศรีสะเกษ 

จุดเก็บตัวอยางจังหวัดอุบลราชธานี 
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รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 
 
ตารางท่ี 3.15 (ตอ) จุดเก็บตัวอยางของพืชผัก ผลไม และดิน ในพ้ืนท่ีเปาหมายอําเภอปากชอง 

รหัสตัวอยาง GPS ชนิดของตัวอยาง 

M-06 14°37'36.7"N 101°21'11.5"E ผักบุง, ดิน 

M-07 14°37'36.7"N 101°21'11.5"E กลวย 

M-08 14°34'31.3"N 101°20'38.3"E ขา, ดิน 

M-09 14°34'31.3"N 101°20'38.3"E ตะไคร, ดิน 

M-10 14°34'31.3"N 101°20'38.3"E กระเพรา, ดิน 

M-11 14°34'31.3"N 101°20'38.3"E น้ําเตา 

M-12 14°34'38.7"N 101°20'40.8"E มันสําปะหลัง, ดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.16 ประสานงาน และสอบถามขอมูลกับเกษตรอําเภอปากชอง พรอมท้ังเก็บตัวอยางดิน  
ตัวอยางพืชผัก ผลไมและตรวจวัดรังสีแกมมาในพ้ืนท่ีอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสมีา 
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รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 
 

2) อําเภอพิมาย 

ตารางท่ี 3.16 จุดเก็บตัวอยางของพืชผัก ผลไม และดิน ในพ้ืนท่ีเปาหมายอําเภอพิมาย 

รหัสตัวอยาง GPS ชนิดของตัวอยาง 

N-01 15°12'07.7"N 102°26'34.3"E ตะไคร, ดิน 

N-02 15°12'07.7"N 102°26'34.3"E กระเพรา, ดิน 

N-03 15°12'07.7"N 102°26'34.3"E ผักช ี

N-04 15°12'07.7"N 102°26'34.3"E ผักบุง 

N-05 15°12'07.7"N 102°26'34.3"E บวบ 

N-06 15°12'07.7"N 102°26'34.3"E มะละกอ 

N-07 15°12'16.7"N 102°26'33.8"E คะนา, ดนิ 

N-08 15°12'11.6"N 102°26'33.7"E ขา, ดิน 

N-09 15°12'11.6"N 102°26'33.7"E แตงกวา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.17 ประสานงาน และสอบถามขอมูลกับเกษตรอําเภอพิมาย พรอมท้ังเก็บตัวอยางดิน  
ตัวอยางพืชผัก ผลไมและตรวจวัดรังสีแกมมาในพ้ืนท่ีอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา 
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รูปท่ี 3.17 (ตอ) ประสานงาน และสอบถามขอมูลกับเกษตรอําเภอพิมาย พรอมท้ังเก็บตัวอยางดิน  
ตัวอยางพืชผัก ผลไมและตรวจวัดรังสีแกมมาในพ้ืนท่ีอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา 

 

3.2.3.2 จังหวัดขอนแกน 

1) อําเภอภูเวียง 

ตารางท่ี 3.17 จุดเก็บตัวอยางของพืชผัก ผลไม และดิน ในพ้ืนท่ีเปาหมายอําเภอภูเวียง 

รหัสตัวอยาง GPS ชนิดของตัวอยาง 

O-01 16°40'30.5"N 102°22'12.7"E ตะไคร, ดิน 

O-02 16°40'30.5"N 102°22'12.7"E กระเพรา, ดิน 

O-03 16°40'30.5"N 102°22'12.7"E มะละกอ 

O-04 16°40'31.5"N 102°22'14.3"E คะนา, ดนิ 

O-05 16°40'31.5"N 102°22'14.3"E ผักบุง, ดิน 

O-06 16°41'36.2"N 102°25'29.9"E ขา, ดิน 

O-07 16°41'36.2"N 102°25'29.9"E มันสําปะหลัง, ดนิ 

O-08 16°41'35.0"N 102°25'29.4"E บวบงู, ดนิ 

O-09 16°41'29.4"N 102°25'28.5"E ขาวโพดขาวเหนียว, ดนิ 

O-10 16°40'36.4"N 102°26'04.8"E ถ่ัวลิสง, ดิน 
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รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.18 ประสานงาน และสอบถามขอมูลกับเกษตรอําเภอภูเวียง พรอมท้ังเก็บตัวอยางดิน  
ตัวอยางพืชผัก ผลไมและตรวจวัดรังสีแกมมาในพ้ืนท่ีอําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 
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รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 
 

3.2.3.3 จังหวัดเลย 

1) อําเภอวังสะพุง 

ตารางท่ี 3.18 จุดเก็บตัวอยางของพืชผัก ผลไม และดิน ในพ้ืนท่ีเปาหมายอําเภอวังสะพุง 

รหัสตัวอยาง GPS ชนิดของตัวอยาง 

P-01 17°15'21.7"N 101°43'59.5"E คะนา, ดิน 

P-02 17°15'21.7"N 101°43'59.5"E มะละกอ 

P-03 17°15'21.7"N 101°43'59.5"E ผักขมมวง 

P-04 17°15'21.7"N 101°43'59.5"E กะหล่ํามวง 

P-05 17°15'21.7"N 101°43'59.5"E มันสําปะหลงั, ดิน 

P-06 17°15'21.7"N 101°43'59.5"E ขา, ดิน 

P-07 17°15'21.7"N 101°43'59.5"E กลวย 

P-08 17°15'21.7"N 101°43'59.5"E ผักบุง 

P-09 17°15'21.7"N 101°43'59.5"E ตะไคร, ดิน 

P-10 17°17'13.4"N 101°46'16.7"E กระเพรา, ดิน 

P-11 17°15'27.0"N 101°45'14.5"E ขาวโพด, ดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.19 ประสานงาน และสอบถามขอมูลกับเกษตรอําเภอวังสะพุง พรอมท้ังเก็บตัวอยางดิน  
ตัวอยางพืชผัก ผลไมและตรวจวัดรังสีแกมมาในพ้ืนท่ีอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
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        เพื่อสนบัสนุนการเตรียมพรอมฉกุเฉินทางดานรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 1) 

รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.19 (ตอ) ประสานงาน และสอบถามขอมูลกับเกษตรอําเภอวังสะพุง พรอมท้ังเก็บตัวอยางดิน  
ตัวอยางพืชผัก ผลไมและตรวจวัดรังสีแกมมาในพ้ืนท่ีอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

 
2) อําเภอเชียงคาน 

ตารางท่ี 3.19 จุดเก็บตัวอยางของพืชผัก ผลไม และดิน ในพ้ืนท่ีเปาหมายอําเภอเชียงคาน 

รหัสตัวอยาง GPS ชนิดของตัวอยาง 

Q-01 17°50'51.1"N 101°42'45.3"E ขา ,ดิน 

Q-02 17°50'51.1"N 101°42'45.3"E มะละกอ 

Q-03 17°50'51.1"N 101°42'45.3"E ตะไคร, ดิน 

Q-04 17°50'54.1"N 101°42'46.6"E มันสําปะหลัง, ดิน 

Q-05 17°50'54.1"N 101°42'46.6"E ถ่ัวฝกยาว 

Q-06 17°50'54.1"N 101°42'46.6"E ถ่ัวลิสง, ดิน 

Q-07 17°50'54.1"N 101°42'46.6"E กระเพรา, ดิน 

Q-08 17°50'54.1"N 101°42'46.6"E ผักบุง, ดิน 

Q-09 17°50'54.1"N 101°42'46.6"E มะอึก 

Q-10 17°50'54.1"N 101°42'46.6"E มะเขือ 

Q-11 17°50'54.1"N 101°42'46.6"E กระเทียม 
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        เพื่อสนบัสนุนการเตรียมพรอมฉกุเฉินทางดานรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 1) 

รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.20 ประสานงาน และสอบถามขอมูลกับเกษตรอําเภอเชียงคาน พรอมท้ังเก็บตัวอยางดิน  
ตัวอยางพืชผัก ผลไมและตรวจวัดรังสีแกมมาในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
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        เพื่อสนบัสนุนการเตรียมพรอมฉกุเฉินทางดานรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 1) 

รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 
 

3.2.3.4 จังหวัดหนองคาย 

1) อําเภอสังคม 

ตารางท่ี 3.20 จุดเก็บตัวอยางของพืชผัก ผลไม และดิน ในพ้ืนท่ีเปาหมายอําเภอสังคม 

รหัสตัวอยาง GPS ชนิดของตัวอยาง 

R-01 18°00'52.6"N 102°22'53.9"E มะละกอ 

R-02 18°00'52.6"N 102°22'53.9"E กลวย 

R-03 18°00'52.6"N 102°22'53.9"E ขา, ดิน 

R-04 18°00'52.6"N 102°22'53.9"E ตะไคร, ดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.21 ประสานงาน และสอบถามขอมูลกับเกษตรอําเภอสังคม พรอมท้ังเก็บตัวอยางดิน  
ตัวอยางพืชผัก ผลไมและตรวจวัดรังสีแกมมาในพ้ืนท่ีอําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
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        เพื่อสนบัสนุนการเตรียมพรอมฉกุเฉินทางดานรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 1) 

รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 
 

3.2.3.5 จังหวัดอุดรธานี 

1) อําเภอหนองหาน 

ตารางท่ี 3.21 จุดเก็บตัวอยางของพืชผัก ผลไม และดิน ในพ้ืนท่ีเปาหมายอําเภอหนองหาน 

รหัสตัวอยาง GPS ชนิดของตัวอยาง 

S-01 17°19'32.2"N 103°05'15.8"E มันสําปะหลัง, ดิน 

S-02 17°19'32.2"N 103°05'15.8"E ขา, ดิน 

S-03 17°19'32.2"N 103°05'15.8"E ตะไคร, ดิน 

S-04 17°19'32.2"N 103°05'15.8"E กลวย 

S-05 17°19'32.2"N 103°05'08.4"E มะละกอ 

S-06 17°19'32.2"N 103°05'08.4"E กระเพรา, ดิน 

S-07 17°19'32.2"N 103°05'08.4"E หนอไม, ดิน 

S-08 18°00'50.6"N 102°22'53.0"E ยาเสน(รานคา) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.22 ประสานงาน และสอบถามขอมูลกับเกษตรอําเภอหนองหาน พรอมท้ังเก็บตัวอยางดิน  
ตัวอยางพืชผัก ผลไมและตรวจวัดรังสีแกมมาในพ้ืนท่ีอําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
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รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 
 

