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ค ำน ำ 

โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมให้มี  ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ รวมไปถึงการตรวจวัดการปนเปื้อนของ  
นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่อาจฟุ้งกระจายในบรรยากาศ และ/หรือทางทะเล  เพื่อการเฝ้าระวังภัยทางรังสีจาก
กิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสีทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยโครงการนี้ได้รับอนุมัติจากส านัก
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 มีระยะเวลาโครงการรวม 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559) 

รายงานนี้ เป็นการรายงานภาพรวมผลการด าเนินงานและผลสัมฤทธ์ิทั้งหมดของโครงการ และเน้นใน
เรื่องของการตรวจวัดและการวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในอากาศ รวมถึงจัดท าเป็นค่าปริมาณรังสีพื้นหลังของ
ประเทศ (National Baseline) จากข้อมูลการตรวจวัดออนไลน์ และตรวจวัดสิ่งแวดล้อมจากเครือข่ายสถานี
เฝ้าระวังภัยทางรังสี ซึ่งจะเป็นประโยน์ส าหรับการน าไปก าหนดเกณฑ์ทางรังสีที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและการวางแผนเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเ ฉินทางรังสีได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ และเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านนิวเคลียร์และรังสี ให้แก่ภาคการศึกษาและประชาชนมากยิ่งข้ึน 

 

นางสาวปิยะวรรณ กฤษณังกูร 

หัวหน้าโครงการ 

กุมภาพันธ์ 2561 

 

  



 

 ii 

สำรบัญ 

หน้ำ 
ค ำน ำ……………………………………………………………………………………………………………………………….......... i 

สำรบัญ.....................................................................................................................................................   ii 

ค ำย่อ.........................................................................................................................................................  iv 

1. บทน ำ...................................................................................................................................................   1 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ................................................................................................   1 

1.2 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร.์...................................................................................................   2 

1.3 วัตถุประสงค์…………………………………………………………………………………………………………….  2 

1.4 งบประมาณ……………………………………………………………………………………………………………… 3 

1.5 กลุ่มเป้าหมาย…………………………………………………………………………………………………………..  3 

2. กำรด ำเนินงำน.....................................................................................................................................  4 

2.1 กระบวนการ/กิจกรรมของโครงการ......................................................................................  4 

2.2 การจัดต้ังสถานีเฝ้าระวังภัยทางรงัสี.....................................................................................   6 

2.3 การปฏิบัติงานประจ าสถานีและการเกบ็ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม................................................  8 

2.4 การปฏิบัติงานสถานีและเก็บตัวอย่างสิง่แวดล้อม ในกรณีมีเหตผุิดปกติทางรังสี.................. 10 

2.5 การรายงานข้อมลูประมาณรังสีจากเครอืข่ายสถานีเฝ้าระวังภัยทางรงัสี............................... 11 

3. ผลกำรด ำเนินงำน................................................................................................................................ 12 

3.1 ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ................................................................................................... 12 

3.2 ผลผลิต/ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์………………………………………………………………………..….. 13 

3.3 ประโยชน์ที่ได้รบั……………………………………………………………………………………………………… 27 

3.4 ผลกระทบ…………………………………………………………….………………………………………………… 27 

3.5 ความยั่งยืน……………………………………………………………………………………………………………… 27 



 

 iii 

สำรบัญ (ต่อ) 

หน้ำ 
3.6 ปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะ………………………………………………………..……………………… 30 

4. สรุปผลกำรด ำเนินงำน......................................................................................................................... 32 

เอกสำรอ้ำงอิง........................................................................................................................................... 33 

ภำคผนวก 

ภาคผนวก ก................................................................................................................................ 35 

ภาคผนวก ข................................................................................................................................ 38 

ภาคผนวก ค................................................................................................................................ 44 

ภาคผนวก ง................................................................................................................................. 47 

ภาคผนวก จ................................................................................................................................ 48 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 iv 

 

ค ำย่อ ค ำเต็ม 

ปส. ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

IAEA International Atomic Energy Agency 

ทบวงการพลงังานปรมาณูระหว่างประเทศ 

µSv ไมโครซีเวิร์ต 

mSv มิลลิซีเวิร์ต 

h ช่ัวโมง 

TLD Thermoluminescence Dosimeter 

OSL Optically Stimulated Luminescence 
Dosimeter 

MoU Memorandum of Understanding 

บันทึกความเข้าใจ 

  

 



โครงการพัฒนาเครอืข่ายเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังส ี
กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังส ี

ส านักสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลงังานปรมาณ ู
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

  
 

 

