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กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
จำกสภำวะอำกำศที่ป ริ มำณฝุ่ น ละอองขนำดเล็ กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือฝุ่ น PM2.5* มีค่ำเกินเกณฑ์
มำตรฐำนที่ 50 ไมโครกรั ม /ลู ก บำศก์ เ มตร (เฉลี่ ย 24 ชั่ ว โมงต่ อ เนื่ อ ง) ของกรมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ในหลำยพื้นที่ของกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล ในช่วงระหว่ำงปลำยปี พ.ศ.
2561 จนถึงกลำงเดือนกุมภำพัน ธ์ พ.ศ. 2562 และส่ งผลกระทบต่อสุ ขภำพและกำรดำเนินชีวิตประจ ำวั น ของ
ประชำชนที่อำศัย อยู่ ในบริ เวณที่ได้รั บ ผลกระทบจำกปริมำณฝุ่ นดังกล่ ำว นั้น ส ำนัก งำนปรมำณูเพื่อสั นติ (ปส.)
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในฐำนะหน่วยงำนหลักของประเทศที่มีภำรกิจในกำรเฝ้ำ
ระวัง ติดตำม และตรวจวัดกัมมันตภำพรังสีและระดับรังสีในสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงผลกระทบทำงรังสี
ที่อำจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภำพของประชำชนไทย ได้ มีกำรเฝ้ำระวังผลกระทบจำกกัมมันตรังสีในอำกำศที่
เกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของฝุ่นละอองอย่ำงต่อเนื่องถึงแม้ว่ำในปัจจุบันปริมำณฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ดังกล่ำวจะมี
ปริมำณลดลงต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนแล้วก็ตำม โดยได้มีกำรดำเนินกำรเฝ้ำตรวจติดตำมดังต่อไปนี้
1.การตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในฝุ่นละอองขนาด 10 ไมครอน (PM10) ณ พื้นที่ของสานักงานปรมาณู
เพื่อสันติ (ปส.) กรุงเทพมหานคร
ทำกำรเก็บตัวอย่ำงฝุ่นละอองขนำด 10 ไมครอน (PM10) ผ่ำนกระดำษกรองของเครื่องเก็บตัวอย่ำงอนุภำค
ในอำกำศ (PM10 High Volume Air Sampler) ที่ติดตั้งอยู่บริเวณดำดฟ้ำของอำคำรสำนักงำนของ ปส. สูงจำกพื้น
ประมำณ 1 เมตร โดยใช้เวลำในกำรเก็บตัวอย่ำงเป็นระยะเวลำ 5 ชม. ด้วยกำรดูดอำกำศผ่ำนเครื่องเก็บตัว อย่ำง
อนุภำคในอำกำศด้วยอัตรำ 15 ลูกบำศก์ฟุตต่อนำที ตัวอย่ำงฝุ่นละอองที่ทำกำรเก็บเรียบร้อยแล้วจะถูกทิ้งไว้เป็นเวลำ
7 วัน เพื่อให้นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มีค่ำครึ่งชีวิตสั้นสลำยตัว แล้วจึงนำไปวัด ปริมำณกัมมันตภำพรังสีบีตำรวมด้วย
เครื่องวัดกัมมันตภำพรังสีแอลฟำ-บีตำ ชนิด gas flow proportional ที่มีระดับรังสีพื้นหลังต่ำ
ผลกำรวิเครำะห์กัมมันตภำพรังสีบีตำรวมในฝุ่นละอองขนำด10 ไมครอน (PM10) ณ ปส. ในวันที่ 3, 10,
17 และ 24 เมษำยน 2562 มีค่ำไม่เกิน 4x10-13 Ci/cm3 หรือ 14.8 mBq/m3 ที่กำหนดโดย Radiological Health
Handbook of U.S. Department of Health Education and Welfare , Public Health Service (p.209) ทำให้
ไม่จำเป็นต้องนำมำทำกำรวิเครำะห์เพื่อหำชนิดของสำรกัมมันตรังสี (รูปที่ 1)

*PM2.5 เป็นฝุ่นที่มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่เกิน 2.5 ไมครอน เกิดจำกกำรเผำไหม้ทั้งจำกยำนพำหนะ กระบวนกำรอุตสำหกรรม กำรเผำวัสดุกำรเกษตร ไฟป่ำ
และ สำมำรถเข้ำถึงถุงลมในปอดได้ เป็นผลทำให้เกิดโรคในระบบทำงเดินหำยใจ และโรคปอดต่ำงๆ หำกได้รับในปริมำณมำกหรือเป็นเวลำนำนจะสะสมใน
เนื้อเยื่อปอด ทำให้กำรทำงำนของปอดเสื่อมประสิทธิภำพลง ทำให้หลอดลมอักเสบ มีกำรหอบหืด (ข้อมูลจำก http://air4thai.pcd.go.th/webV2/aqi_info.php)
