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รายงานการเฝาระวังกัมมันตภาพรังสีและระดับรังสีในส่ิงแวดลอมภายใตสถานการณฝุนละออง PM2.5  
ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2562 

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 
จากสภาวะอากาศท่ีปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 2.5 ไมครอน หรือฝุน PM2.5  มีคาเกินเกณฑ

มาตรฐานท่ี 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร (เฉลี่ย 24 ชั่วโมงตอเนื่อง) ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในหลายพ้ืนท่ีของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในชวงระหวางปลายป พ.ศ.
2561 จนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2562 (รูปท่ี 1) และสงผลกระทบตอสุขภาพและการดําเนินชีวิตประจําวันของ
ประชาชนท่ีอาศัยอยูในบริเวณท่ีไดรับผลกระทบจากปริมาณฝุนดังกลาวนั้น สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในฐานะหนวยงานหลักของประเทศท่ีมีภารกิจในการเฝาระวัง ติดตาม และ
ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีและระดับรังสีในสิ่งแวดลอม เพ่ือปองกันและหลีกเลี่ยงผลกระทบทางรังสีท่ีอาจะเกิดข้ึนกับ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนไทย ไดมีการเฝาระวังผลกระทบจากกัมมันตภาพรังสีในอากาศท่ีเกิดจากการ
เพ่ิมข้ึนของฝุนละออง โดยไดมีการดําเนินการดังตอไปนี้  

  
รูปท่ี 1 สถานการณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 

เวลา 07:00 น. (ขอมูลจาก http://air4thai.pcd.go.th/report/PMMetroReport_2019-02-01.jpg) 
  
หมายเหตุ PM2.5 เปนฝุนที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางไมเกิน 2.5 ไมครอน เกิดจากการเผาไหมทั้งจากยานพาหนะ กระบวนการอุตสาหกรรม การเผาวัสดุ 

การเกษตร ไฟปา และ สามารถเขาถึงถุงลมในปอดได เปนผลทําใหเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ และโรคปอดตางๆ หากไดรับในปริมาณมาก
หรือเปนเวลานานจะสะสมในเนือ้เยื่อปอด ทําใหการทํางานของปอดเส่ือมประสิทธภิาพลง ทําใหหลอดลมอกัเสบ มีการหอบหืด 

PM10 คือฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน เปนฝุนที่มขีนาดเสนผานศูนยกลางไมเกนิ 10 ไมครอน เกิดจากการเผาไหมเชือ้เพลิง การเผาในทีโ่ลง กระบวนการ
อุตสาหกรรม การบด การโม หรือการทําใหเปนผงจากการกอสราง สงผลกระทบตอสุขภาพเนื่องจากเมื่อหายใจเขาไปสามารถเขาไปสะสมในระบบทางเดินหายใจ 

TSP (Total Suspended Particles) เปนฝุนรวมทุกขนาด (ขอมูลจาก http://air4thai.pcd.go.th/webV2/aqi_info.php)   

http://air4thai.pcd.go.th/report/PMMetroReport_2019-02-01.jpg
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/aqi_info.php
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1. การตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในฝุนละอองขนาด 10 ไมครอน ณ พ้ืนท่ีของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
(ปส.) กรุงเทพมหานคร 
ทําการเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาด 10 ไมครอน (PM10) ผานกระดาษกรองของเครื่องเก็บตัวอยางอนุภาคใน

อากาศ (PM10 High Volume Air Sampler) ท่ีติดตั้งอยูบริเวณดาดฟาของอาคารสํานักงานของ ปส. สูงจากพ้ืน
ประมาณ 1 เมตร (รูปท่ี 2) โดยใชเวลาในการเก็บตัวอยางเปนระยะเวลา 5 ชั่วโมง ดวยการดูดอากาศผานเครื่องเก็บ
ตัวอยางอนุภาคในอากาศดวยอัตรา 15 ลูกบาศกฟุตตอนาที ตัวอยางฝุนละอองท่ีทําการเก็บเรียบรอยแลวจะถูกท้ิงไว
เปนเวลา 7 วัน เพ่ือใหนิวไคลดกัมมันตรังสีท่ีมีคาครึ่งชีวิตสั้นสลายตัว แลวจึงนําไปวัดกัมมันตภาพรังสีบีตารวมดวย
เครื่องวัดกัมมันตภาพรังสีแอลฟา-บีตา ชนิด gas flow proportional ท่ีมีระดับรังสีพ้ืนหลังต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
    รูปท่ี 2 เครื่องเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาด 10 ไมครอน (PM10) 

 