1 

1. บทน ำ 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีในประเทศไทยมีปริมาณสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี จึง
ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสีนั้นสูงข้ึนตามไปด้วย ทั้งจากสถานประกอบการ 
ระหว่างการขนส่ง หรืออุบัติเหตุจากภายนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการระเบิดของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียรท์ี่
เชอร์โนบิล ประเทศสหภาพโซเวียตในอดีต หรือเหตุการณ์อุบัติเหตุที่ทรีไมล์ ไอร์แลนด์ ของสหรัฐอเมริกา และ
เมื่อปี พ.ศ. 2554 เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ข้ึนที่เมืองฟุกูชิมา ประเทศญี่ปุ่น ฝุ่น หรืออนุภาคกัมมันตรังสีที่
เกิดข้ึนนี้ยังสามารถแพร่กระจายไปได้ไกล ครอบคลุมพื้นที่หลายๆ ประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการปนเปื้อน
ของสารกัมมันตรังสใีนสิ่งแวดล้อม รวมถึงพืชพันธ์ุธัญญาหารเป็นจ านวนมาก และท าให้ได้รับรังสขีองประชาชน
และสิ่งมีชีวิตอื่นทั้งจากทางตรงและทางอ้อม จากเหตุการระเบิดของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่เชอร์โนบิล 
ในปี พ.ศ. 2529 ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ส านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ในขณะนั้น) ท าการเก็บและ
วิเคราะห์ตัวอย่างฝุ่น พบปริมาณรังสีที่เพิ่มข้ึนจากปกติในตัวอย่างฝุ่นที่เก็บในจังหวัดเชียงใหม่ และจาก
เหตุการณ์โรงไฟฟ้าฟุกุชิมา ไดอิชิ ประเทศญี่ปุ่น ปี พ.ศ. 2554 ส านักงานฯ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาตรวจการปนเปือ้นสารกัมมันตรังสีในอาหารและผลติภัณฑ์น าเข้ามาจากประเทศญี่ปุน่ เป็นต้นมา  

 
รูปท่ี 1-1 การแพร่กระจายของสารกมัมันตรงัสีในช้ันบรรยากาศหลงัจากการเกิดอุบัตเิหตทุี่โรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์ Fukushima-Daiichi ประเทศญีปุ่่น  

(แหลง่ที่มา: www.ctbto.org) 

http://www.ctbto.org/
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ส านักงานฯ ได้เริ่มจัดตั้งสถานีเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี อย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 
2552 ในปัจจุบัน มีสถานีเฝ้าระวังภัยในอากาศ 15 สถานี ติดตั้งอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย และ
สถานีเฝ้าระวังภัยใต้น้ า 2 สถานี ติดตั้งอยู่ชายฝั่งอันดามัน 1 สถานี (แหลมพันวา จ. ภูเก็ต) และชายฝั่งอ่าวไทย
อีก 1 สถานี (เกาะมันใน จ. ระยอง) การพัฒนาเครือข่ายของสถานีเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีที่มีอยู่ให้
มีประสิทธิภาพในการเฝ้าตรวจ ติดตาม ปริมาณรังสีได้ดีและครอบคลุมพื้นที่ของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น รวมถึง
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยมากข้ึน ซึ่งหลักการในการพัฒนานี้จะเน้นไปที่การจัดต้ัง
สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศ และใต้น้ าเพิ่มในต าแหน่งที่ได้รับการประเมินแล้วว่ามีความจ าเป็น  

        การจัดตั้งสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศและใต้น้ าที่เพิ่มขึ้นนี้ จะท าให้ระบบเฝ้าระวังภัยทางรังสี
ของประเทศไทย มีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นทั่วประเทศ ซึ่งความเช่ือมั่นต่อประชาชนในการใช้ประโยชน์
จากนิวเคลียร์และรังสีได้อย่างปลอดภัย เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางรังสีร่วมกับข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา จะท าให้
สามารถค านวณปริมาณและทิศทางการฟุ้งกระจายของสารกัมมันตรังสีสู่สิ่งแวดล้อมและการประเมินความ
เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งเป็นข้อมูล
ส าคัญส าหรับการตัดสินใจของผู้บริหารเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร ์

o ประเด็นยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) 

o ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมให้เพียงพอ รวมทั้งพัฒนานโยบายการบริหารจัดการด้าน วทน .ให้มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย 

o ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ :  การก ากับดูแลการใช้พลังงานปรมาณูให้เป็นไปตาม
และพันธกรณีมาตรฐานสากล  