3.2.3.6 จังหวัดนครพนม 

1) อําเภอธาตุพนม 

ตารางท่ี 3.22 จุดเก็บตัวอยางของพืชผัก ผลไม และดิน ในพ้ืนท่ีเปาหมายอําเภอธาตุพนม 

รหัสตัวอยาง GPS ชนิดของตัวอยาง 

T-01 16°55'00.1"N 104°43'39.5"E ขา,ดิน 

T-02 16°55'00.1"N 104°43'39.5"E ตะไคร, ดิน 

T-03 16°55'00.1"N 104°43'39.5"E กลวย 

T-04 16°55'00.1"N 104°43'39.5"E มะละกอ 

T-05 16°55'02.3"N 104°43'40.5"E ขาวโพด 

T-06 16°55'02.3"N 104°43'40.5"E มันแกว, ดิน 

T-07 16°55'02.3"N 104°43'40.5"E ผักบุง, ดิน 

T-08 16°55'02.3"N 104°43'40.5"E กระเพรา, ดิน 

T-09 16°55'02.3"N 104°43'40.5"E มันสําปะหลัง, ดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.23 ประสานงาน และสอบถามขอมูลกับเกษตรอําเภอธาตุพนม พรอมท้ังเก็บตัวอยางดิน  
ตัวอยางพืชผัก ผลไมและตรวจวัดรังสีแกมมาในพ้ืนท่ีอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร   คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                                               3-31 



        การจัดทําขอมูลพื้นฐานของแหลงที่มาของรังสีตามธรรมชาติและจากมนษุยทําขึ้น 

        เพื่อสนบัสนุนการเตรียมพรอมฉกุเฉินทางดานรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 1) 

รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.23 (ตอ) ประสานงาน และสอบถามขอมูลกับเกษตรอําเภอธาตุพนม พรอมท้ังเก็บตัวอยางดิน  
ตัวอยางพืชผัก ผลไมและตรวจวัดรังสีแกมมาในพ้ืนท่ีอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

 
3.2.3.7 จังหวัดยโสธร 

1) อําเภอเลิงนกทา 

ตารางท่ี 3.23 จุดเก็บตัวอยางของพืชผัก ผลไม และดิน ในพ้ืนท่ีเปาหมายอําเภอเลิงนกทา 

รหัสตัวอยาง GPS ชนิดของตัวอยาง 

U-01 16°13'58.6"N 104°28'42.7"E มะละกอ 

U-02 16°13'58.6"N 104°28'42.7"E หนอไม, ดิน 

U-03 16°13'58.6"N 104°28'42.7"E ตะไคร, ดิน 

U-04 16°13'58.6"N 104°28'42.7"E ขา, ดิน 

U-05 16°13'58.6"N 104°28'42.7"E กลวย 

U-06 16°13'58.6"N 104°28'42.7"E ขาวไรซเบอรรี ่

U-07 16°13'58.6"N 104°28'42.7"E มันสําปะหลัง, ดิน 

U-08 16°13'58.6"N 104°28'42.7"E ขาวโพด, ดิน 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.24 ประสานงาน และสอบถามขอมูลกับเกษตรอําเภอเลิงนกทา พรอมท้ังเก็บตัวอยางดิน  
ตัวอยางพืชผัก ผลไมและตรวจวัดรังสีแกมมาในพ้ืนท่ีอําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
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        เพื่อสนบัสนุนการเตรียมพรอมฉกุเฉินทางดานรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 1) 

รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.24 (ตอ) ประสานงาน และสอบถามขอมูลกับเกษตรอําเภอเลิงนกทา พรอมท้ังเก็บตัวอยางดิน  
ตัวอยางพืชผัก ผลไมและตรวจวัดรังสีแกมมาในพ้ืนท่ีอําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 

 
3.2.3.8 จังหวัดอุบลราชธานี 

1) อําเภอเมือง (ตลาดสดเทศบาล 2) 

ตารางท่ี 3.24 จุดเก็บตัวอยางของพืชผัก ผลไม และดิน ในพ้ืนท่ีเปาหมายอําเภอเมือง (ตลาดสดเทศบาล 2) 

รหัสตัวอยาง GPS ชนิดของตัวอยาง 

V-01 15°13'40.5"N 104°51'30.7"E ผักติ้ว 

V-02 15°13'40.5"N 104°51'30.7"E ผักชะมวง 

V-03 15°13'40.5"N 104°51'30.7"E ชะพลู 

V-04 15°13'40.5"N 104°51'30.7"E กลวย 

V-05 15°13'40.5"N 104°51'30.7"E บวบ 

V-06 15°13'40.5"N 104°51'30.7"E เห็ด 

V-07 15°13'40.5"N 104°51'30.7"E ถ่ัวฝกยาว 

V-08 15°13'40.5"N 104°51'30.7"E แตงกวา 

V-09 15°13'40.5"N 104°51'30.7"E ผักบุง 
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รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 
 

2) อําเภอสวางวีระวงศ 

ตารางท่ี 3.25 จุดเก็บตัวอยางของพืชผัก ผลไม และดิน ในพ้ืนท่ีเปาหมายอําเภอสวางวีระวงศ 

รหัสตัวอยาง GPS ชนิดของตัวอยาง 

W-01 15°15'52.5"N 105°02'26.6"E ขา, ดิน 

W-02 15°15'52.5"N 105°02'26.6"E ตะไคร, ดิน 

W-03 15°15'52.5"N 105°02'26.6"E ขาว,ดิน 

W-04 15°15'52.5"N 105°02'26.6"E หนอไม, ดิน 

W-05 15°15'52.5"N 105°02'26.6"E มะละกอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.25 ประสานงาน และสอบถามขอมูลกับเกษตรอําเภอสวางวีระวงศ พรอมท้ังเก็บตัวอยางดิน  
ตัวอยางพืชผัก ผลไมและตรวจวัดรังสีแกมมาในพ้ืนท่ีอําเภอสวางวีระวงศ จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 
 
 

ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร   คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                                               3-34 



        การจัดทําขอมูลพื้นฐานของแหลงที่มาของรังสีตามธรรมชาติและจากมนษุยทําขึ้น 

        เพื่อสนบัสนุนการเตรียมพรอมฉกุเฉินทางดานรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 1) 

รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 
 

3.2.3.9 จังหวัดศรีสะเกษ 

1) อําเภอศรีรัตนะ 

ตารางท่ี 3.26 จุดเก็บตัวอยางของพืชผัก ผลไม และดิน ในพ้ืนท่ีเปาหมายอําเภอปากชอง 

รหัสตัวอยาง GPS ชนิดของตัวอยาง 

X-01 14°44'34.1"N 104°28'35.2"E ตะไคร, ดิน 

X-02 14°44'34.1"N 104°28'35.2"E มะละกอ, ดิน 

X-03 14°44'34.1"N 104°28'35.2"E ขา, ดิน 

X-04 14°44'34.1"N 104°28'35.2"E ขาวโพดหวาน, ดิน 

X-05 14°44'34.1"N 104°28'35.2"E มันสะปะหลัง,ดิน 

X-06 14°44'34.1"N 104°28'35.2"E มะเขือยาว 

X-07 14°44'34.1"N 104°28'35.2"E ฝรั่ง 

X-08 14°44'34.1"N 104°28'35.2"E บวบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.26 ประสานงาน และสอบถามขอมูลกับเกษตรอําเภอศรีรัตนะ พรอมท้ังเก็บตัวอยางดิน  
ตัวอยางพืชผัก ผลไมและตรวจวัดรังสแีกมมาในพ้ืนท่ีอําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
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รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.26 (ตอ) ประสานงาน และสอบถามขอมูลกับเกษตรอําเภอศรีรัตนะ พรอมท้ังเก็บตัวอยางดิน  
ตัวอยางพืชผัก ผลไมและตรวจวัดรังสีแกมมาในพ้ืนท่ีอําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

 
3.2.3.9 จังหวัดรอยเอ็ด 

1) อําเภอหนองพอก 

ตารางท่ี 3.27 จุดเก็บตัวอยางของพืชผัก ผลไม และดิน ในพ้ืนท่ีเปาหมายอําเภอหนองพอก 

รหัสตัวอยาง GPS ชนิดของตัวอยาง 

Y-01 16°19'11.5"N 104°12'04.1"E ตะไคร, ดิน 

Y-02 16°18'52.1"N 104°12'06.2"E มะละกอ 

Y-03 16°19'47.0"N 104°10'04.4"E ขา, ดิน 

Y-04 16°19'11.5"N 104°12'04.1"E โหระพา, ดิน 

Y-05 16°22'08.7"N 104°11'26.8"E มันสําปะหลัง,ดิน 

Y-06 16°19'11.5"N 104°12'04.1"E กระเพรา, ดิน 

Y-07 16°18'52.3"N 104°12'04.9"E ถ่ัวฝกยาว 
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ตารางท่ี 3.27 (ตอ) จุดเก็บตัวอยางของพืชผัก ผลไม และดิน ในพ้ืนท่ีเปาหมายอําเภอหนองพอก 

รหัสตัวอยาง GPS ชนิดของตัวอยาง 

Y-08 16°19'08.0"N 104°12'06.5"E บวบ 

Y-09 16°30'76.4"N 104°12'63.4"E ขาว 

Y-10 16°22'08.7"N 104°11'26.8"E ถ่ัวลิสง, ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.27 ประสานงาน และสอบถามขอมูลกับเกษตรอําเภอหนองพอก พรอมท้ังเก็บตัวอยางดิน  
ตัวอยางพืชผัก ผลไมและตรวจวัดรังสีแกมมาในพ้ืนท่ีอําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด 
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รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 
 

2) อําเภอสุวรรณภูมิ 

ตารางท่ี 3.28 จุดเก็บตัวอยางของพืชผัก ผลไม และดิน ในพ้ืนท่ีเปาหมายอําเภอสุวรรณภูมิ 

รหัสตัวอยาง GPS ชนิดของตัวอยาง 

Z-01 15°37'43.5"N 103°48'58.8"E ตะไคร, ดิน 

Z-02 15°37'43.5"N 103°48'58.8"E มะละกอ 

Z-03 15°37'49.0"N 103°48'37.9"E ขา, ดิน 

Z-04 15°37'43.5"N 103°48'58.8"E กระเพรา, ดิน 

Z-05 15°37'43.5"N 103°48'58.8"E ขาวโพด 

Z-06 15°37'43.5"N 103°48'58.8"E ถ่ัวฝกยาว 
 
 

3) อําเภอโพธิ์ชัย 

ตารางท่ี 3.28 จุดเก็บตัวอยางของพืชผัก ผลไม และดิน ในพ้ืนท่ีเปาหมายอําเภอโพธิ์ชัย 

รหัสตัวอยาง GPS (ระบุตําแหนงของอําเภอโพธิ์ชัย) ชนิดของตัวอยาง 

AA-01 16°38'18.1"N 103°79'84.4"E ตะไคร, ดิน 

AA-02 16°38'18.1"N 103°79'84.4"E มะละกอ 

AA-03 16°38'18.1"N 103°79'84.4"E ขา, ดิน 

AA-04 16°38'18.1"N 103°79'84.4"E คะนา, ดิน 

AA-05 16°38'18.1"N 103°79'84.4"E มันสําปะหลัง, ดิน 

AA-06 16°38'18.1"N 103°79'84.4"E กระเพรา, ดิน 

AA-07 16°38'18.1"N 103°79'84.4"E ถ่ัวลิสง, ดิน 

AA-08 16°38'18.1"N 103°79'84.4"E มะเขือยาว 

AA-09 16°38'18.1"N 103°79'84.4"E ใบยาสูบ, ดิน 

AA-10 16°38'18.1"N 103°79'84.4"E บวบ 

AA-11 16°38'18.1"N 103°79'84.4"E ขาวโพด 

AA-12 16°38'18.1"N 103°79'84.4"E กระเทียม 

AA-13 16°38'18.1"N 103°79'84.4"E ถ่ัวฝกยาว 

AA-14 16°38'18.1"N 103°79'84.4"E ขาว 
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บทที่ 4 
การเตรียมและการวิเคราะหตัวอยาง 

