
การพัฒนาสถานีเฝาระวังภัยทางรังสีใต�น้ำทะเลจังหวัดสงขลา 

นายสมบูรณ# โตอุตชนม# 

นายสุขใจ เกียรติศักดิ์วัฒนา 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

 สำนักงานปรมาณูเพื ่อสันติ (ปส.) เริ ่มติดตั ้งสถานีเฝ�าระวังภัยทางรังสีในป$ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมี

วัตถุประสงค,เพื่อใช.ตรวจวัดระดับปริมาณรังสีแกมมา (Gamma rays) ในสิ่งแวดล.อมในพื้นที่จังหวัดต:างๆ เช:น 

จังหวัดเชียงใหม: ขอนแก:น อุบลราชธานี กาญจนบุรี สงขลา และกรุงเทพมหานคร เป?นต.น ในสถานการณ,ปกติ

ระบบวัดของสถานีจะทำการตรวจวัดระดับปริมาณรังสีและเก็บเป?นฐานข.อมูลรังสีพื้นหลัง (Background: 

BKG) ในระบบฐานข.อมูล สำหรับในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร,และรังสี ซึ ่งอาจเกิดอุบัติเหตุจาก

โรงไฟฟ�านิวเคลียร, การทดลองอาวุธนิวเคลียร, หรืออุบัติเหตุจากสถานประกอบการต:างๆ ที่มีการใช.ประโยชน,

จากพลังงานนิวเคลียร, ทำให.เกิดการฟุ�งกระจายของฝุQนที่มีการปนเปRSอนรังสี และมีทิศทางลมนำพาอนุภาค

อากาศที่มีฝุQนดังกล:าวเข.าสู:ระยะการตรวจวัดของสถานี ระบบวัดจะส:งสัญญาณเตือนให.แก:เจ.าหน.าที่ที่ดูแล

ระบบ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนในการตรวจพิสูจน,ทราบร:วมกับเจ.าหน.าท่ีซึ่งเป?นเจ.าของพื้นที่ ทั้งนี้หากการ

พิสูจน,ทราบยืนยันผลที่ได.ตรงกับการแจ.งเตือน ปส. จะดำเนินการแจ.งเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร,และรังสีและ

ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการเผชิญเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร,และรังสีต:อไป 

 ปส. ได.เริ่มติดตั้งสถานีเฝ�าระวังภัยทางรังสีใต.น้ำทะเลหลังจากภัยพิบัตินิวเคลียร,ฟุกุชิมะ เกิดขึ้นเม่ือ

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ (11 March 2011) สืบเนื่องจากการเกิดแผ:นดินไหวขนาด ๙.๐ บริเวณนอกชายฝ_`ง

ของประเทศญี่ปุQน ทำให.เกิดคลื่นสึนามิ (Tsunami) ก:อให.เกิดความเสียหายอย:างรุนแรงต:อโรงไฟฟ�านิวเคลียร,

ฟุกุชิมะไดอิจิ ในจังหวัดฟุกุชิมะของประเทศญี่ปุ Qน ส:งผลให.เกิดการรั่วไหลของของเหลวที่มีการปนเปRSอน

กัมมันตภาพรังสีอย:างมหาศาล ความรุนแรงของภัยพิบัติทางนิวเคลียร,ครั้งนี้รุนแรงที่สุดนับตั้งแต:เหตุการณ,ภัย

พิบัติเชอร,โนบิล เม่ือป$ พ.ศ. ๒๕๒๙ (ค.ศ. 1986)  

เบื้องต.น ปส. ได.ติดตั ้งสถานีเฝ�าระวังภัยทางรังสีใต.น้ำทะเลที่จังหวัดระยองและจังหวัดภูเก็ต 

จนกระทั่งในป$ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได.ขยายเครือข:ายของสถานีเฝ�าระวังภัยทางรังสีใต.น้ำทะเลรวมเป?น ๕ สถานี ท่ี

จังหวัดชุมพร ระนอง และจังหวัดสงขลา เพื่อใช.ตรวจวัดระดับปริมาณรังสีแกมมาใต.น้ำทะเล ฝ_`งอ:าวไทย ได.แก: 

จังหวัดระยอง ชุมพร และจังหวัดสงขลา และฝ_`งทะเลอันดามัน ได.แก: จังหวัดระนอง และจังหวัดภูเก็ต การ

ติดตั้งระบบวัดรังสีแกมมาใต.น้ำทะเลจะมีลักษณะเช:นเดียวกับระบบวัดรังสีแกมมาในอากาศ แต:จะต.อง

ดำเนินการติดตั้งหัววัดรังสีให.อยู:ใต.น้ำทะเลอย:างมั่นคงและแข็งแรง เพื่อให.หัววัดรังสีสามารถตรวจวัดอนุภาค

ของน้ำทะเลรวมถึงฝุQนละอองต:างๆ ที่มากับทิศทางของกระแสน้ำทะเลทั้งในช:วงเวลาที่น้ำทะเลขึ้นและลงได.