- กลยุทธ์ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ : เสริมสร้างมาตรการการก ากับดูแลการใช้พลังงานปรมาณูให้
เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล  

- ผลผลิต : ก ากับดูแลการใช้พลังงานปรมาณูให้เกิดความปลอดภัย 

- กิจกรรม : สนับสนุนการก ากับดูแลความมั่นคงปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 

1.3 วัตถุประสงค์ 
o มีการเฝ้าระวังภัยทางรังสีจากกิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสีทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ จาก

ข้อมูลสถานีเฝ้าระวังภัยแห่งชาติและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ 
o พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างสถานีเฝา้ระวังภัยและศูนย์ข้อมูลส านักงานปรมาณูเพือ่สนัติ 
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o เพิ่มสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติการตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมเคลื่อนทีแ่ละบุคคลากรประจ าให้ท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
o พัฒนาระบบตรวจวัดรังสีแกมมาในอากาศเพื่อเป็นสถานีเฝ้าระวังรังสีสนับสนุนทั่วประเทศ เพื่อการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมไปสู่ภาคประชาชนได้อย่างทั่วถึง  

1.4 งบประมำณ 

งบประมาณที่ได้รับตลอดโครงการรวมทั้งสิ้น 17,273,000 บาท แบ่งเป็น งบลงทุน ส าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ ระบบตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม จ านวน 3 ระบบ เป็นเงิน 9 ,315,000 บาท และงบ
ด าเนินงาน เป็นเงิน 7,928,000 บาท รายละเอียดงบประมาณแต่ละปีตามตารางที่ 1-1 

ตำรำงท่ี 1-1 งบประมาณที่ได้รับรายป ี

 

 

1.5 กลุ่มเป้ำหมำย 

เป้ำหมำย ขอบเขตของโครงกำร 

กลุ่มผู้รบับริการ มหาวิทยาลัย องค์กร/หน่วยงานทางสิ่งแวดล้อม หน่วยงานท้องถ่ิน และประชาชน 

พื้นที่เป้าหมาย ทั่วประเทศ 

 

ปีงบประมำณ งบลงทุน (บำท) งบด ำเนินงำน (บำท) รวม (บำท) 

2557 9,315,000 3,080,000 12,395,000 

2558 - 3,080,000 3,080,000 

2559 - 1,768,000 1,768,000 

งบประมำณรวมท้ัง
โครงกำร 

9,315,000 7,928,000 17,243,000 



โครงการพัฒนาเครอืข่ายเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังส ี
กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังส ี

ส านักสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลงังานปรมาณ ู
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
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2. การด าเนินการ 
2.1 กระบวนการ/กิจกรรมของโครงการ 

โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี มุ่งเน้นการพัฒนาสถานีเฝ้าระวังฯ ที่มีอยู่
เดิม ทั้ง 17 สถานี (ภาคผนวก ก) ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพิ่มจ านวนเครือข่ายเท่าที่จ าเป็นให้
ครอบคลุมพื้นที่ของประเทศทั้งภาคพื้นดินและบริเวณชายฝั่ง และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการข้อมูล 
(BACKOFFICE) ที่ได้จากเครือข่ายสถานีให้มีความทันสมัยและใช้งานง่าย รวมไปถึงเตรียมการรองรับการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ซึ่งเป็นแผนการ
ด าเนินงานในอนาคตของศูนย์เฝ้าระวังภัยทางรังสีแห่งชาติ รวมไปถึงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้การรับส่งข้อมูลระหว่างสถานีและศูนย์เฝ้าระวังฯ มีเสถียรภาพมากข้ึน น ามาซึ่งข้อมูลที่รวดเร็ว ครบถ้วน 
นอกจากนี้ ภายใต้โครงการนี้ยังได้ริเริ่มพัฒนาระบบวัดรังสีขนาดเล็กที่มีราคาประหยัด น ามาประยุกต์ใช้เป็น
สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสสีนับสนุน และติดตั้งกับอากาศยานไร้คนขับ (DRONE) เป็นต้นแบบของการใช้อากาศ
ยานไร้คนขับเพื่อการส ารวจรังสี ส าหรับใช้เก็บข้อมูลทางรังสีได้ในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่มี
เหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยแบ่งเป็นกิจกรรมทั้งหมดรวม 6 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1: การจัดต้ังสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี จ านวน 3 สถานี: อากาศ 2 สถานี (เพชรบุรี, บุรีรัมย์) และ
ใต้น้ า 1 สถานี (สงขลา) 

กิจกรรมที่ 2: ปฏิบัติงานในสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีทั่วประเทศที่มีอยูเ่ดิม จ านวน 17 สถานี 