 
หลังจากท่ีไดทําการเก็บตัวอยางพืชผัก ผลไม และดิน จากพ้ืนท่ีศึกษา ตัวอยางจะถูกสงไปยัง

หองปฏิบัติการวิจัยการหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ (NORM LAB) ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร คณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตัวอยางท่ีถูกสงมาจะถูกนํามาจัดเตรียมดวยวิธีการตามหลักการ
มาตรฐาน (รายละเอียดในหัวขอ 4.1) เพ่ือใหไดมาซ่ึงตัวอยางท่ีอยูในรูปแบบท่ีเหมาะสมตอการนําไปวิเคราะหดวย
เทคนิคทางนิวเคลียรตอไป (รายละเอียดในหัวขอ 4.2)  ซ่ึงเทคนิคทางนิวเคลียรท่ีใชในการวิเคราะหหาปริมาณธาตุ
กัมมันตรังสีในตัวอยางนั้น ไดแก 

- เทคนิคการวัดรังสแีกมมา (Gamma Spectrometry Analysis) เพ่ือหาปริมาณและวิเคราะหคากัม
มันตภาพจําเพาะของเรเดียม-226 (226Ra) เรเดียม-228 (228Ra) และโพแทสเซียม-40 (40K) 
(วิเคราะห ณ ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

- เทคนิคการวัดรังสีแอลฟา (Alpha Spectrometry Analysis) เพ่ือหาปริมาณและวิเคราะหคากัมมันต
ภาพจําเพาะของโพโลเนียม (210Po) 
(วิเคราะห ณ งานบริการสิ่งแวดลอม สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ) 
 

4.1 การเตรียมตัวอยาง 

การเตรียมตัวอยางถือวาเปนอีกข้ันตอนหนึ่งท่ีมีความสําคัญไมนอยวาการเก็บและการวิเคราะหตัวอยาง 
การเตรียมตัวอยางมีจุดมุงหมายคือเพ่ือใหไดมาซ่ึงตัวอยางท่ีอยูในรูปแบบท่ีเหมาะสมตอการนําไปวิเคราะหและ
เพ่ือใหผลการวิเคราะหท่ีไดมานั้นเปนไปอยางถูกตองแมนยํา ตัวอยางในงานวิจัยนี้เปนตัวอยางในสิ่งแวดลอมซ่ึงจะ
มีปริมาณธาตุกัมมันตรังสีอยูในระดับต่ํา ดังนั้นสิ่งท่ีตองพึงระมัดระวังในข้ันตอนการเตรียมตัวอยางคือจะตองไมให
มีการปนเปอนในตัวอยางเกิดข้ึนไมวาจะเปนจากฝุนละอองหรือสารอ่ืนใดก็ตาม เพราะจะสงผลใหผลการวิเคราะห
มีความคลาดเคลื่อนจากคาท่ีควรจะเปน  

คุณลักษณะของตัวอยางท่ีเหมาะสมตอการนําไปวิเคราะหหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีดวยเทคนิคแกมมาส
เปกโตรเมตรีและแอลฟาสเปกโตรเมตรีท่ีใชในงานวิจัยนี้ ควรจะตองมีลักษณะแหง ละเอียดเปนผง และ ผสมเปน
เนื้อเดียวกัน เพ่ือใหไดมาซ่ึงตัวอยางท่ีมีลักษณะดังกลาวและสามารถใชเปนตัวแทนของตัวอยางท้ังหมดไดจึงไดมี
การจัดเตรียมตัวอยางพืช ผัก ผลไม และดิน กอนท่ีจะนําไปวิเคราะห ดังข้ันตอนตอไปนี้ 
 

4.1.1 ตัวอยางดิน 

1. ชั่งน้ําหนักเปยกของตัวอยางดินเพ่ือเปรียบเทียบกับน้ําหนักแหงหลังอบตัวอยาง  

2. อบตัวอยางดินท่ีอุณหภูมิ 100 -120 oC จนไดตัวอยางดินท่ีแหงสนิทและมีน้ําหนักคงท่ี ชั่ง

น้ําหนักแหงของตัวอยาง 

3. บดตัวอยางดินจนละเอียด นําไปรอนดวยตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร ตัวอยางท่ีไดมาจะมี

ลักษณะละเอียดเปนผงและเปนเนื้อเดียวกัน 
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รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 
 

4. สําหรับตัวอยางดินท่ีจะนําไปใชเพ่ือวิเคราะหดวยเทคนิคแกมมาสเปกโตรเมตรี จะตองนํา

ตัวอยางดินไปบรรจุลงในภาชนะพลาสติกใสทรงกระบอกขนาดเสนผานศูนยกลาง 8 เซนติเมตร 

สูง 6 เซนติเมตร ชั่งน้ําหนักดินท่ีบรรจุ ปดผนึกภาชนะพลาสติกท่ีใชบรรจุดวยซิลิโคนยาแนว

ชนิดใส ดังแสดงในรูปท่ี 4.1 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 ตัวอยางดินสําหรับนําไปใชวิเคราะหดวยเทคนิคการวัดรังสีแกมมา 

 

5. เก็บตัวอยางท่ีไดในขอท่ี 4 วางปลอยท้ิงไวเปนระยะเวลาอยางนอย 1 เดือน เพ่ือใหเกิดสภาวะ

สมดุลทางกัมมันตรังสีของอนุกรมของรังสีท่ีตองการวัด  

6. นําตัวอยางท่ีไดจากขอ 5 ไปทําการตรวจวัดและวิเคราะหดวยระบบวิเคราะหแบบแกมมาส

เปกโตรเมตรี โดยใชหัววัดรังสแีบบเจอรมาเนียมบริสุทธิ์สูง (HPGe) 

                                                  

4.1.2. ตัวอยางพืช ผัก และผลไม 

1. ลางทําความสะอาดและตัดแตงตัวอยางพืช ผัก ผลไม ซ่ึงจะนําเฉพาะสวนท่ีใชบริโภคเทานั้น

ไปวิเคราะหหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสี ปลอยท้ิงไวใหสะเด็ดน้ําและแหง นําตัวอยางดังกลาว

ไปชั่งน้ําหนักเปยก  

2. เนื่องจากตัวอยางสามารถเกิดการเนาเสียไดและมีปริมาณมากซ่ึงไมสามารถนําไปอบแหงให

เสร็จภายในเวลาอันสมควรได ดังนั้นหลังจากท่ีทําการตัดแตงตัวอยางแลวจึงไดนําตัวอยาง

บรรจุลงในถุงพลาสติกสะอาดและเก็บรักษาตัวอยางไวในตูแชแข็ง (รูปท่ี 4.2) เพ่ือรอนําไป

อบแหงในข้ันตอนตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

              รูปท่ี 4.2 การเก็บรักษาตัวอยางพืช ผัก และผลไม หลังจากทําการตัดแตงแลว 
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3. อบตัวอยางพืชในตูอบท่ีอุณหภมิู 70 oC  (รูปท่ี 4.3) หลังจากท่ีตัวอยางแหงและมีน้ําหนักคงท่ี 

แลวทําการชั่งน้ําหนักแหงและจดบันทึก 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3 (ก) ตัวอยางพืช ผัก กอนนําไปอบแหง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3 (ข) ตูอบสําหรับอบตัวอยางพืช ผัก และผลไม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3 (ค) ตัวอยางพืช ผัก หลังจากอบแหงแลว 

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร   คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                                               4-3 



        การจัดทําขอมูลพื้นฐานของแหลงที่มาของรังสีตามธรรมชาติและจากมนษุยทําขึ้น 

        เพื่อสนบัสนุนการเตรียมพรอมฉกุเฉินทางดานรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 1) 

รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 
 

4. บดตัวอยางพืช ผัก และผลไมท่ีอบแหงแลวดวยเครื่องบดตัวอยางดังรูปท่ี 4.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 รูปท่ี 4.4 การบดตัวอยางพืช ผัก และผลไม 

 

5. สําหรับตัวอยางท่ีจะนําไปใชเพ่ือวิเคราะหดวยเทคนิคแกมมาสเปกโตรเมตรี จะตองนํา

ตัวอยางดินไปบรรจุลงในภาชนะพลาสติกใสทรงกระบอกขนาดเสนผานศูนยกลาง 8 

เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร ชั่งน้ําหนักดินท่ีบรรจุ ปดผนึกภาชนะพลาสติกท่ีใชบรรจุดวย

ซิลิโคนยาแนวชนิดใส ดังแสดงในรูปท่ี 4.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

                      รูปท่ี 4.5 ตวัอยางพืชสําหรับนําไปใชวิเคราะหดวยเทคนิคการวัดรังสีแกมมา 

 

6. เก็บตัวอยางท่ีไดในขอท่ี 5 วางปลอยท้ิงไวเปนระยะเวลาอยางนอย 1 เดือน เพ่ือใหเกิดสภาวะ

สมดุลทางกัมมันตรังสีของอนุกรมของรังสีท่ีตองการวัด  

7. นําตัวอยางไปทําการตรวจวัดและวิเคราะหดวยระบบวิเคราะหแบบแกมมาสเปกโตรเมตรี 

โดยใชหัววัดรังสีแบบเจอรมาเนียมบริสุทธิ์สูง (HPGe) 
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4.2 การวิเคราะหหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีในตัวอยาง 

4.2.1 การวิเคราะหดวยเทคนิคแกมมาสเปกโตรเมตรี (Gamma Spectrometry)  

เทคนิคนี้ใชเพ่ือวิเคราะหหาความเขมขนและความแรงรังสีจําเพาะของ 226Ra, 228Ra และ 40K  ในตัวอยาง

ดินและตัวอยางพืช ผัก และผลไม การวิเคราะหหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในตัวอยางสิ่งแวดลอม

โดยใชเทคนิคแกมมาสเปกโตรเมตรีนั้น จะตองใชระยะเวลาคอนขางนานท้ังในข้ันตอนการเตรียมตัวอยางและใน