อย:างมีประสิทธิภาพ  



 

รูปท่ี ๑ ภาพรวมของสถานีเฝ�าระวังภัยทางรังสีในสิ่งแวดล.อม ๒๓ สถานี 

 รูปที่ ๑ แสดงภาพรวมของสถานีเฝ�าระวังภัยทางรังสีในสิ่งแวดล.อม หลังจากปส. ขยายเครือข:ายสถานี

เฝ�าระวังภัยทางรังสีใต.น้ำทะเลในป$ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ เวลาดังกล:าว ปส. มีสถานีฯ ทั้งหมด ๒๓ สถานี แบ:งเป?น

สถานีตรวจวัดในอากาศ ๑๘ สถานี และตรวจวัดใต.น้ำทะเล ๕ สถานี การติดตั้งและขยายเครือข:ายของสถานี

เฝ�าระวังภัยทางรังสีในสิ่งแวดล.อมพยายามที่จะติดตั้งให.ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อประโยชน,ใน

การเฝ�าระวังและติดตามระดับปริมาณรังสีแกมมาในสิ่งแวดล.อม  

 

รูปท่ี ๒ ภาพการติดตั้งหัววัดรังสีของสถานีเฝ�าระวังภัยทางรังสีใต.น้ำทะเล 

รูปที่ ๒ แสดงการติดตั้งหัววัดรังสีโซเดียมไอโอไดน, (NaI) ของสถานีเฝ�าระวังภัยทางรังสีใต.น้ำทะเล 

โดยการติดตั้งและยึดติดหัววัดรังสีเข.ากับโครงสร.างของเสาเข็มที่เป?นตอม:อของสถานีสูบน้ำกลางทะเล ตอม:อ

ของสะพานท:าเทียบเรือกลางทะเล และตอม:อของประภาคารขนาดเล็กปากแม:น้ำที่เชื่อมต:อกับทะเล เป?นต.น 

ตลอดระยะเวลาท่ีผ:านมาจนถึงป_จจุบัน ปส. ได.ดูแลรักษาซ:อมบำรุง และปรับเปลี่ยนระบบเพ่ือทดแทนของเดิม
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Eco-Friendly Radiation Detector: EFRD 

Under-Water Station 



ที่ชำรุดเสียหายตามความเหมาะสม ป_จจัยเสี่ยงสำหรับป_ญหาการเสื่อมสภาพและการชำรุดเสียหายของสถานี

เฝ�าระวังภัยทางรังสีในอากาศค:อนข.างน.อย หากเทียบกับสถานีเฝ�าระวังภัยทางรังสีใต.น้ำทะเลที่มีป_จจัยเสี ่ยง

สำคัญ คือ น้ำทะเล โซเดียมคลอไรด,และโซเดียมออกไซด,ที่สามารถกัดกร:อนและก:อให.เกิดการชำรุดเสียหาย 

และเส่ือมสภาพจนบางคร้ังไม:สามารถนำกลับมาซ:อมบำรุงและใช.งานได.อีก  

ปBญหา: 

 นับตั้งแต:ปส. เริ ่มติดตั้งสถานีเฝ�าระวังภัยทางรังสีใต.น้ำทะเลหลังจากการเกิดอุบัติเหตุโรงไฟฟ�า

นิวเคลียร,ฟุกุชิมะไดอิจิ ในจังหวัดฟุกุชิมะของประเทศญี่ปุQนในป$ พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงป$ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตลอด

ระยะเวลา ๑๐ กว:าป$ที่ผ:านมา ป_ญหาการร่ัวซึมของน้ำทะเลเป?นป_ญหาสำคัญท่ีทำให.สถานีเฝ�าระวังภัยทางรังสี

ใต.น้ำทะเลได.รับความชำรุดเสียหาย  

การดูแลรักษา ซ:อมบำรุง รวมถึงการส:งหัววัดรังสี NaI กลับไปซ:อมบำรุงและตรวจเช็คที่บริษัทผู.ผลิต

ไม:สามารถแก.ไขป_ญหาในระยะยาวได.อย:างยั่งยืน เนื่องจากระบบวัดท่ีได.รับการติดตั้งกลับไปที่สถานีใต.น้ำทะเล 