กิจกรรมที่ 3: การวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมที่ 4: การสร้างเครือข่ายสถานีเฝ้าระวังภัยทางรงัสสีนับสนุนขนาดเล็ก เพือ่ใช้เป็นสถานีสนบัสนุน 

กิจกรรมที่ 5: พัฒนาระบบตรวจวัดระดับรังสีแกมมาในอากาศแบบเรียลไทม์ติดตั้งบนอากาศยานไร้คนขับ เพื่อ
ส ารวจระดับรังสีในภาวะฉุกเฉินทางรังสี 

กิจกรรมที่ 6: ปรับปรุงระบบการสื่อสารและฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศโดย
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 

และมีแผนการด าเนินงานมรีายละเอียดตามตารางที่ 2-1 
 

 

 

 



โครงการพัฒนาเครอืข่ายเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังส ี
กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังส ี
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ตารางท่ี 2-1 กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังส ี

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 60 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

กิจกรรมที่ 1                          

กิจกรรมที่ 2                           

กิจกรรมที่ 3  
 

                       

กิจกรรมที่ 4                          

กิจกรรมที่ 5                           

กิจกรรมที่ 6                           

 

     แผน 

     การด าเนินงาน 
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2.2 การจัดตั้งสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังส ี

การประเมินความครอบคลุมของพื้นที่ ดังรูปที่ 2 พบว่าควรเพิ่มสถานีเฝ้าระวังภัยในอากาศในบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และสถานีเฝ้าระวังภัยใต้น้ าในบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง 

 

 

 

 

1. ผลการด าเนินงาน 

3.1 ข้อมูลทั่วไปของสถานีเฝ้าระวังภัยทางรงัสี 

 

 

 

 

รูปท่ี 2-1 แผนที่แสดงการติดตั้งสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศและใต้น้ าของประเทศไทย 

 

เชียงใหม่ 
(2553) 

ขอนแก่น 
(2553) 

กรุงเทพฯ 
(2553) 

สงขลา 
(2553) 

ตราด 
(2554) 

อุบลฯ 
(2554) 

พะเยา 
(2554) 

สกลนคร 
(2555) 

ตาก 
(2555) 

กาญฯ
(2555) 

ภูเกต็ 
(2554) 

ระยอง 
(2554) 

ระยอง 
(2555) 

เชียงราย 
(2556) หนองคาย 

(2556) 

ภูเกต็ 
(2556) 

ระนอง 
(2554) 



โครงการพัฒนาเครอืข่ายเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังส ี
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ส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
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การเลือกต าแหน่งและสถานที่ในการจัดต้ังสถานีเพิ่มจะค านึงถึงปจัจัยต่อไปนี ้

o ความเป็นตัวแทนของภูมิภาค หรือความครอบคลมุพื้นที่ (Grid)  
o ทิศทางของกระแสลมและกระแสน้ า  
o ความเสี่ยงของพื้นที่ (ปริมาณการใช้สารรงัสี)  
o จ านวนประชากรและ/หรือขนาดของชุมชน  
o ความพร้อมของสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ระบบอินเตอรเ์นต็ เป็นต้น 
o ศักยภาพและความพร้อมของหน่วยงานที่จะเป็นเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานภาคสนาม 

เมื่อพจิารณความครอบคลมุ ประกอบกับทิศทางของกระแสลมและกระแสน้ า ตามรปูที่ 2-2  

 
รูปท่ี 2-2 แผนที่แสดงทิศทางลมของประเทศไทย (แหล่งที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 



โครงการพัฒนาเครอืข่ายเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังส ี
กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังส ี
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ส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
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ไดพ้ื้นที่ส าหรับจัดต้ังสถานีเฝ้าระวังภัยทางรงัสเีพิ่ม 3 สถานี ดังนี ้
o สถานีเพื่อให้ครอบคลุมบรเิวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่ พื้นที่ในจังหวัดบุรรีัมย์ สุรินทร ์ 

หรือศรีสะเกษ  
o สถานีเพื่อให้ครอบคลุมบริวเณภาคใต้ตอนบน และภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ พื้นทีจ่ังหวัดราชบุรีตอน

ใต้ เพชรบุรี หรือประจวบคีรีขันธ์ 
o สถานีใต้น้ าเพื่อให้ครอบคลุมบริเวณฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ได้แก่ พื้นที่ชายฝั่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