ข้ันตอนการนับวัดรังสี ระยะเวลาในข้ันตอนตางๆ ไดแสดงไวในตารางท่ี 4.1  

 
 ตารางท่ี 4.1 ระยะเวลาท่ีใชในการวิเคราะหตอ 1 ตัวอยาง โดยใชเทคนิคแกมมาสเปกโตรเมตรี 

ชนิดของตัวอยาง 

ระยะเวลาท่ีใชในแตละข้ันตอน 

การเตรียมตัวอยาง 
รอใหเกิดสภาวะสมดุลทาง

กัมมันตรังสี 
การนับวัดรังสี 

ดิน  2 วัน 30 วัน 24 ชั่วโมง 
พืช 7-9 วัน 30 วัน 48-72ชั่วโมง 
                 

 ข้ันตอนในการวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีในตัวอยาง ดังนี้ 

1. นําตัวอยางท่ีเตรียมไดไปทําการวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีจําเพาะของธาตุกัมมันตรังสีใน

ธรรมชาติ 226Ra, 228Ra และ 40K  โดยใชหัววัดรังสีแบบเจอรมาเนียมบริสุทธิ์สูง (HPGe) และระบบ

วิเคราะหแบบแกมมาสเปกโตรเมตรี ซ่ึงหัววัดท่ีใชในการวิเคราะหเปนหัววัดรุน Canberra GR 5021 

ของบริษัท Canberra Industries และ รุน Ortec GEM 185 ของบริษัท EG&G Orte ดังแสดงในรูป

ท่ี 4.6 ณ หองปฏิบัติการวิจัยการหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรม

นิวเคลียร คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เวลาท่ีใชในการวัดตัวอยางดังแสดงใน

ตารางท่ี 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         รูปท่ี 4.6 ระบบวิเคราะหธาตุกัมมันตรังสีดวยเทคนิคแกมมาสเปกโตรเมตรี 
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2. วิเคราะหสเปกตรัมของพลังงานรังสีแกมมาของตัวอยางดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร Genie2000 ของ

บริษัท Canberra Industries เพ่ือใชในการคํานวณหาคาความแรงรังสีจําเพาะของ226Ra, 228Ra 

และ 40K  ในตัวอยางดวยสูตรดังแสดงในสมการท่ี 1 และ 2 ในการวิเคราะห 226Ra นั้นจะใชโฟโตพีค

ท่ีพลังงาน 609 keV ซ่ึงเปนสเปกตรัมพลังงานของ 214Bi (ธาตุลูกจากการสลายตัวของ 226Ra) และ

สําหรับการวิเคราะห 228Ra จะใชโฟโตพีคท่ีพลังงาน 911 keV ซ่ึงเปนสเปกตรัมพลังงานของ 228Ac (

ธาตุลูกจากการสลายตัวของ 228Ra) ในสวนของการวิเคราะห 40K จะใชโฟโตพีคท่ีพลังงาน 1,460  

keV ซ่ึงเปนสเปกตรัมพลังงานของ 40K 
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factorabundancex)

21t

0.693
(x610xAN

M
C

A −=

รูปท่ี 4.7 การสลายตัวของ Uranium series  และ Thorium series 

- การคํานวณหาคาความแรงรังสีของ 226Ra, 228Ra, 40K  ในตัวอยางดังสมการท่ี (1) 
 

  

           

ARa  =  ความแรงรังสีของเรเดียมหรือโพแทสเซียม ( เบคเคอเรล / กรัม ) 
wt   =  น้ําหนัก ( กรัม ) 
R    =  อัตรานับรังสีสุทธิ ( จํานวนนับ / วินาที ) 

หมายเหตุ    การคํานวณคา  ความแรงรังสีคํานวณไดดังนี้ 

  

 

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

                        abundance factor  =  อัตราสวนโดยอะตอมในธรรมชาติ 
                                         10-6 = conversion factor ( 1 / ppm ) , ( กิโลกรัม / มิลลิกรัม )  

t1/2   = คาครึ่งชีวิต  ( วินาที ) 
 

4.2.2   การวิเคราะหดวยเทคนิคแอลฟาสเปกโตรเมตรี (Alpha Spectrometry)  

ในงานวิจัยนี้จะใชเทคนิคแอลฟาสเปกโตรเมตรีในการวิเคราะหความเขมขนรังสีของโพโลเนียม-210 

(210Po) ในตัวอยางดิน และพืช ผัก ผลไม โดยทําการคัดเลือกจากตัวอยางบางตัวอยางท่ีมีปริมาณธาตุกัมมันตรังสี

ตามธรรมชาติสูงเม่ือเปรียบเทียบกับตัวอยางอ่ืนท่ีไดเก็บมาเพ่ือสงไปวิเคราะห ณ งานบริการสิ่งแวดลอม สถาบัน

เทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ  

การวิเคราะหหาปริมาณตะก่ัว-210 (210Pb) ในตัวอยางดินและตัวอยางผักผลไมดวยเทคนิคแอลฟาสเปค

โตรมิตรีปนั้น สามารถวัดเทียบไดจากการวิเคราะหหาปริมาณ 210Po ซ่ึงเปนนิวไคลดหรือสารกัมมันตรังสีลูก

ของ 210Pb เพราะเนื่องจากนิวไคลดท้ังสองนี้มีสมดุลกัมมันตรังสีแบบถาวร (Secular Equilibrium) โดยมีข้ันตอน

ในการวิเคราะหดังนี้ 

1. ชั่งตัวอยางท่ีอบและบดจนไดตัวอยางท่ีเปนเนื้อเดียวกันแลว 2-3 กรัม 

( 2 ) 

(std)R

(sample)R

(sample)wt
(std)wt

(Std)A(sample)A ××=
( 1 ) 

ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร   คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                                               4-7 



        การจัดทําขอมูลพื้นฐานของแหลงที่มาของรังสีตามธรรมชาติและจากมนษุยทําขึ้น 

        เพื่อสนบัสนุนการเตรียมพรอมฉกุเฉินทางดานรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 1) 

รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 
 

2. เติมสารกัมมันตรังสีตัวติดตาม (Tracer) โพโลเนียม-209 (209Po) ลงในตัวอยางท่ีชั่งแลว 
3. ยอยสกัดตัวอยางดวยกรดเขมขน ไดแก กรดไนตริก (HNO3) กรดเปอรคลอริก (HClO4) และ

กรดไฮดรอคลอริก (HCl) 
4. ปนแยกชั้นตะกอนและชั้นสารละลายของตัวอยางท่ีผานการยอยแลวดวยเครื่องปนแยกสาร 

(Centrifuge) โดยเก็บชั้นสารละลายไวเพ่ือนําไปทําการวิเคราะหในข้ันตอไป 
5. นําชั้นสารละลายท่ีไดไประเหยจนแหง และละลายดวยกรดไนตริกความเขมขน 1-2 โมลาร 

ปริมาตร 20-30 มิลลิลิตร 
6. เติมกรดแอสคอรบิคลงในสารละลายท่ีได เพ่ือปองกันไมใหเหล็ก (Fe) ท่ีอาจมีอยูใน

สารละลายตัวอยาง ไปเกาะเคลือบบนแผนเงิน 
7. เตรียมแผนเงิน (Ag) ขนาด 1 x 1 เซนติเมตร หรือ 1.5 x 1.5 เซนติเมตร ขัดแผนเงินดวยสาร

ขัดผิวเพ่ือกําจัดสิ่งสกปรกจากผิวหนาของแผนเงิน  
8. ทําการเตรียมแผนตัวอยาง (Alpha-emission source/disc) สําหรับนําไปวัด

กัมมันตภาพรังสีจากโพโลเนียมท่ีมีอยูในตัวอยาง โดยการวางหรือแขวนแผนเงินท่ีเตรียมจาก
ในขอท่ี 7 ลงในสารละลายตัวอยางท่ีไดจากขอท่ี 6  ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปน
ระยะเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง 

9. ลางแผนตัวอยางท่ีไดดวยอะซีโทนและน้ํากลั่นตามลําดับ 
10. นําแผนตัวอยางท่ีไดไปวัดดวยเครื่องแอลฟาสเปกโตรมิเตอร (PIPS Detector) 

 
 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.8 ระบบวัดแอลฟาสเปกโตรเมตรี และ พีคของโพโลเนียม-210 

 

- การคํานวณคากัมมันตภาพรังสีของ 210Po  

คํานวณไดจากสูตร  
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บทที่ 5 
ผลการวิเคราะหตัวอยาง 

 
ตัวอยางท้ังหมดท่ีเก็บจากพ้ืนท่ีศึกษาไดถูกนํามาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ ผลการวิเคราะหดังแสดงใน 

ตารางท่ี 5.3 ถึงตารางท่ี 5.5 และเพ่ือใหงายตอการอานผลการวิเคราะหวาเปนตัวอยางชนิดใด และเก็บตัวอยางมา
จากจังหวัดใด ทางผูวิจัยขอกําหนดรหัสตัวอยาง ซ่ึงประกอบดวย 6 หลัก ดังแสดงในตารางท่ี 5.1   

 
ตารางท่ี 5.1 รหัสตัวอยาง 

รหัสจังหวัด  รหัสพ้ืนท่ีศึกษาเก็บตัวอยาง (อําเภอ) 
เชียงราย CRI  อ.พาน A 
เชียงใหม CMI  อ.แมฟาหลวง B 
ลําปาง LPG  อ.เชียงแสน C 

พะเยา PYO  อ.แมแตง D 
รอยเอ็ด RET  อ.สารภี E 

รหัสตัวอยาง  อ.จอมทอง F 

ดิน S  อ.ดอยเตา G 

พืช ผัก ผลไม P  อ.แมพริก H 

   อ.แมเมาะ I 
   อ.งาว J 
   อ.วังเหนือ K 

   อ.เชียงคํา L 

   อ. โพธิ์ชัย AA 
 
ตัวอยางเชน  รหัส CRI-S-A01; CRI หมายถึง จังหวัดเชียงราย, S หมายถึงตัวอยางดิน, A01 หมายถึง ตําแหนง 
GPS เก็บตัวอยางท่ี อ.พาน เปนตน 

 
5.1 การวิเคราะหตัวอยางดวยเทคนิคแกมมาสเปกโตรเมตรี 

การวิเคราะหตัวอยางดวยเทคนิคแกมมาสเปกโตรเมตรี ไดมีการใชสารมาตรฐานดังแสดงในตารางท่ี 5.2 
เพ่ือใชในการคํานวณเปรียบเทียบหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสี 226Ra, 228Ra และ 40K ในตัวอยางดินและผักผลไม  

 
ตารางท่ี 5.2 สารมาตรฐานสําหรับวิเคราะหปริมาณธาตุกัมมันตรังสี 226Ra, 228Ra และ 40K1    

ชนิดของสารมาตรฐาน น้ําหนัก (g) ความเขมขน (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 เทา 43,200 

Background 86,400 
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        การจัดทําขอมูลพื้นฐานของแหลงที่มาของรังสีตามธรรมชาติและจากมนษุยทําขึ้น 

        เพื่อสนบัสนุนการเตรียมพรอมฉกุเฉินทางดานรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 1) 

รายงานสรุปผลงานประจําปที่ 1 
 

5.1.1 ผลการวิเคราะหตัวอยางดินดวยเทคนิคแกมมาสเปกโตรเมตร ี
 

ตารางท่ี 5.3 ความเขมขนกัมมันตรังสีของ 226Ra, 228Ra 40K และ 137Cs  ในตัวอยางดิน1 

Sample No.  Location 

ความแรงรังสีจําเพาะ (Bq/kg) 

Ra-226 Ra-228 K-40 Cs-137 

Activity S.D. Activity S.D. Activity S.D. Activity S.D. 