 
รูปท่ี 3 กัมมันตภาพรังสีบีตารวมในฝุนละอองขนาด 10 ไมครอน (PM10) ณ ปส. (กรุงเทพมหานคร) ระหวาง     

วันท่ี 31 มกราคม – 11 กุมภาพันธ 2562  
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Guideline level 14.8 mBq/m3

กัมมันตภาพรังสีบีตารวมใน PM10 

ผลการวิเคราะหกัมมันตภาพรังสีบีตารวมใน

อนุ ภ าค ในอากาศ  ณ  ปส .  ตั้ ง แต  3 1 

มกราคม – 11 กุมภาพันธ 2562  มีคาไม

เกิน 4x10-13µCi/cm3 หรือ 14.8 mBq/m3 

ท่ีกําหนดโดย Radiological Health 

Handbook of U.S. Department of 

Health Education and Welfare, Public 

Health Service (p.209) ทําใหไม

จําเปนตองนํามาทําการวิเคราะหเพ่ือหาชนิด

ของสารกัมมันตรังสีเพ่ิมเติม (รูปท่ี 3) 
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2. การตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในฝุนละอองแบบขนาดรวม ณ สถานีเฝาตรวจนิวไคลดกัมมันตรังสี อาร
เอ็น 65 (RN65) ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
ทําการเก็บตัวอยางฝุนละอองในอากาศแบบขนาดรวม (Total Suspended Particles: TSP) ดวยเครื่องเก็บ

ตัวอยางอากาศแบบ High Volume Air Sampler ท่ีอัตราการดูดอากาศประมาณ 800 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง เปน
เวลา 24 ชม. กระดาษกรองพรอมฝุนละอองจะเก็บไวใน Decay Chamber เปนเวลา 24 ชม. เพ่ือใหนิวไคลด
กัมมันตรังสีท่ีมีคาครึ่งชีวิตสั้นสลายตัวไป กอนนําไปวัดกัมมันตภาพรังสีแกมมาจากนิวไคลดกัมมันตรังสีท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติและท่ีมนุษยสรางข้ึน ดวยระบบวัดแกมมาสเปคโตรเมตรี เปนเวลา 24 ชม. ขอมูลการวัดจะถูกสงผานระบบ
ดาวเทียมเพ่ือไปวิเคราะหท่ีศูนยขอมูลระหวางประเทศ (International Data Centre, IDC) ณ กรุงเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย (รูปท่ี 4) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 สถานีเฝาตรวจนิวไคลดกัมมันตรังสี อารเอ็น 65 พรอมเครื่องเก็บตัวอยางฝุนละอองในอากาศ 

 ผลการตรวจวัดพบวากัมมันตภาพรังสีจากเบริลเลียม-7 (Beryllium-7, Be-7) และตะก่ัว-212F (Lead-212F, Pb-
212F) ในอากาศ ซ่ึงเปนนิวไคลดกัมมันตรังสีท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ จากสถานีฯ อารเอ็น 65 อยูในระดับต่ํา และไม
พบนิวไคลดกัมมันตรังสีท่ีมนุษยสรางข้ึน โดยกัมมันตภาพรังสีของ Be-7 มีปริมาณต่ํากวากัมมันตภาพรังสีของ Pb-212F 
และมีแนวโนมคงท่ีตลอดท้ังเดือนกุมภาพันธ (รูปท่ี 5) ในขณะท่ีกัมมันตภาพรังสีของ Pb-212F มีแนวโนมลดลงเม่ือเวลา
ผานไป (รูปท่ี 6) ท้ังนี้ เม่ือทําการเปรียบเทียบกัมมันตภาพรังสีของท้ัง Be-7 และ Pb-212F จากสถานีฯ อารเอ็น 65 กับ
สถานีเฝาตรวจนิวไคลดกัมมันตรังสีอ่ืนๆ อีก 9 สถานีท่ัวโลก (รูปท่ี 7) ท่ีอยูภายใตระบบเฝาตรวจระหวางประเทศ 
(International Monitoring System, IMS) ขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ 
(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, CTBTO) พบวากัมมันตภาพรังสีของ Pb-212F ของ
ประเทศไทยมีปริมาณสูงกวาคาท่ีวิเคราะหไดจากสถานีฯ อ่ืนๆ อยางไรก็ตามคาปริมาณกัมมันตภาพรังสีของ Pb-212F 
ของประเทศไทยยังอยูในระดับท่ีไมสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดลอมแตอยางใด  
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รูปท่ี 5 กัมมันตภาพรังสีของ Be-7 ในฝุนขนาดรวมจากสถานเีฝาตรวจนวิไคลดกัมมันตรังสี อารเอ็น 65 และอีก 9 สถานีเฝา