พัทลุง สงขลา หรือปัตตานี 
ความเสี่ยงและจ านวนประชากรในแต่ละจังหวัดของพื้นที่เป้าหมายไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ จากการลง
ส ารวจพื้นที่และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้พื้นที่เป้าหมายที่จะติดตั้งสถานีทั้ง 3 สถานี ดังนี้ 

o ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  เป็นหน่วยงานภาคการศึกษาที่มี
ความพร้อมด้านสาธารณูปโภค มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพียงพอ และมีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานภาคสนามเป็นประจ าสม่ าเสมอ 

o คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เป็นหน่วยงานภาคการศึกษาที่มีความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภค มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพียงพอ และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ภาคสนามเป็นประจ าสม่ าเสมอ 

o สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง กรมประมง เป็นหน่วยงานราชการที่มีความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภค และมเีจ้าหน้าที่ที่มคีวามรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

2.3 การปฏิบัติงานประจ าสถานีและการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม 

การปฏิบัตงิานของเครือข่ายเฝ้าระวังฯ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่  
ก. การดูแลสถานีเฝ้าระวังฯ ใหส้ามารถใช้งานได้เป็นปกติ  
ข. การเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยค่าปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมจากสถานี (ส่งข้อมูล

ออนไลน์) ตัวอย่างอนุภาคในอากาศ ตัวอย่างฝุ่นกัมมันตรังสี และค่าปริมาณรังสีสะสมในสิ่งแวดล้อม 

การด าเนินงานของสถานีทั้ง 2 ส่วน มีแผนและรายละเอียดของการปฏิบัติงานตามตารางที่ 2 -2 
ผู้ปฏิบัติงานประจ าสถานีรับผิดชอบท าการเก็บตัวอย่างอนุภาคในอากาศ ตัวอย่างฝุ่น และแผ่นวัดปริมาณรังสี
แกมมาสะสมในสิ่งแวดล้อมตามแผนการปฏิบัติงานประจ าสถานี และจัดส่งตัวอย่างให้ ปส. ตามระยะเวลาที่
ก าหนดหรือตกลงกันไว้ ปส. ตัวอย่างทั้ง 3 ชนิด จะได้รับการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลโดยห้องปฏิบัติการ
ตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม จากนั้นผลการวิเคราะห์จะถูกส่งไปรวมรวมะประเมินผล และจัดเก็บใน
ฐานข้อมูลที่ศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังฯ ข้ันตอนการประสานงานระหว่างสถานีเฝ้าระวังฯ และส านักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ แสดงตามรูปที่ 2-3  



โครงการพัฒนาเครอืข่ายเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังส ี
กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังส ี

ส านักสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลงังานปรมาณ ู
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
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ตารางท่ี 2-2 แผนการปฏิบัติงานประจ าสถานีและการเกบ็ตวัอย่างสิ่งแวดลอ้มประจ าปี 

การปฏิบัติงาน ความถี่ พ้ืนท่ี ผู้ปฏิบัติงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ดูแลความเรียบร้อยของสถานีและระบบ
ตรวจวัดรังส ี

รายสปัดาห ์ ทุกสถานี เจ้าหน้าที่ประจ า
สถานี 

การทวนสอบความถูกต้องของระบบวัดรังสี
แกมมาในสิง่แวดล้อม (Source Check) 

1 ครั้ง/ป ี ทุกสถานี เจ้าหน้าที่ ปส. 

ตรวจสภาพและซ่อมบ ารุงสถานี เช่น ตรวจ
แบตเตอรี่ของเครื่องส ารองไฟฟ้า  

1 ครั้ง/ป ี ทุกสถานี เจ้าหน้าที่ ปส. 

ทดสอบสญัญาณเตือนภัย (Alarm check) 
และการส่งข้อความแจ้งเตอืน 

1 ครั้ง/ป ี ทุกสถานี เจ้าหน้าที่ ปส. 

การท าความสะอาดหัววัดรังสีของสถานีเฝ้า
ระวังภัยใต้น้ า 

1 – 2 ครั้ง/ป ี จ.ระยอง 

จ.ภูเก็ต 

จ.สงขลา 

เจ้าหน้าที่ ปส. 