เม่ือเวลาผ:านไปประมาณ ๒-๓ เดือน ป_ญหาต:างๆ ที่เคยเกิดข้ึนก็จะเกิดข้ึนซ้ำจนกลายเป?นป_ญหาที่แก.ไม:ตก  

   

รูปที่ ๓ สภาพของหัววัดรังสี NaI จากสถานีใต.น้ำจังหวัดสงขลา 

 รูปที่ ๓ แสดงสภาพภายนอกของหัววัดรังสี NaI ที่ถูกบรรจุอยู:ในกระบอกสแตนเลส จากรูปจะเห็นว:า

ที่จับสำหรับเคล่ือนย.ายหัววัดได.ถูกความเค็มของน้ำทะเลกัดกร:อนจนขาด 



 

รูปท่ี ๔ สภาพขณะถอดประกอบหัววัดรังสี NaI และน้ำทะเลที่ค.างอยู: 

รูปที่ ๔ แสดงสภาพจากผลของน้ำทะเลท่ีรั่วซึมเข.าสู:ภายในเคสของหัววัดรังสี NaI มีลักษณะของคราบ

เกลือติดอยู:ภายในท:ออลูมิเนียมที่ใช.ยึดประกอบหัววัด รวมถึงสายไฟ และแผ:นยางที่ใช.รองกันกระแทกภายใน 



หลังจากดึงท:ออลูมิเนียมที่ใช.บรรจุหัววัดออกปรากฎว:า มีน้ำทะเลที่รั่วซึมเข.ามาค.างอยู:และได.เทออกตามรูป 

น้ำทะเลที่ค.างอยู:ภายในหัววัดรังสี NaI ประมาณ ๖๐๐ มล. มีสีเหลืองเนื่องจากการทำปฏิกิริยาระหว:างน้ำ

ทะเลกับสารอนินทรีย,ของผลึกโซเดียมไอโอไดน,   

  

รูปที่ ๕ ความเสียหายภายในของหัววัดรังสี NaI เนื่องจากน้ำทะเล 



 สภาพภายในของหัววัดรังสี NaI ท่ีถูกน้ำทะเลกัดทำลายแสดงในรูปที่ ๕ เคสอลูมิเนียมของหัววัดถูกน้ำ

ทะเลกัดจนมีสถาพขาดแหว:งเป?นรูโหว: องค,ประกอบของหัววัดรังสี NaI ผลึกโซเดียมไอโอไดน, (แท:งผลึกสี

เหลือง) ที่ทำหน.าที่แปลงคลื่นแม:เหล็กไฟฟ�าของรังสีแกมมาให.เป?นแสงเพื่อส:งต:อไปยังส:วนขยายสัญญาณท่ี

เรียกว:า โฟโตมัลติพลายเออร,ทิวบ, (Photomultiplier Tube) ถูกความเค็มของน้ำทะเลกัดกร:อนจนมีสภาพ

โค.งเว.า ไม:เหลือสภาพที่เป?นแท:งทรงกระบอกดั่งเดิม หลอดโฟโตมัลติพลายเออร,ทิวบ,ชำรุดเสียหายไม:สามารถ

ใช.งานได. วงจรอิเล็กทรอนิกส,ต:างๆ ท่ีประกอบกันเพื่อใช.งานเป?นส:วนขยายสัญญาณ ชุดวงจรสร.างแรงดันไฟฟ�า

กระแสตรงศักย,สูง และชุดรับส:งข.อมูล อุปกรณ,อิเล็กทรอนิกส,ของส:วนประกอบเหล:านี้โดนน้ำทะเลกัดทำลาย 

ลายวจรพิมพ,ขาด เกิดสนิมและคราบเกลือติดอยู: จากสภาพความเสียหายที่เกิดข้ึนสรุปได.ว:า หัววัดดังกล:าวไม:

สามารถซ:อมบำรุงและนำกลับมาใช.งานได.อีก จากการประเมินค:าใช.จ:ายในการจัดซ้ือจัดจ.าง ประมาณการได.ว:า

ค:าความเสียหายที่เกิดข้ึนเบื้องต.นไม:ต่ำกว:า ๑ ล.านบาท 

วัตถุประสงค#สำหรับการพัฒนาสถานีเฝาระวังภัยทางรังสีใต�น้ำทะเลจังหวัดสงขลา: 