อ.พาน จ.เชียงราย 

CRI-S-A01 แปลงขา 74.86 1.06 26.62 0.96 58.38 3.26 N.D. 

CRI-S-A02 แปลงตะไคร 25.51 0.65 42.90 1.22 318.71 8.04 0.10 0.08 

CRI-S-A03 แปลงถั่วเหลือง 99.14 1.25 115.86 2.23 623.39 13.30 N.D. 

CRI-S-A05 ไรมันสําปะหลัง 23.03 0.57 32.66 0.96 111.54 4.00 0.61 0.28 

CRI-S-A06 ไรมันเทศ 22.55 0.57 28.01 0.9 72.62 3.40 0.33 0.07 

CRI-S-A08 แปลงคะนา 21.80 0.55 35.62 0.99 88.54 3.54 0.19 0.07 

CRI-S-A09 แปลงผักช ี 20.59 0.55 26.82 0.89 62.89 3.26 0.33 0.07 

อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย 

CRI-S-B01 แปลงขา 27.38 0.65 41.51 1.23 954.9 18.54 N.D. 

CRI-S-B02 แปลงตะไคร 35.19 0.77 51.22 1.4 1015.32 19.85 N.D. 

CRI-S-B03 ไรชา 47.39 0.96 64.94 1.68 364.9 9.46 0.48 0.11 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

CRI-S-C01 แปลงขา 60.66 0.98 65.27 1.59 516.95 11.47 N.D. 

CRI-S-C02 แปลงตะไคร 59.80 1.00 91.88 1.98 642.31 13.51 N.D. 

CRI-S-C05 แปลงคะนา 33.37 0.76 60.91 1.49 646.41 13.57 0.43 0.10 

CRI-S-C08 ไรยาสูบ 44.75 0.86 70.22 1.6 756.89 15.3 0.27 0.1 

อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

CMI-S-D12 ไรยาสูบ 81.56 1.56 125.32 4.02 865.65 19.47 ND 

อ.สารภี จ.เชยีงใหม 

CMI-S-E01 แปลงขา 56.27 0.91 94.65 1.96 706.36 14.49 N.D. 

อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 

CMI-S-F01 แปลงขา 87.76 1.12 156.58 2.67 1102.6 20.96 N.D. 

CMI-S-F02 แปลงตะไคร 88.11 1.51 145.48 4.07 1103.23 22.53 N.D. 

อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม 

CMI-S-G01 แปลงขา 84.47 1.20 141.50 2.64 1156.71 22.36 N.D. 

อ.แมพริก จ.ลําปาง 
LPG-S-H01 แปลงขา 25.35 1.18 39.06 2.99 529.45 14.82 N.D. 

อ.แมเมาะ จ.ลาํปาง 

LPG-S-I01 แปลงขา 25.97 0.70 45.71 1.31 97.94 4.54 0.45 0.09 

อ.งาว จ.ลําปาง 

LPG-S-J01 แปลงขา 43.72 0.92 74.09 1.81 610.87 13.60 N.D. 

LPG-S-J05 ไรกระเทียม 43.65 0.77 67.05 1.52 608.23 12.56 0.24 0.09 
 

 

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 

ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร   คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                                               5-2 

                                                           



        การจัดทําขอมูลพื้นฐานของแหลงที่มาของรังสีตามธรรมชาติและจากมนษุยทําขึ้น 

        เพื่อสนบัสนุนการเตรียมพรอมฉกุเฉินทางดานรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 1) 

รายงานสรุปผลงานประจําปที่ 1 
 
ตารางท่ี 5.3 (ตอ) ความเขมขนกัมมันตรังสีของ 226Ra, 228Ra 40K และ 137Cs  ในตัวอยางดิน2 

Sample No.  Location 

ความแรงรังสีจําเพาะ (Bq/kg) 

Ra-226 Ra-228 K-40 Cs-137 

Activity S.D. Activity S.D. Activity S.D. Activity S.D. 

อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย 

LPG-S-K01 แปลงขา 41.96 0.83 54.78 1.44 152.83 5.44 N.D. 

LPG-S-K02 แปลงตะไคร 36.55 0.68 52.78 1.27 376.55 8.53 0.19 0.08 

LPG-S-K04 ไรมันฝร่ัง 37.78 0.67 48.82 1.31 417.67 9.60 N.D. 

LPG-S-K08 ไรกระเทียม 41.36 0.58 56.75 1.06 450.58 8.91 0.47 0.06 

LPG-S-K10 ไรใบยาสูบ 32.91 0.7 42.09 1.17 390.17 8.93 0.25 0.08 

อ.เชียงคํา จ.พะเยา 

PYO-S-L01 แปลงขา 41.00 0.81 51.54 1.38 307.93 7.95 0.30 0.09 

PYO-S-L06 แปลงตะไคร 41.76 0.80 49.92 1.33 330.43 8.08 0.28 0.08 
 หมายเหต ุ: ND = Not Detectable,  
 

ผลการวิเคราะห ปริมาณความเขมขนกัมมันตภาพของ 226Ra, 228Ra 40K และ 137Cs ในตัวอยางดินท่ีเก็บ
มาจากการเขาเก็บตัวอยางในพ้ืนท่ีคัดเลือกในตารางท่ี 5.3 พบวา ปริมาณความเขมขนกัมมันตภาพรังสี
ของ 226Ra, 228Ra และ 40K  ในตัวอยางดินทุกตัวอยางท่ีเก็บมาจากพ้ืนท่ีเพาะปลูกนั้น มีความเขมกัมมันตภาพรังสี
ของ 40K คอนขางสูง อยูในชวง 58-1,157 Bq/kg และตัวอยางดินจากแปลงขา ท่ีอําเภอดอยเตา จ.เชียงใหม มี
คา 40K สูงสุด ท้ังนี้นาจะเปนผลเนื่องมากจากการใสปุยในการเพาะปลูก 

นอกจากนั้นยังพบวาปริมาณความเขมขนของ 226Ra และ228Ra ในตัวอยางดินในแตละจังหวัดมีคาอยู
ในชวงเดียวกัน (226Ra : 21-99 Bq/kg และ 228Ra :27-157 Bq/kg) โดยตัวอยางดินจากจังหวัดเชียงใหมมีคาสูงสุด  

สําหรับปริมาณความเขมขนของ 137Cs ในตัวอยางดินทุกตัวอยางมีคาคอนขางต่ํา อยูในชวง 0.10-0.79 
Bq/kg 

 
5.1.2 ผลการวิเคราะหตัวอยางพืช ผัก และผลไมดวยเทคนคิแกมมาสเปกโตรเมตร ี

 
  ตารางท่ี 5.4 ความเขมขนกัมมันตรังสีของ 226Ra, 228Ra 40K และ 137Cs ในตัวอยางพืช ผัก และผลไม [1] 

Sample No.  Sample type 

ความแรงรังสีจําเพาะ (Bq/kg) 

Ra-226 Ra-228 K-40 Cs-137 

Activity S.D. Activity S.D. Activity S.D. Activity S.D. 

อ.พาน จ.เชียงราย 

CRI-P-A01 
กานขา ND 0.43 0.29 458.05 12.04 0.43 12.00 

หัวขา 0.37 0.18 0.15 0.08 205.08 5.92 0.15 0.06 

CRI-P-A08 คะนา 1.86 1.31 11.23 1.49 1619.06 33.27 ND 

อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย 

CRI-P-B01 

ใบขา 2.01 1.69 0.43 0.24 275.44 14.61 0.55 0.24 

หัวขา ND 1.49 0.69 294.3 8.27 0.23 0.09 

กานขา ND 2.55 0.77 251.62 8.30 ND 

CRI-P-B01 ใบตะใคร 1.49 1.20 6.40 1.28 621.25 15.19 ND 

2  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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        การจัดทําขอมูลพื้นฐานของแหลงที่มาของรังสีตามธรรมชาติและจากมนษุยทําขึ้น 

        เพื่อสนบัสนุนการเตรียมพรอมฉกุเฉินทางดานรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 1) 

รายงานสรุปผลงานประจําปที่ 1 
 
  ตารางท่ี 5.4 (ตอ) ความเขมขนกัมมันตรังสีของ 226Ra, 228Ra 40K และ 137Cs ในตัวอยางพืช ผัก และผลไม [1] 

Sample No.  Sample type 

ความแรงรังสีจําเพาะ (Bq/kg) 

Ra-226 Ra-228 K-40 Cs-137 

Activity S.D. Activity S.D. Activity S.D. Activity S.D. 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

CRI-P-C05 คะนา 1.31 0.57 4.18 0.66 2125.77 37.58 ND 

CRI-P-C10 ถั่วฝกยาว 0.29 0.17 3.55 0.86 981.30 20.04 ND 

CRI-P-C13 คะนา (อ.แมจัน) 7.42 1.95 17.61 1.90 2364.91 46.22 ND 

อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

CMI-P-D02 หัวขา ND 2.49 0.63 1076.93 20.29 0.20 0.08 
CMI-P-D04 ถั่วเหลือง ND 0.38 0.21 1114.55 26.01 0.25 0.18 

CMI-P-D12 ใบยาสูบ 4.78 1.75 9.08 1.98 1567.11 34.89 ND 

อ.สารภี จ.เชียงใหม 

CMI-P-E02 
ใบตะไคร 0.34 0.12 6.08 2.05 217.73 10.15 ND 

กานตะไคร ND 1.23 0.84 560.98 13.48 ND 

อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 

CMIP-F01 

ใบขา ND ND 618.93 52.33 2.20 0.89 

กานขา 0.95 0.28 0.67 0.38 1051.12 21.99 1.07 0.15 

หัวขา ND 0.61 0.30 599.04 13.27 ND 

CMI-P-F02 
ใบตะไคร 6.39 1.22 11.70 0.35 515.77 13.62 ND 

ตนตะไคร 0.52 0.33 3.07 1.20 703.42 17.90 ND 

CMI-P-F03 ถั่วเหลือง 6.74 1.45 15.59 2.50 708.91 18.51 ND 

อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม 

CMI-P-G01 
ใบขา 1.17 0.45 1.09 0.87 1038.11 26.75 0.42 0.24 

หัวขา 0.18 0.09 1.09 0.72 767.25 15.86 ND 

CMI-P-G03 ถั่วเหลือง 5.25 0.90 5.34 1.14 725.35 14.89 ND 

CMI-P-G05 กระเทียม 3.17 0.93 6.93 1.48 474.07 11.03 ND 

CMI-P-G06 มะละกอ ND 0.21 0.77 2016.21 36.35 ND 

อ.แมพริก จ.ลําปาง 

LPG-P-H01 

ใบขา ND 0.38 0.25 2127 131.96 4.06 1.99 

กานขา 0.77 0.42 0.35 0.21 1605.33 37.4 ND 

หัวขา ND 0.08 0.04 624.07 13.12 0.13 0.08 

LPG-P-H02 กานตะไคร 0.76 0.52 3.40 1.16 2390.23 48.81 0.44 0.27 

อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

LPG-P-I01 
กานขา 1.30 0.73 0.13 0.11 1393.56 28.17 ND 

หัวขาเหลือง ND 0.19 0.08 606.49 14.08 ND 

LPG-P-I02 
ใบตะไคร ND 0.60 0.39 1361.65 28.06 0.67 0.15 

กานตะไคร ND ND 1289.26 25.14 ND 

LPG-P-I03 มันสัมปหลัง ND ND 340.22 7.32 ND 

LPG-P-I04 ถั่วฝกยาว ND 1.17 0.95 1152.98 23.99 0.25 0.13 

อ.งาว จ.ลําปาง 

LPG-P-J01 
กานขา ND 2.45 1.31 2246.98 64.39 1.29 0.69 

หัวขา ND 0.15 0.07 677.90 14.68 0.28 0.09 

LPG-P-J02 
ใบตะไคร 1.41 0.96 2.42 1.23 715.06 17.21 ND 

กานตะไคร ND 0.92 0.63 757.79 15.60 ND 
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        เพื่อสนบัสนุนการเตรียมพรอมฉกุเฉินทางดานรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 1) 