การเกบ็ตัวอย่างอนุภาคในอากาศ 
(Particulate sampling) 

รายสปัดาห ์ ทุกสถานี เจ้าหน้าที่ประจ า
สถานี 

การเกบ็ตัวอย่างฝุ่นกัมมันตรงัสี       
(Fallout sampling) 

รายเดือน ทุกสถานี เจ้าหน้าที่ประจ า
สถานี 

การวัดปรมิาณรังสีแกมมาสะสม (Collective 
Dose) ในสิง่แวดล้อม 

รายไตรมาส ทุกสถานี +   
40 พื้นที่ทั่ว
ประเทศ 

(ภาคผนวก ค) 

เจ้าหน้าที่ประจ า
สถานี 

 



โครงการพัฒนาเครอืข่ายเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังส ี
กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังส ี

ส านักสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลงังานปรมาณ ู
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

  
 

 

10 

 

รูปท่ี 2-3 ข้ันตอนการปฏิบัติงานปกติ (Routine monitoring) ของเครอืข่ายสถานีเฝ้าระวังภัยฯ 

2.4 การปฏิบัติงานสถานีและเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ในกรณีมีเหตุผิดปกติทางรังสี 

 ในกรณีที่สถานีเฝ้าระวังฯ ตรวจวัดได้ค่าปริมาณรังสีสูงเกินเกณฑ์ที่ตั้งค่าไว้ เจ้าหน้าที่ศูนย์เฝ้าระวังฯ 
ปส. ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย จะได้รับข้อความแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ และเข้าไปตรวจสอบยืนยนั
ข้อมูลจากระบบการบรหิารจดัการข้อมูล พร้อมกันนั้นจะร้องขอให้ผูป้ระสานงานของสถานี หรือเจ้าหน้าที่ศูนย์
ปรมาณูภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่นั้น เข้าไปตรวจสอบยืนยันด้วยเครื่องส ารวจรังสีภาคสนาม (Survey meter) หาก
ยืนยันแน่ชัดว่าเป็นเหตุผิดปกติทางรังสีจริง ศูนย์เฝ้าระวังฯ จะแจ้งไปยังกลุ่มประสานงานเตรียมพร้อมเหตุ
ฉุกเฉินทางรังสี และผู้บริหารระดับสูงทราบต่อไป  



โครงการพัฒนาเครอืข่ายเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังส ี
กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังส ี

ส านักสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลงังานปรมาณ ู
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
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รูปท่ี 2-4 การตรวจวัดและการแจง้เตือนในกรณีมรีะดับรังสสีูงผิดปกติ 

2.5 การรายงานข้อมูลปริมาณรังสีจากเครือข่ายสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี 

 ศูนย์ข้อมูลฯ ท าการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมลูจากเครือข่ายสถานีเฝ้าระวังภัยฯ เป็นประจ าทุกวัน 
และแสดงค่าปรมิาณรังสีจากแต่ละสถานีผ่านเว็บไซต์ของส านักงานฯ www.oap.go.th  

 
รูปท่ี 2-5 การรายงานปริมาณรงัสีแกมมาในอากาศผ่านเว็บไซต์ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

นอกจากนี้ ปี พ.ศ. 2559 ศูนย์ข้อมูลฯ ท างานร่วมกับศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจ าภูมิภาค มีการจัดท ารายงาน
ประจ าสปัดาหส์ าหรับแตล่ะภูมิภาค  

http://www.oap.go.th/
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3. ผลการด าเนินงาน 
3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการฯ เป็นไปตามแผน โดยมีสัดส่วนการใช้จ่ายงบด าเนินงานแจกแจง
รายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี ้

o ค่าจ้างเหมาดูแลสถานีเฝ้าระวังฯ เป็นไปตามบันทึกความเข้า (MoU) ระหว่าง ปส. และหน่วยงาน
เจ้าของพื้นที่ (Contract) 

o ค่าดูแลซ่อมบ ารุงสถานีและปรับเทียบสถานีระวังฯ ประจ าปี (Station Maintenance) ซึ่งครอบคลุม
ค่าเดินทางปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ค่าวัสดุเช้ือเพลิง และค่าอะไหล่ 

o ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี  (Chemicals and Laboratory Supplier) ส าหรับห้องปฏิบัติการ
ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม 

o ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และอะไหล่ (Database & Computer Supplies) ส าหรับฐานข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังภัยทางรังสีแห่งชาติ 

o ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับกิจกรรมการพัฒนาสถานีเฝ้าระวังฯ ขนาดเล็ก และอากาศยานไร้คนขับส าหรับ
การส ารวจรังสี (Auxiliary Station and Drone) และ 

o ค่าวัสดุส านักงาน (Office Supplies) 

โดยมีสัดส่วนการเบิกจ่ายในแต่ละรายการตามรปูที่ 3-1 
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รูปท่ี 3-1 ภาพรวมของสัดส่วนการเบิกจ่ายงบด าเนินงาน 

