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นายสมบูรณ์ โตอุตชนต์ วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการ

เนือ้หา
• เคร่ืองมือวดัรังสี และหลกัการท างาน
• การเลือกใช้เคร่ืองมือวดัรังสี, การปรับเทียบ, และการบ ารุงรักษา
• เคร่ืองมือวดัรังสีประจ าตวับคุคล
• เคร่ืองมือวดัรังสีชนิดวดัแยกไอโซโทป
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บทน า

การแผ่รังส ี(Radiation) คือ การปลดปลอ่ยหรือการสง่ผ่านพลงังานในรูปของ คลืน่ (Waves) หรือ อนภุาค (Particles) 

Waves ได้แก่ heat, radio waves, visible light, x-rays, และ gamma radiation (γ)

Particles ได้แก่ alpha radiation (α), beta radiation (β), และ neutron radiation 

ท่ีมา https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation

บทน า

ที่มา https://churchofthecosmos.wordpress.com/2012/12/05/%EF%BB%BFthe-electromagnetic-radiation-spectrum-and-its-health-risks/electromagnetic-spectrum/



18/06/61

3

บทน า

ท่ีมา http://www.dbcp.gov.hk/eng/safety/knowledge.htm

บทน า

วิธีการ-ปัจจยั ส าหรับลดการได้รับปริมาณรังสีจากภายนอก:

1. เวลา (Time) 2. ระยะทาง (Distance) 3. เคร่ืองก าบงั (Shielding)

http://slideplayer.com/slide/688076/

d0      d1      d2

I 1 /I 2 = d 2
2 /d 1

2

http://tap.iop.org/vibration/em/315/page_46701.html

โคบอลต์ 60 ที่ระยะ 1 ม. มีความแรงรังส ี160 µSv/h

ที่ระยะ 2 ม. มีความแรงรังสเีท่าไร ???

https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation
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เคร่ืองวัดรังสี
• แบบ Gas-filled detector

Ionization chambers, Proportional counters, 

Geiger-Muller counters

• Scintillation detectors
• Semiconductor detectors
• Neutron detectors

เคร่ืองวัดรังสี Gas-filled detector

ท่ีมา https://en.wikipedia.org/wiki/Ionization_chamber
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เคร่ืองวัดรังสี Gas-filled detector

ท่ีมา https://en.wikipedia.org/wiki/Proportional_counter

The generation of discrete Townsend avalanches in a proportional counter.

เคร่ืองวัดรังสี Gas-filled detector

ท่ีมา http://www.imagesco.com/geiger/geiger-counter-tube.html



18/06/61

6

เคร่ืองวัดรังสี Gas-filled detector

Detector

Radioactive 
source

High 
voltage

Pre-Amp Amplifier Discriminator

Scaler/Timer
Countrate

meter

Block diagram of radiation detector

เคร่ืองวัดรังสี Gas-filled detector

ท่ีมา http://www.albert-cordova.com/Cdv700/geiger-counters.htm

End window GM detectors Side window GM detectors

ท่ีมา http://www.lndinc.com/products/category/3/
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เคร่ืองวัดรังสี Scintillation detectors   

ท่ีมา http://www.equipcoservices.com/support/tutorials/introduction-to-radiation-monitors/

เคร่ืองวัดรังสี Scintillation detectors   
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เคร่ืองวัดรังสี Semiconductor detectors

เคร่ืองวัดรังสี Semiconductor detectors
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เคร่ืองวัดรังสี Semiconductor detectors

เคร่ืองวัดรังสี Neutron detectors

Neutron Detector Tube
BF3 (Boron tri fluoride) detector
Tube detects thermal neutrons by the reaction
B10 + n => Li7 + a. 

The charge on the (Li7 / a) produces a 1-3mV signal
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การเลือกใช้เคร่ืองมือวัดรังสี
การปรับเทยีบ และการบ ารุงรักษา

 เลือกใช้เคร่ืองมือที่พร้อมใช้งาน อยู่ในสภาพดี
 เลือกใช้เคร่ืองมือวัดตามประเภทของงาน
 เลือกใช้เคร่ืองมือที่มีความคุ้นเคย 
 เลือกใช้เคร่ืองมือที่ผ่านการปรับเทยีบ-สอบเทยีบ ตามก าหนด

 การปรับเทยีบ – สอบเทยีบ โดยห้องปฏิบัตกิารที่มีมาตรฐาน ตามเวลาที่ก าหนด
 ทดสอบเคร่ืองมือวัดเป็นประจ า โดยการวัดค่า Background และต้นก าเนิดรังสีมาตรฐาน

ที่ระยะต่างๆ จดบันทกึค่าที่วัดได้เป็นประจ าใน Logbook

 ใช้เคร่ืองมืออย่างถูกวิธี ตามค าแนะน าในคู่ มือการใช้งาน
 ทดลอง ทดสอบ ใช้เคร่ืองมือเป็นประจ า
 จดบันทกึการใช้งาน ค่าที่วัดได้ใน Logbook เป็นประจ า
 สังเกตุอาการผิดปกต ิจดบันทกึ
 ส่งเคร่ืองวัดรังสี ปรับเทยีบ-สอบเทยีบ ตามก าหนด
 ส่งซ่อมบ ารุงกับช่างผู้ มีประสบการณ์ 

เคร่ืองมือวัดรังสีประจ าตัวบุคคล 

Geiger Muller counter
Ionization Chamber

Pocket Dosimeter

RADEye

Polimaster
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เคร่ืองมือวัดรังสีประจ าตัวบุคคล 

Film Badge

Thermoluminescence Dosimeter (TLD)

เคร่ืองมือวัดรังสีชนิดวัดแยกไอโซโทป
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โหมดการท างาน (Operating Modes)

<Dose Rate Mode>

<Search Mode>

<Identification Mode>

<Spectrum Mode>

<Dose Rate Mode><Initialisation>

Fig-1 Initialisation Fig-2 Dose rate mode
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<Search Mode>

Fig-3 Search mode

<Identification Mode>

Fig-3 Identification mode
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<Identification Mode>

Fig-3.1 Identification mode

I=Innocent
S=Suspicious
T=Threatening

<Identification Mode>

Fig-4 Identification mode
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Thank You