รายงานสรุปผลงานประจําปที่ 1 
 
  ตารางท่ี 5.4 (ตอ) ความเขมขนกัมมันตรังสีของ 226Ra, 228Ra 40K และ 137Cs ในตัวอยางพืช ผัก และผลไม [1] 

Sample No.  Sample type 

ความแรงรังสีจําเพาะ (Bq/kg) 

Ra-226 Ra-228 K-40 Cs-137 

Activity S.D. Activity S.D. Activity S.D. Activity S.D. 

อ.งาว จ.ลําปาง 

LPG-P-J04 คะนา 3.15 1.40 4.51 1.22 1471.86 29.74 ND 

LPG-P-J05 กระเทียม 3.73 1.30 1.48 0.24 718.43 17.11 ND 

LPG-P-J08 ขาวโพด ND ND 437.29 10.49 0.20 0.08 

อ.วังเหนือ จ.ลําปาง 

LPG-P-K01 หัวขา ND 0.28 0.12 549.62 12.46 ND 

LPG-P-K01 
ใบตะไคร ND 1.93 0.77 440.19 11.20 ND 

กานตะไคร ND ND 488.00 11.10 ND 

LPG-P-K10 ใบยาสูบ 0.91 0.65 3.65 1.93 1668.99 28.73 0.30 0.10 

อ.เชียงคํา จ.พะเยา 

PYO-P-L01 

ใบขา ND 2.87 1.23 541.38 15.12 ND 

กานขา ND 0.25 0.14 441.91 9.18 0.11 0.06 

หัวขา ND 0.63 0.46 372.10 8.71 0.19 0.07 

PYO-P-L02 ตนตะไคร ND 0.72 0.37 311.24 16.20 ND 

PYO-P-L07 คะนา ND 5.26 2.53 1767.95 33.87 ND 

PYO-P-L09 ใบยาสูบ 1.56 0.71 0.06 0.02 1670.76 31.57 0.16 0.11 

อ.โพธิ์ชยั จ.รอยเอ็ด 

RET-P-AA01 คะนา 12.85 1.76 78.88 2.71 1597.24 33.78 ND 

RET-P-AA02 ใบยาสูบ ND 13.23 2.74 1781.63 42.82 1.08 0.34 
หมายเหต ุ: ND = Not Detectable 

จากตารางท่ี 5.4 เปนผลการวิเคราะหตัวอยางพืช ดวยเทคนิคแกมมาสเปกโตรเมตรี พบวาปริมาณความ
เขมขนของกัมมันตภาพรังสีของ 226Ra, 228Ra 40K และ 137Cs ในตัวอยางจากพ้ืนท่ีท่ีคัดเลือกทางภาคเหนือบาง
ชนิดท่ีวิเคราะหแลวเสร็จ พบวามีปริมาณความเขมขนของกัมมันตภาพรังสีของ 40K สูงสุด 2,390 Bq/kg ในกาน
ตะไคร จากอําเภอแมพริก (จังหวัดลําปาง) และพบวามี ปริมาณ 40K ในตัวอยางพืชอยูในชวง 205-2390 Bq/kg 

สําหรับปริมาณความเขมขนกัมมันตภาพรังสีของ 226Ra ในพืชท่ีคัดเลือกทางภาคเหนือบางชนิดท่ีวิเคราะห
แลวเสร็จอยูในชวง 0.2-12.9 Bq/kg  และมีคาสูงสุด 12.9 Bq/kg ในตัวอยางพืชยาสูบ จากอําเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
รอยเอ็ด 

สําหรับปริมาณความเขมขนกัมมันตภาพรังสีของ 228Ra ในพืชท่ีคัดเลือกทางภาคเหนือบางชนิด และพืชท่ี
คัดเลือกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางชนิด ท่ีวิเคราะหแลวเสร็จอยูในชวง  0.1-78.9 Bq/kg  และมีคาสูงสุด  
78.9 Bq/kg ในตัวอยางพืชยาสูบ จากอําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด 

สําหรับปริมาณความเขมขนกัมมันตภาพรังสีของ 137Cs พืชท่ีคัดเลือกทางภาคเหนือบางชนิดท่ีวิเคราะห
แลวเสร็จอยูในชวง 0.1-4.00 Bq/kg  และมีคาสูงสุด 4.06 Bq/kg ในตัวอยางใบขา จากอําเภอแมพริก จังหวัด
ลําปาง 
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5.2 การวิเคราะหตัวอยางพืช ผัก และผลไมดวยเทคนิคแอลฟาสเปกโตรเมตรี 

ตารางท่ี 5.5 ความเขมขนกัมมันตรังสีของ 210Po ในตัวอยางพืชผัก 

Sample 
No. 

Sample 
Type 

Location 

ความแรงรงัสีจําเพาะ 210Po 
(Bq/kg) 

Activity S.D. 

1 
ใบขา 

อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย 7.26 0.17 

2 อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม 4.79 0.14 

3 คะนา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 0.42 0.03 

4 

ถั่วเหลือง 

อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม 0.49 0.04 

5 อ.จอมทอง จ.เขียงใหม 0.44 0.04 

6 อ.พาน จ.เชียงใหม 0.852 0.065 

7 
กระเทียม 

อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม 0.218 0.035 

8 อ.งาว จ.ลําปาง 1.218 0.069 

9 ตะใคร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 4.064 0.141 

10 

ใบยาสูบ 

อ.เชียงคํา จ.พะเยา 1.461 0.08 

11 อ.แมแตง จ.เชียงใหม 2.388 0.11 

12 อ.โพธิ์ชยั จ.รอยเอ็ด 6.605 0.205 

ตารางท่ี 5.5 แสดงผลการวิเคราะหตัวอยางพืชผัก ดวยเทคนิคแอลฟาสเปกโตรเมตรี ซ่ึงพบวาปริมาณ

ความเขมขนกัมมันตภาพของ 210Po ในใบขา ท่ีเก็บจากอําเภอแมฟาหลวง จ.เชียงราย มีปริมาณสูงสุด 

(7.26±0.17 Bq/kg) และจากผลการวิเคราะหตัวอยางพืชผักท่ีแลวเสร็จ พบวามีคาของ  210Po อยูในชวง 0.4-7.3 

Bq/kg 
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บทที่ 6 
สรุปความกาวหนาของโครงการ ปญหา และอุปสรรค 

6.1 สรุปความกาวหนาของโครงการ 

การดําเนินงานในชวง 1 ปท่ีผานมา คณะวิจัยไดลงพ้ืนท่ีศึกษาและเก็บตัวอยางในจังหวัดตัวแทนทาง
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงคณะวิจัยไดเขาพ้ืนท่ีเบื้องตนเพ่ือสํารวจพืชผัก และผลไมประจํา
ทองถ่ิน ตลอดจนตลาดสดในบางพ้ืนท่ี เพ่ือศึกษาถึงชนิดของพืชผัก ผลไมในทองถ่ิน และไดจัดเก็บพืชผัก ผลไม 
ประจําทองถ่ิน ในจังหวัดเปาหมายท่ีคัดเลือก รวมถึงไดจัดเก็บตัวอยางดินท่ีใชเพาะปลูกท่ีจัดเก็บมาเพ่ือเปนขอมูล
พ้ืนฐานประกอบดวย ตัวอยางท่ีไดทําการจัดเก็บมาในชวงปท่ี 1 ของโครงการวิจัยไดแสดงไวในตารางท่ี 6.1 - 6.4 
ในสวนของคาความแรงรังสีจําเพาะของตัวอยางท่ีไดทําการตรวจวัดแลวไดสรุปและทําการเปรียบเทียบกับขอมูล
จากงานวิจัยอ่ืนนั้นแสดงดังในตารางท่ี 6.5 – 6.6 

ตารางท่ี 6.1 ตัวอยางท่ีไดจัดเก็บมา แบงตามพ้ืนท่ีศึกษาในแตละจังหวัดทางภาคเหนือ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย ชนิดตัวอยาง (จํานวนตัวอยาง) 
1. อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ดิน(8) ขา(1) ตะไคร(1) มะเขือยาว(1)  มะละกอ(1) ขาวโพด(1)  คะนา(1) 

ผักชี(1)  ถ่ัวเหลือง(1)  มันสําปะหลัง(1)  มนัเทศ(1) 
2. อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเขียงราย ดิน(4) ขา(1) ตะไคร(1) ใบชา (1) กาแฟ (1)
3. อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ดิน(6) ขา(1) ตะไคร(1) บวบ(1)  ใบยาสูบ(1)  กะเพรา(1)  คะนา(2) 

ถ่ัวฝกยาว(1)  ถ่ัวเหลือง(1)  ขิง(1)  มะเขือยาว(1)  เห็ด(1)  มะละกอ(1) 
4. อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ดิน(5) ขา(1) ตะไคร(1) ถ่ัวเหลือง(1)  ใบยาสูบ(1)  ขาวโพด(1) มะเขือยาว(1)  

มันฝรั่ง(1)  ถ่ัวลิสง(1)  ขาว(1)  กระเทียม(1) ชา(1)  กาแฟ(1) 
5. อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ดิน(4) ขา(1) ตะไคร(1) กะเพรา(1)  คะนา(1)  มะละกอ(1) 
6. อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ดิน(4) ขา(1) ตะไคร(1) คะนา(1) ถ่ัวเหลือง(1)  ขาวโพด(1)  
7. อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ดิน(4) ขา(1) ตะไคร(1) ถ่ัวเหลือง(1)  ขาวโพด(1)  มะละกอ(1) กระเทียม(1) 
8. อําเภอแมพริก  จังหวัดลําปาง ดิน(5) ขา(1) ตะไคร(1) ถ่ัวเหลือง(1)  ขาวโพด(1)  มันสําปะหลัง(1) 