3.2 ผลผลิต/ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

3.2.1 จ ำนวนเครือข่ำยสถำนีเฝ้ำระวังภัยทำงรังสี เพิ่มข้ึน จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 

o สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศประจ าจังหวัด บุรีรัมย์  ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ติตดั้ง
จาก ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

o สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศประจ าจังหวัด เพชรบุรี ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ติดตั้ง
จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

o สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีใต้น้ าประจ าจังหวัด สงขลา ได้รับความอนุเคราะห์สถานีที่ติดตั้งจาก
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง กรมประมง 

โดยมีการท าบันทึกความเข้าใจ (memorandum of understanding, MoU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการ
บริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีระหว่างส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กับหน่วยงานทั้ง 3 หน่วยงาน 
เช่นเดียวกับสถานีเฝ้าระวังฯ อื่นที่ผ่านมา ดังนั้น จ านวนของเครือข่ายสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี รวมทั้งสิ้น 20 
สถานี แบ่งเป็น สถานีตรวจวัดอากาศ จ านวน 17 สถานี และสถานีตรวจวัดในน้ า จ านวน 3 สถานี ครอบคลุม
พื้นที่ทั่วประเทศไทย  
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3.2.2 กำรปรับปรุงระบบกำรสื่อสำรและฐำนข้อมูลเพื่อรองรับกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงประเทศโดยทบวง
กำรพลังงำนปรมำณูระหว่ำงประเทศ 

โครงการฯ ได้พัฒนาระบบสื่อสารและการบริหารจัดการฐานข้อมูลการตรวจวัดปริมาณรังสีใน
สิ่งแวดล้อมที่ได้จากสถานีเฝ้าระวังภัยทางรงัสีให้มีความเป็นระเบียบ ทันสมัย และใช้งานได้ง่ายข้ึน ดังนี้ 

 

รายการ Existing system ระบบการจัดการแบบใหม่ 

1. ระบบการสื่อสาร GSM การบริห ารจัดการผ่ านเ ว็บ 
(Web-based administration) 

2. การเช่ือมต่อเพื่อเข้าถึงข้อมูล
ขอ ง แต่ ล ะส ถานี  ( Data 

connection) 

เช่ือมต่อได้ครั้งละสถานี  เข้าดูข้อมูลได้พร้อมกันทุกสถานี 

3. รูปแบบอินเตอร์เน็ต อิ น เ ตอ ร์ เ น็ ต แบบธร ร มด า
หมายเลขไอพี (IP address ไม่
แน่นอน 

อินเตอร์ เน็ตแบบ Fix IP จาก
หน่วยงานที่ให้พื้นที่ติดตั้งสถานี 

4. ความเสถียรของสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต (Stability) 

ไม่แน่นอน สัญญาณหลุดเป็น
ประจ า ข้ึนอยู่กับการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตในพื้นที่ 

มีความเสถียรมากกว่า สามารถ
เช่ือมต่อได้รวดเร็วและไม่หลุด  

5. การจัดเก็บข้อมูล  

   (Data storage) 

เก็บไว้ที่เครื่องวัด/คอมพิวเตอร์
ป ร ะ จ า แ ต่ ล ะ ส ถ า นี  ( data 

logger)  

ส่ ง ม า เ ก็ บ ไ ว้ ฐ า น ข้ อ มู ล 
(database) ที่  ปส. ซึ่งบริหาร
จัดการด้วยภาษา SQL 

6. การดึงข้อมูล 

    (Data download)  

เจ้าหน้าที่ดึงข้อมูลแต่ละสถานี
มาเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์ที่ ปส. 
เป็นประจ าทุกวัน 

ไม่จ าเป็นต้องท า เนื่องจากอยู่ใน
รูปแบบฐานข้อมูลอัต โนมั ติ  
นอกจากต้องการ 
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ส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

  
 

 

15 

รายการ Existing system ระบบการจัดการแบบใหม่ 

7. การแสดงข้อมูล 

(Visualization) 
มี platform การแสดงข้อมูลที่
แตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับระบบของ
เครื่องมือวัดรังสี 

แสดงบนแผนที่เดียวกันครบทุก
สถานี 

8. การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน 
(User access) 

เจ้ าหน้าที่  ปส .  ที่ ดูแลสถานี
เท่านั้น 

แบ่งประเภทการเข้าถึงข้อมูล 

o Administrator ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่ ปส. ที่
รับผิดชอบ/ได้รบั
มอบหมาย  

o Guest ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน ประจ า
แต่ละสถานี 

9. ราคา (Cost) แพง ประหยัด 

  