ตรวจนิวไคลดกัมมันตรังสีอ่ืนๆ ท่ัวโลก 

 
รูปท่ี 6 กัมมันตภาพรังสีของ Pb-212F ในฝุนขนาดรวมจากสถานีเฝาตรวจนวิไคลดกัมมันตรงัสี อารเอ็น 65 และอีก 9 

สถานีเฝาตรวจนวิไคลดกัมมันตรังสีอ่ืนๆ ท่ัวโลก 

 
รูปท่ี 7 รายชื่อและท่ีตั้งสถานีเฝาตรวจนิวไคลดกัมมันตรังสีท่ีนําขอมูล Be-7 และ Pb-212F ในฝุนขนาดรวมมา

เปรียบเทียบกับสถานีฯ อารเอ็น 65  
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3. การตรวจวัดระดับรังสีในอากาศ บริเวณถนนสายหลักของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
ปส. ไดทําการติดตั้งระบบตรวจวัดระดับรังสีแกมมาในอากาศแบบเรียลไทมเขากับรถปฏิบัติการตรวจวัด

กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอม (รูปท่ี 8) เพ่ือทําการตรวจวัดระดับรังสี ในบรรยากาศตามถนนสายหลักของ
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนนทบุรี) ท่ีมีการรายงานปริมาณฝุนละออง PM2.5 
เกินเกณฑมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษในระหวางวันท่ี 1 - 6 กุมภาพันธ 2562 โดยหัววัดรังสีแกมมาชนิด NaI ทํา
การวัดระดับรังสีแกมมาในอากาศและสงผลการตรวจวัดแบบเรียลไทมไปยังระบบประมวลผลเพ่ือสรางแผนท่ีระดับ
รังสีแกมมาในเสนทางท่ีรถปฏิบัติการฯ เคลื่อนท่ีผาน  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 9 แผนท่ีระดับรังสีแกมมาในอากาศบริเวณถนนสายหลักในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ประจําวันท่ี          

2 กุมภาพันธ 2562 

  

รูปท่ี 8 รถปฏิบัติการตรวจวัดกัมมันตภาพ 
รังสีในสิ่งแวดลอม พรอมระบบวัดระดับรังสี
แกมมาในอากาศแบบเรยีลไทม 
 

ผลการตรวจวัดพบวาระดับรังสีแกมมาใน
อากาศตลอดเสนทางท่ีรถปฏิบัติการฯ 
เคลื่อนท่ีผานในชวงวันดังกลาวขางตนอยู
ระหวาง 30 - 353 nSv/hr ซ่ึงถือวาเปน
ระดับรังสีแกมมาปกติในอากาศ (รูปท่ี 9) 
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แผนการดําเนนิงานในอนาคต เพ่ือเฝาระวัง ติดตาม และตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในฝุนละออง 
1. รวมมือกับกรมควบคุมมลพิษในการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในตัวอยางฝุนละอองจากสถานีตรวจวัดคุณภาพ

อากาศ ของกรมควบคุมมลพิษในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะหารือกับกรมควบคุมมลพิษ เพ่ือพิจารณาความเปนไปไดในการนําตัวอยางฝุน

ละอองจากสถานีตรวจวัดอากาศของในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ มาดําเนินการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีเพ่ือวิเคราะห
กัมมันตภาพรังสีเพ่ิมเติม 

2. การตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในฝุนละออง ณ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) 
ดําเนินการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในตัวอยางฝุนละออง เพ่ิมเติมจากท่ีตรวจวัดในตัวอยางฝุนละอองขนาด 10 

ไมครอน ณ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

3.. การตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในฝุนละออง ณ สถานีเฝาตรวจนิวไคลดกัมมันตรังสี อารเอ็น 65 (RN65) 
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

 ดําเนินการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในฝุนละออง ณ สถานีฯ อารเอ็น 65 อยางตอเนื่องเปนประจําทุกวัน โดย
นอกจากกัมมันตภาพรังสีจาก Be-7 และ Pb-212F แลว จะมีการตรวจวัดนิวไคลดกัมมันตรังสีอ่ืนๆ รวมถึงท่ีเกิดจาก
กิจกรรมทางนิวเคลียรและรังสีเพ่ิมเติม พรอมท้ังศึกษาความสัมพันธระหวางกัมมันตภาพรังสีของนิวไคลดกัมมันตรังสี
กับปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 2.5 ไมครอน ในพ้ืนท่ีใกลเคียงกับสถานีฯ อารเอ็น 65  (โดยใชขอมูลจากสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ) เพ่ือประเมินปริมาณรังสีท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับจากการหายใจ   
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