- เพื่อทำให.สถานีเฝ�าระวังภัยทางรังสีใต.น้ำทะเลจังหวัดสงขลา ยังคงอยู:และสามารถกลับมาใช.งาน
ได.อีกครั้ง จากเดิมท่ีปส. มีสถานีเฝ�าระวังภัยทางรังสีใต.น้ำทะเล ๕ สถานี แต:เนื่องจากป_ญหาการ
ร่ัวซึมของน้ำทะเลทำให.ทุกสถานีชำรุดเสียหายไม:สามารถใช.งานได. ณ ป$ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- เพื่อไม:ให.เงินลงทุนซ่ึงเป?นเงินงบประมาณมากกว:า ๑๐ ล.านบาท สำหรับการติดตั้งสถานีเฝ�าระวัง
ภัยทางรังสีใต.น้ำทะเลต.องสูญเปล:า  

- เพื่อไม:ให.ปส. สูญเสียโอกาสในการจัดเก็บและรวบรวมข.อมูลสำหรับใช.เป?นฐานข.อมูลในอนาคตใน
การกำกับดูแลด.านความปลอดภัยทางนิวเคลียร,และรังสี 

- เพื่อพัฒนาองค,ความรู.และทักษะของบุคลากรภายในกลุ:มวิศวกรรมนิวเคลียร,และบำรุงรักษา
เครื่องมือ (กวบ.) ให.มีความสามารถสำหรับการแก.ป_ญหาทางด.านวิศวกรรมและเชิงช:าง 

การดำเนินงาน: 

- เนื่องจากความเสียหายของหัววัดรังสี NaI ของสถานีเฝ�าระวังภัยทางรังสีใต.น้ำทะเลจังหวัดสงขลา 
ทำให.ไม:สามารถนำกลับมาใช.งานและซ:อมบำรุงได. จึงจำเป?นต.องใช.หัววัดรังสีจากสถานีใต.น้ำท่ี
ยกเลิกการใช.งานและมีป_ญหาการรั่วซึมของน้ำทะเลมาทดลองทดสอบการทำงาน เพื่อทดแทน
หัววัดเดิมโดยทำการทดสอบกับระบบควบคุมและประมวลผลที่มีอยู: 



 

รูปท่ี ๖ การทดสอบการทำงานของระบบวัดเบื้องต.น 

- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ.างวัสดุอุปกรณ,ที่สำคัญและจำเป?นต.องใช. เช:น จัดซื้อสายไฟที่มีจำนวน
สายสัญญาณภายในสายเพียงพอสำหรับทดแทนของเดิมที่ขาด และสามารถใช.งานได.ในสภาวะท่ี
มีสภาพอากาศรุนแรง เช:น ร.อน ชื้น ทนต:อน้ำมัน น้ำทะเล เป?นต.น จัดซ้ืออีพ็อกซีสำหรับใช.ในการ
หล:อข.อต:อของสายกับเคสสแตนเลสท่ีใช.บรรจุหัววัด  

- เตรียมการออกแบบชุดอุปกรณ,สำหรับโหลดหัววัดรังสีใต.น้ำทะเล เพื่อป�องกันการรั่วซึมของน้ำ
ทะเลเข.าสู:หัววัดรังสี NaI  

- ทำการเก็บข.อมูลทางกายภาพของหัววัดภายนอก ขนาด ความยาว ระดับการขึ้นลงของน้ำทะเล 
ความลึกสำหรับการติดตั้งอุปกรณ,โหลดหัววัดรังสี สภาพแวดล.อมของสถานีสูบน้ำกลางทะเลของ 
ศูนย,วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว,น้ำชายฝ_`ง (สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ำ
ชายฝ_`ง สงขลา) ดำเนินการวัดขนาดของหัววัด เพื่อเลือกขนาดของท:อและวัสดุ โดยเลือกใช.ท:อ 
PVC เนื่องจากสามารถทนการกัดกร:อนของน้ำทะเลได.  



 

รูปท่ี ๗ ร:างโครงสร.างของอุปกรณ,โหลดหัววัดรังสี NaI  

- สร.างประกอบอุปกรณ,โหลดหัววัดรังสีสำหรับสถานีเฝ�าระวังภัยทางรังสีใต.น้ำทะเลจังหวัดสงขลา 

 

รูปที่ ๘ การสร.างประกอบอุปกรณ,สำหรับโหลดหัววัดรังสี NaI 

- ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ,โหลดหัววัดรังสี NaI สำหรับสถานีเฝ�าระวังภัยทางรังสีใต.น้ำทะเลจังหวัด
สงขลา 



 

รูปที่ ๙ การติดตั้งอุปกรณ,โหลดหัววัดรังสี NaI ณ ศูนย,วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว,น้ำชายฝ_`ง 

(สถาบันวิจัยการเพาะเล้ียงสัตว,น้ำชายฝ_`ง สงขลา) 