มะขาม(1) 
9. อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ดิน(4) ขา(1) ตะไคร(1) กระเพรา(1) ถ่ัวฝกยาว(1) มะเขือยาว(1) 

มันสําปะหลัง(1) ฟกแมว(1) มะละกอ(1) 
10. อําเภองาว จังหวัดลําปาง ดิน(5) ขา(1) ตะไคร(1) ขาวโพด(2)  กะเพรา(1) คะนา(1) 

กระเทียม(1) มะละกอ(1) 
11. อําเภอวังเหนือ จงัหวัดลําปาง ดิน(7) ขา(1) ตะไคร(1)  มะละกอ(1) บวบ(1)  ใบยาสูบ(1)   

ขาวโพด(1) มันฝรั่ง(1)  กระเทียม(1) ถ่ัวเหลือง(1) มะเขือยาว(1)  
12. อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ดิน(7) ขา(1) ตะไคร(1)  มะละกอ(1) คะนา(1) ใบยาสูบ(1)  

ขาวโพด(1) มันฝรั่ง(1)  กระเทียม(1) มะเขือยาว(1)   
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ตารางท่ี 6.2 ชนิดและจํานวนตัวอยางท่ีจัดเก็บมา แบงตามจังหวัดตัวแทนของภาคเหนือ 

พ้ืนท่ีศึกษา 
ชนิดตัวอยาง (ชื่อผัก ) 

พืชเศรษฐกิจ ผลไม พืชผัก 

จังหวัดเชียงราย 
7 ชนิด (ใบยาสูบ, ขาวโพด, ถ่ัว
เหลือง, มันสําปะหลัง, มันเทศ, 
ใบชา, กาแฟ) 

1 ชนิด (มะละกอ) 
10 ชนิด (ขา, กะเพรา, บวบ, ตะไคร, มะเขือ
ยาว, คะนา, ผักชี, เหด็, ขิง, ถ่ัวฝกยาว) 

จังหวัดเชียงใหม 
5 ชนิด (ใบยาสูบ, ขาวโพด, ถ่ัว
เหลือง, มันฝรั่ง, กระเทียม) 

1 ชนิด (มะละกอ) 6 ชนิด (ขา, กะเพรา, ตะไคร, 
มะเขือยาว, คะนา, ถ่ัวลิสง) 

จังหวัดลําปาง 
7 ชนิด (ใบยาสูบ, ขาวโพด, ถ่ัว
เหลือง, มันฝรั่ง, กระเทียม, มัน
สําปะหลัง) 

1 ชนิด (มะละกอ) 8 ชนิด (ขา, กะเพรา, ตะไคร, บวบ 
มะเขือยาว, คะนา, ถ่ัวลิสง, ฟกแมว) 

จังหวัดพะเยา 
4 ชนิด (ใบยาสูบ, ขาวโพด, มัน
ฝรั่ง, กระเทียม) 

1 ชนิด (มะละกอ) 5 ชนิด (ขา, ตะไคร, มะเขือยาว, คะนา, 
กะเพรา) 

รวมชนิดตัวอยาง 

9 ชนิด (ใบยาสูบ, ขาวโพด, ถ่ัว
เหลือง, มันสําปะหลัง, มันเทศ, 
ใบชา, กาแฟ, กระเทียม, มัน
ฝรั่ง) 

1 ชนิด (มะละกอ) 
12 ชนิด (ขา, กะเพรา, บวบ, ตะไคร, มะเขือ
ยาว, คะนา, ผักชี, เห็ด, ขิง, ถ่ัวฝกยาว, ถ่ัว
ลิสง, ฟกแมว) 

ตารางท่ี 6.3 ตัวอยางท่ีไดจัดเก็บมา แบงตามพ้ืนท่ีศึกษาในแตละจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย ชนิดตัวอยาง 

อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสมีา ดิน(6) ขา(1) ตะไคร(1) ผักบุง(1) มะละกอ(1) กระเพรา(1) ผักชี(1) ขาวโพด(1) 

มันสําปะหลัง(1) กลวย(1) นํ้าเตา(1) นมเม็ด(1) นํ้าดื่ม(1) 

อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ดิน(4) ขา(1) ตะไคร(1) คะนา(1) ผักบุง(1) มะละกอ(1) กระเพรา(1) ผักชี(1) บวบ

(1) แตงกวา(1)  

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ดิน(10) ขา(2) ตะไคร(2) คะนา(1) มะละกอ(1) กระเพรา(1) ขาวโพด(1) มัน

สําปะหลัง(1) ถ่ัวลิสง(1) บวบงู(1)  

อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ดิน(6) ขา(1) ตะไคร(1) คะนา(1) ผักบุง(1) มะละกอ(1) กระเพรา(1) ขาวโพด(1) 

มันสําปะหลัง(1) กลวย(1) กะหล่ํามวง(1) ผักขมมวง(1) 

อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดิน(6) ขา(1) ตะไคร(1) ผักบุง(1) มะละกอ(1) กระเพรา(1) มันสําปะหลัง(1) ถ่ัว

ลิสง(1) ถ่ัวฝกยาว(1) กระเทียม(1) มะเขือ(1) มะอึก(1) 

อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ดิน(2) ขา(1) ตะไคร(1) มะละกอ(1) กลวย(1) 

อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ดิน(5) ขา(1) ตะไคร(1) มะละกอ(1) กระเพรา(1) มันสําปะหลัง(1) กลวย(1) 

หนอไม(1) ยาเสน(1) 

อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ดิน(6) ขา(1) ตะไคร(1) ผักบุง(1) มะละกอ(1) กระเพรา(1) ขาวโพด(1) มนั

สําปะหลัง(1) กลวย(1) มันแกว(1) 

อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ดิน(5) ขา(1) ตะไคร(1) มะละกอ(1) ขาวโพด(1) มันสําปะหลัง(1) กลวย(1) 

หนอไม(1) ขาวไรซเบอรรี่(1) 

ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร   คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย      6-2 



        การจัดทําขอมูลพื้นฐานของแหลงที่มาของรังสีตามธรรมชาติและจากมนษุยทําขึ้น 

        เพื่อสนบัสนุนการเตรียมพรอมฉกุเฉินทางดานรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 1) 

รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 
 
ตารางท่ี 6.3 (ตอ) ตัวอยางท่ีไดจัดเก็บมา แบงตามพ้ืนท่ีศึกษาในแตละจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย ชนิดตัวอยาง 

อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผักบุง(1) กลวย(1) บวบ(1) ถ่ัวฝกยาว(1) แตงกวา(1) ผักติ้ว(1) ผักชะมวง(1) 

ชะพลู(1) เห็ด(1) 

อําเภอสวางวีระวงศ จังหวัดอุบลราชธานี ดิน(4) ขา(1) ตะไคร(1) มะละกอ(1) หนอไม(1) ขาวไรซเบอรรี่(1) 

อําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรสีะเกษ กระเทียม(1) 

อําเภอวังหิน จังหวัดศรสีะเกษ กระเทียม(1) 

อําเภอเมือง จังหวัดศรสีะเกษ ขาว(1) 

อําเภอศรรีัตนะ จังหวัดศรสีะเกษ ดิน(4) ขา(1) ตะไคร(1) มะละกอ(1) ขาวโพด(1) มันสําปะหลัง(1) บวบ(1) มะเขือ

ยาว(1) ฝรั่ง(1) 

อําเภอโพธ์ิชัย จังหวัดรอยเอ็ด ดิน(7) ขา(1) ตะไคร(1) คะนา(1) มะละกอ(1) กระเพรา(1) ขาวโพด(1) มัน

สําปะหลัง(1) ถ่ัวลิสง(1) ถ่ัวฝกยาว(1) กระเทียม(1) บวบ(1) มะเขือยาว(1) ขาว(1) 

ใบยาสูบ(1) 

อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ดิน(6) ขา(1) ตะไคร(1) มะละกอ(1) กระเพรา(1) โหระพา(1) มันสาํปะหลัง(1)  

ถ่ัวลิสง(1) ถ่ัวฝกยาว(1) บวบ(1) ขาว(1)  

อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ดิน(3) ขา(1) ตะไคร(1) มะละกอ(1) กระเพรา(1) ขาวโพด(1) ถ่ัวฝกยาว(1) 

  

ตารางท่ี 6.4 ชนิดและจํานวนตัวอยางท่ีจัดเก็บมา แบงตามจังหวัดตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พ้ืนท่ีศึกษา 
ชนิดตัวอยาง (ช่ือผัก ) 

พืชเศรษฐกิจ ผลไม พืชผัก 
จังหวัดนครราชสีมา 2 ชนิด (มันสําปะหลัง, ขาวโพด) 2 ชนิด  

(มะละกอ, กลวย) 

9 ชนิด (ขา, ตะไคร, ผักบุง, คะนา, กระเพรา, 

ผักชี, บวบ, แตงกวา, นํ้าเตา) 

จังหวัดขอนแกน 2 ชนิด (มันสําปะหลัง, ขาวโพด) 1 ชนิด  

(มะละกอ) 

6 ชนิด (ขา, ตะไคร, คะนา, กระเพรา,  

บวบงู, ถ่ัวลิสง) 

จังหวัดเลย 3 ชนิด (มันสําปะหลัง, ขาวโพด, 

กระเทียม) 

2 ชนิด  

(มะละกอ, กลวย) 

11 ชนิด (ขา, ตะไคร, คะนา, ผักบุง,  

กระเพรา, ถ่ัวลิสง, ถ่ัวฝกยาว, มะเขือ, มะอึก, 

กะหล่ํามวง, ผักขมมวง) 

จังหวัดหนองคาย  2 ชนิด  

(มะละกอ, กลวย) 

2 ชนิด (ขา,ตะไคร) 

จังหวัดอุดรธานี 2 ชนิด (มันสําปะหลัง, ยาเสน) 2 ชนิด  

(มะละกอ, กลวย) 

4 ชนิด (ขา, ตะไคร, กระเพรา, หนอไม) 

จังหวัดนครพนม 2 ชนิด (มันสําปะหลัง, ขาวโพด) 3 ชนิด (มะละกอ, 

กลวย, มันแกว) 

4 ชนิด (ขา, ตะไคร, ผักบุง, กระเพรา) 

จังหวัดยโสธร 3 ชนิด (มันสําปะหลัง, ขาวโพด, 

ขาวไรซเบอรรี่) 

2 ชนิด  

(มะละกอ, กลวย) 

3 ชนิด (ขา, ตะไคร, หนอไม) 
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รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 

ตารางท่ี 6.4 ชนิดและจํานวนตัวอยางท่ีจัดเก็บมา แบงตามจังหวัดตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พ้ืนท่ีศึกษา 
ชนิดตัวอยาง (ช่ือผัก ) 