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รูปที่ 1 กัมมันตภำพรังสีบีตำรวมในฝุ่นละอองขนำด 10 ไมคอน (PM10) ณ ปส. (กรุงเทพมหำนคร)
ระหว่ำงวันที่ 3-24 เมษำยน 2562
2.การตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในฝุ่นละอองแบบขนาดรวม ณ สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี อาร์
เอ็น 65 (RN65) ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ทำกำรเก็บตัวอย่ำงฝุ่นละอองในอำกำศแบบขนำดรวม (Total Suspended Particles: TSP) ด้วยเครื่อง
เก็บตัวอย่ำงอำกำศแบบ High Volume Air Sampler ที่อัตรำกำรดูดอำกำศประมำณ 800 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง
เป็นเวลำ 24 ชม. กระดำษกรองพร้อมฝุ่นละอองจะเก็บไว้ใน Decay Chamber เป็นเวลำ 24 ชม เพื่อให้นิวไคลด์
กัมมันตรังสีที่มีค่ำครึ่งชีวิตสั้นสลำยตัวไปก่อนนำไปวัดกัมมันตภำพรังสีแกมมำจำกนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นเอง
ตำมธรรมชำติและที่มนุษย์สร้ำงขึ้น ด้วยระบบวัดแกมมำสเปคโตรเมตรี เป็นเวลำ 24 ชม. ข้อมูลกำรวัดจะถูกส่งผ่ำน
ระบบดำวเทียมเพื่อไปวิเครำะห์ที่ศูนย์ข้อมูลระหว่ำงประเทศ (International Data Centre, IDC) ณ กรุงเวียนนำ
สำธำรณรัฐออสเตรีย
ผลกำรตรวจวัด จำกสถำนีฯ อำร์เอ็น 65 พบว่ำกัมมันตภำพรังสีจำกเบริลเลียม-7 (Beryllium-7, Be-7)
และตะกั่ว -212F (Lead-212F, Pb-212F) ในอำกำศ ซึ่งเป็นนิวไคลด์กัมมัน ตรังสีที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ อยู่ใน
ระดับต่ำ และไม่พบนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มนุษย์สร้ำงขึ้น ทั้งนี้ เมื่อทำกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยของกัมมันตภำพรังสี
จำก Be-7 และ Pb-212F ในระหว่ำงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2561 จนถึงเดือนเมษำยน พ.ศ. 2562 พบว่ำค่ำเฉลี่ยของ
กัมมันตภำพรังสีจำก Be-7 เพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยพบค่ำสูงสุดที่ 5,889.06 Bq/m3 ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2562
และเริ่มมีแนวโน้มลดลงในเดือนต่อมำ (รูปที่ 4) ในขณะที่ค่ำเฉลี่ยของกัมมันตภำพรังสีจำก Pb-212F มีค่ำสูงสุดที่
1,186,414 Bq/m3 ในเดื อ นมกรำคม พ.ศ. 2562 และลดลงอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งจนถึ ง ปั จ จุ บั น (รู ป ที่ 5) ทั้ ง นี้
กัมมันตภำพรังสีจำกนิว ไคลด์กัมมันตรั งสีทั้งสองชนิด อยู่ในระดับที่ ไม่ส่งผลกระทบต่อสุ ขภำพของประชำชนและ
สิ่งแวดล้อมแต่อย่ำงใด
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รูปที่ 2 กัมมันตภำพรังสีจำก Be-7 จำกสถำนีฯ อำร์เอ็น 65 ระหว่ำงวันที่ 1 - 30 เมษำยน พ.ศ. 2562
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รูปที่ 3 กัมมันตภำพรังสีจำก Pb-212F จำกสถำนีฯ อำร์เอ็น 65 ระหว่ำงวันที่ 1 – 30 เมษำยน พ.ศ. 2562
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รูปที่ 4 ค่ำเฉลี่ยกัมมันตภำพรังสีจำก Be-7 จำกสถำนีฯ อำร์เอ็น 65 ระหว่ำงธันวำคม พ.ศ.2561 - เมษำยน พ.ศ. 2562
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รูปที่ 5 ค่ำเฉลี่ยกัมมันตภำพรังสีจำก Pb-212F จำกสถำนีฯ อำร์เอ็น 65 ระหว่ำงธันวำคม พ.ศ.2561 - เมษำยน พ.ศ. 2562
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