- ทดสอบระบบวัดและปรับเทียบระบบวัด (Calibration) โดยการทดสอบความถูกต.องกับต.น
กำเนิดรังสี Cs-๑๓๗ ท่ีพลังงาน ๖๖๑.๗ KeV 

 

รูปที่ ๑๐ การปรับเทียบระบบวัดด.วยต.นกำเนิดรังสี Cs-๑๓๗ 

 



- ดำเนินการติดตั้งระบบวัดกลับคืนและทำการโหลดหัววัดรังสี NaI เข.ากับอุปกรณ,โหลดหัววัดรงัสี
ใต.น้ำทะเล ที่สถานีสูบน้ำทะเลของศูนย,วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว,น้ำชายฝ_`ง 
(สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ำชายฝ_`ง สงขลา) รวมถึงตรวจเช็คระบบไฟฟ�าและระบบสื่อสาร
ข.อมูลผ:านเครือข:ายอินเทอร,เน็ต 

 

รูปที่ ๑๑ การโหลดและการติดตั้งหัววัดรังสี NaI ท่ีสถานีเฝ�าระวังภัยทางรังสีใต.น้ำทะเลจังหวัดสงขลา 

ผลการดำเนินงาน: 

หลังจากดำเนินการติดตั้งระบบวัดกลับคืน สถานีเฝ�าระวังภัยทางรังสีใต.น้ำทะเลจังหวัดสงขลา 

สามารถทำงานได.ปกติ ทำงานได.ตามวัตถุประสงค,ท่ีตั้งไว.และมีประสิทธิภาพ อุปกรณ,โหลดหัววัดรังสี NaI ช:วย

ลดป_ญหาเร่ืองป_จจัยเสี่ยงของน้ำทะเลจากการร่ัวซึมและส:งผลให.หัววัดรังสีเกิดการชำรุดเสียหาย  

รูปที่ ๑๒ – ๑๔ แสดงผลการทำงานของระบบวัดรังสีของสถานีเฝ�าระวังภัยทางรังสีใต.น้ำทะเลจังหวัด

สงขลา โดยแสดงผลการตรวจวัดระดับปริมาณรังสีแกมมาใต.น้ำทะเล ณ สถานีสูบน้ำทะเลของศูนย,วิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว,น้ำชายฝ_`ง (สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ำชายฝ_`ง สงขลา) ประกอบด.วย

ผลการตรวจวัดค:ารังสีพ้ืนหลัง (BKG) ใต.น้ำทะเล ผลการตรวจวัดรังสีโดยใช.ต.นกำเนิดรังสี Cs-๑๓๗ ที่ระยะห:าง 

๑ เมตร และผลการตรวจวัดรังสีโดยใช.ต.นกำเนิดรังสี Cs-๑๓๗ ที่ระยะประชิด ตามลำดับ 



  

รูปที่ ๑๒ ผลการตรวจวัดรังสพ้ืีนหลัง (BKG) ใต.น้ำทะเลจังหวัดสงขลา 

 

รูปท่ี ๑๓ ผลการตรวจวัดรังสีโดยใช.ต.นกำเนิดรังสี Cs-๑๓๗ ที่ระยะห:าง ๑ เมตร 

 

 

 

 



 

รูปที่ ๑๔ ผลการตรวจวัดรังสีโดยใช.ต.นกำเนิดรังสี Cs-๑๓๗ ที่ระยะประชิด 

 

รูปท่ี ๑๕ สถานีเฝ�าระวังภัยทางรังสีใต.น้ำทะเลจังหวัดสงขลา 

 จากผลการตรวจวัด ระบบวัดของสถานีเฝ�าระวังภัยทางรังสีใต.น้ำทะเลจังหวัดสงขลาสามารถทำงานได.

อย:างมีประสิทธิภาพหลังจากติดตั้งอุปกรณ,โหลดหัววัดรังสี NaI เพื่อแก.ป_ญหาการร่ัวซึมของน้ำทะเล เนื่องจาก

วัสดุหลักที่ใช.สำหรับสร.างประกอบท:อโหลดหัววัดรังสีทำจากท:อ PVC ตามหลักการของเครื่องกำบังรังสี 

(Shielding) และจากคุณสมบัติของรังสีแกมมาซึ่งเป?นคลื่นแม:เหล็กไฟฟ�าความถี่สูง รังสีแกมมาสามารถทะลุ

ผ:านไปยังหัววัดรังสี NaI และหัววัดรังสีแบบกzาซ (Geiger-Muller Detector) ท่ีอยู:ภายในได. 
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