พืชเศรษฐกิจ ผลไม พืชผัก 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชนิด (ขาวไรซเบอรรี่) 2 ชนิด (มะละกอ, 

กลวย) 

11 ชนิด (ขา, ตะไคร, ผักบุง, หนอไม, บวบ, 

ถ่ัวฝกยาว, แตงกวา, ผักติ้ว, ผักชะมวง, ชะพลู, 

เห็ด) 

จังหวัดศรีสะเกษ 4 ชนิด (มันสําปะหลัง, ขาวโพด, 

กระเทียม, ขาว) 

2 ชนิด (มะละกอ, 

ฝรั่ง) 

4 ชนิด (ขา, ตะไคร, บวบ, มะเขือยาว) 

จังหวัดรอยเอ็ด 5 ชนิด (มันสําปะหลัง, ขาวโพด, 

กระเทียม, ขาว, ใบยาสูบ) 

1 ชนิด (มะละกอ) 9 ชนิด (ขา, ตะไคร, คะนา, กระเพรา, ถ่ัวลิสง, 

ถ่ัวฝกยาว, โหระพา, บวบ, มะเขือยาว) 

ตารางท่ี 6.5 ความแรงรังสีจําเพาะในตัวอยางดิน

พ้ืนท่ีศึกษา 
ความแรงรังสีจําเพาะ (Bq/kg) 

226Ra 228Ra 40K 

ผลจากงานวิจัยนี้ 

เชียงราย (n=14) 21-99 27-116 58-1015 

เชียงใหม (n=5) 56-88 95-157 706-1103 

ลําปาง (n=9) 25-44 39-74 98-611 

พะเยา (n=2) 41-42 50-52 308-330 

UNSCEAR2000[1] 

แอฟริกา 
อเมริกาเหนือ 
เอเชีย 
ยุโรป 
ท่ัวโลก   (คามัธยฐาน) 

   (คาเฉลี่ย) 

5-180 
8-130 
2-440 
0-900 
17-60 

32 

2-140 
1-130 
1-360 
1-210 
11-64 

45 

29-1150 
6-700 
7-1800 
0-3200 
140-850 

420 
[1] UNSCEAR (2000) Sources and effects of ionizing radiation, United Nations. Report to general assembly with scientific annexes. 
United Nation, New York 
(n = จํานวนตัวอยาง) 
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รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 

ตารางท่ี 6.6 ความแรงรังสีจําเพาะในตัวอยางพืชผกั ผลไม้ 

ตัวอยางพืช 
ความแรงรังสีจําเพาะ (Bq/kg) 

226Ra 228Ra 40K 210Po 

ผลจากงานวิจัยนี้ 

ขา (n=10) <0.2-2.0 <0.1-2.9 205-2247 4.8-7.2 (n=2) 

ตะไคร (n=8) <0.2-6.4 <0.1-11.7 217-2390 4.1 (n=1) 

คะนา (n=6) <0.2-12.9 1.2-78.9 1472-2365 0.4 (n=1) 

ถ่ัวเหลือง (n=3) <0.2-6.7 0.4-15.6 709-1115 0.4-0.9 (n=3) 

ถ่ัวฝกยาว (n=2) <0.2-0.3 1.2-3.6 981-1153 - 

กระเทียม (n=2) 3.2-3.7 1.5-6.9 474-718 0.2-1.2 (n=2) 

มันสําปะหลัง (n=1) <0.2 <0.1 340 - 

ขาวโพด (n=1) <0.2 <0.1 437 - 

มะละกอ (n=1) <0.2 0.2 2016 - 

ใบยาสูบ (n=3) <0.2-1.6 <0.1-13.23 1669-1782 1.5-6.6 (n=3) 

ผลจากงานวิจัยอ่ืน 

มาเลเซีย (ขาว) [2] 

 (มันสําปะหลัง) [3] 

0.53-2.8 

72-141 

0.51-1.57 

1.5-53 

49-108 

50-934 

- 

- 

บังคลาเทศ (ผัก) [4] 1.7-29 10-51 249-1916 - 

อินเดีย (ผัก) [5] 

 (ธัญพืช) [5] 

10-29 

3-10 

22-58 

7-18 

1158-1962 

287-816 

- 

- 

ญี่ปุน (ผัก) [6] 0.05-0.98 - - - 

จีน (ผัก-ลําตน) [7] 

 (ผัก-ราก) [7] 

65-411 

342-5189 

0.08-0.85 

0.65-8.82 

- 

- 

- 

- 
[1] UNSCEAR (2000) Sources and effects of ionizing radiation, United Nations. Report to general assembly with scientific annexes. 
United Nation, New York 
[2] M.S. Alsaffar et.al. (2015) Distribution of 226Ra, 232Th, and 40 K in rice plant components and physic-chemical effects of soil on 
their transportation to grains. Journal of Radiation Research and Applied Sciences 8:300-310 
[3] Kh. Asaduzzaman et.al. (2014) Soil-to-root vegetable transfer factors for 226Ra, 232Th, 40K, and 88Y in Malaysia. Journal of 
Environmental Radioactivity 135:120-127 
[4] S. Yeasmin et.al. (2014) Measurement of radioactivity in soil and vegetable samples in the northern area of Madhupur Upzila 
at Tangail District in Bangladesh and assessment of associated radiological hazards. Bangladesh of Physics 16:49-58 
[5] K. Kant (2015) Natural radioactivity in India vegetation samples. International Journal of Radiation Research 13:143-150 
[6] K. Tagami and S. Uchida (2009) Radium-226 transfer factor from soils to crops and its simple estimation method using 
uranium and barium concentrations. Chemosphere 77:105-114 
[7] S.B. Chen et.al. (2005) Soil to plant transfer of 238U, 226Ra and 232Th on uranium mining-Impacted soil from southeastern 
China. Journal of Environmental Radioactivity 82:223-236 
(n = จํานวนตัวอยาง) 
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รายงานฉบับสมบูรณปที ่1 

ตารางท่ี 6.6 (ตอ) ความแรงรังสีจําเพาะในตัวอยางพืชผกั ผลไม้

ตัวอยางพืช 
ความแรงรังสีจําเพาะ (Bq/kg) 

226Ra 228Ra 40K 210Po 

UNSCEAR2000[1] 

ผักกินใบ 

อเมริกาเหนือ 

เอเชีย 

ยุโรป 

คาอางอิง 

0.06 

0.08 

0.01-1.15 

0.05 

- 

0.22 

0.004-0.01 

0.04 

- 

- 

- 

- 

- 

0.3-0.2 

0.04-3.3 

0.1 

ผักกินหัวและผลไม 

อเมริกาเหนือ 

เอเชีย 

ยุโรป 

คาอางอิง 

0.01-0.05 

0.01-0.06 

0.01-9.4 

0.03 

- 

0.11 

- 

0.02 

- 

- 

- 

- 

- 

0.02-0.14 

0.01-5.2 

0.04 

เมล็ดพืช 

อเมริกาเหนือ 

เอเชีย 

ยุโรป 

คาอางอิง 

0.01-0.1 

0.01 

0-2.9 

0.08 

- 

0.12 

- 

0.01 

- 

- 

- 

- 

- 

0.12-0.44 

0.04-67 

0.06 
[1] UNSCEAR (2000) Sources and effects of ionizing radiation, United Nations. Report to general assembly with scientific annexes. 
United Nation, New York 

6.2 ปญหาและอุปสรรค 

แผนงานของโครงการมีอุปสรรคและมีความลาชา เนื่องจาก 

1. ไมสามารถเก็บตัวอยางพืช ผัก และผลไมบางชนิดซ่ึงไดกําหนดไวในแผนงานได เนื่องจากปญหาการ
ขาดแคลนน้ํา ซ่ึงในปนี้มีความแหงแลงกวาทุก ๆ ปท่ีผานมา จึงทําใหในปนี้พืช ผักแตละชนิดใหผลผลิต
นอยลง และมีขนาดเล็กลง และบางชนิดปลูกแลวไมไดผลผลิตตามฤดูกาลตามท่ีคาดการณไว ซ่ึง
ปญหานี้ถือเปนปจจัยท่ีสําคัญอยางหนึ่งซ่ึงไมสามารถควบคุมได

2. คณะวิจัยไมสามารถวิเคราะหตัวอยางท่ีเก็บมาจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหแลวเสร็จ
ตามท่ีวางแผนไวเนื่องจากเครื่องอบและบดตัวอยางเกิดความเสียหาย นอกจากนี้ หองปฏิบัติการทาง
รังสีไดมีการปรับปรุงเพ่ือติดตั้งหัววัดรังสีแกมมาตัวใหมและมีความลาชาไปกวากําหนดเปนเวลา 3
เดือน ทําใหไมสามารถทําการตรวจวัดปริมาณรังสีในตัวอยางท่ีเก็บมาจากภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไดตามกําหนด จึงมีตัวอยางท่ีไมไดทําการตรวจวัดตกคางเปนจํานวนมากและ
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เนื่องจากขอจํากัดของภาชนะเก็บตัวอยางดิบท่ีตองแชเย็นไวมีไมเพียงพอ จึงไมสามารถทําการเก็บ
ตัวอยางจากภาคกลางมาใหครบตามขอเสนอในชวงปการศึกษาท่ี 1 ได  เนื่องจากไมมีท่ีเก็บและอาจ
เกิดการปนเปอน (contaminate)  จึงไดเลื่อนการเก็บตัวอยางของภาคกลางไปไวในการดําเนินการ ป
ท่ี 2  

6.3 แผนการดําเนินงานในปท่ี 2 

1. ทําการวิ เคราะหตัวอยาง ท่ี เหลือจากท่ีเ ก็บมาจากพ้ืนท่ี ศึกษาของทางภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือดวยเทคนิกแกมมาสเปกโตรเมตรี

2. ศึกษาและรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานเศรษฐกิจทางการเกษตรของทางภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาค
ตะวันตก เพ่ือใชวางแผนลงพ้ืนท่ีศึกษาและเก็บตัวอยางพืชผักและผลไม ในภูมิภาคดังกลาว สวน
ภาคใต เนื่องจากคณะวิจัยไดทําการเก็บตัวอยางพืชผักและผลไมทองถ่ินมาแลวเม่ือไดรับงบประมาณ
เม่ือปงบประมาณ 2555 เรื่อง “การจัดทําขอมูลรังสีพ้ืนหลังของปริมาณธาตุรังสีตามธรรมชาติใน พืช
และผลไมทองถ่ินบางชนิดในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพเปนท่ีตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร” โดยได
ทําการเก็บตัวอยางจาก 6 จังหวัดหลัก คือ ประจวบคีรีขันธ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี
ภูเก็ต และ พังงา แลว ดังนั้นในการศึกษานี้จะดําเนินการเก็บตัวอยางอาหารทะเลและนําดื่มท่ีผลิตใน
บางพ้ืนท่ีของภาคใต

3. ลงพ้ืนท่ีศึกษาและจัดเก็บตัวอยางในจังหวัดตามแผนงานท่ีวางไว  
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