3.2.3 กำรตรวจวัดและวิเครำะห์ตัวอย่ำงสิง่แวดล้อม 

3.2.3.1 ค่าปริมาณรังสีแกมมาพื้นหลงั (Background radiation) จากสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังส ี

    รูปที่ 3-2 แสดงการตรวจวัดปริมาณรังสแีกมมาพื้นหลงั (Background radiation)  ในอากาศที่ได้จาก
สถานีที่มีระบบวัดปริมาณรังสีแกมมาในอากาศแบบแยกค่าพลังงาน ท าให้ได้ข้อมูลปริมาณรังสีแกมมมาที่เป็น
ตัวแทนของแต่ละพื้นที่ และน าไปใช้เป็นพื้นฐาน (Radiation baseline) ได้ และเมื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลรงัสี
รายวันในรายละเอียด จะพบว่าระดับรังสีมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาระหว่างวัน ดังรูปที่ 3-3 
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รูปที่ 3-2 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยของปริมาณรังสีแกมมารายเดือนจากสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีที่มีหัววัดรังสี
แกมมาแบบแยกค่าพลังงาน 

 

 

รูปท่ี 3-3 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยของปรมิาณรังสีแกมมารายช่ัวโมงจากสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีจงัหวัดเชียงใหม่ 
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จากรูปที่ 3-2 จะเห็นได้ว่าปริมาณรังสีพื้นหลังของแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างการออกไป ปัจจัยหลักทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ ระดับความสูงจากน้ าทะเล (Altitude) และสภาพทางธรณีวิทยา (Geology) ท าให้แหล่งก าเนิดรังสีใน
ธรรมชาติมีความแตกต่างไปในแต่ละพื้นที่ ดังจะเห็นได้จากรูปที่ 3-4 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากสถานีเฝ้าระวังฯ ที่มี
ระบบวัดรังสีแกมมาในอากาศแบบแยกค่าพลังงาน 

 

 

รูปท่ี 3-4 สัดส่วนของนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่พบในสิง่แวดล้อมของแต่ละพื้นที่ 
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ค่าปริมาณรงัสพีื้นหลังในน้ าทะเล จากสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีใต้น้ าสามารถสรุปได้ ดังนี ้

ค่าปริมาณรงัสพีื้นหลังในน้ าทะเลฝัง่อันดามัน จากสถานีจงัหวัดภูเก็ต  0.014 ไมโครซีเวิร์ตต่อช่ัวโมง 

ค่าปริมาณรงัสพีื้นหลังในน้ าทะเลฝัง่อ่าวไทยตอนบนจากสถานีจังหวัดระยอง 0.023 ไมโครซีเวิร์ตต่อช่ัวโมง 

ค่าปริมาณรงัสพีื้นหลังในน้ าทะเลฝัง่อ่าวไทยตอนล่าง จากสถานีจังหวัดสงขลา  0.039 ไมโครซีเวิร์ตต่อช่ัวโมง 

(ติดตั้งใหม่ ปี พ.ศ. 2557) 

   3.2.3.2 ปริมาณรงัสีแกมมาสะสมในสิง่แวดล้อม (Collective dose) 

    ปริมาณรังสีแกมมาสะสมในสิ่งแวดล้อม จะตรวจวัดด้วยแผ่นวัดรังสีแบบ
กระตุ้นด้วยความร้อน, ทีแอลดี (แบบกระตุ้นด้วยความร้อน) (Thermoluminescence dosimeter, TLD) 
หรือแผ่นวัดรังสีแบบกระตุ้นด้วยแสง, โอเอสแอล (Optically stimulated luminescence dosimeter, OSL) 
จะติดตั้งอยู่ในพื้นที่เป็นเวลา 1 - 3 เดือน จากนั้นจะเก็บแผ่นวัดรังสี TLD/OSL กับมาอ่านค่าที่ ปส. เมื่อครบ
ก าหนด เนื่องจากการตรวจวัดด้วย TLD/OSL ง่ายและมีราคาประหยัด จึงสามารถติดตั้งแผ่น TLD/OSL ได้
ทั้งสิ้น 50 พื้นที่ ท าให้ได้ข้อมูลปริมาณรังสีพื้นหลังในพื้นที่มีความแม่นย ามากขึ้น ผลการวัดปริมาณรังสีแกมมา
สะสมในสิ่งแวดล้อมรายไตรมาส ประจ าปี พ.ศ. 2558 ได้แสดงในรูปที่ 3-5 ซึ่งเห็นได้ว่าค่าปริมาณรังสีพื้นหลัง
ของจังหวัดพังงามีค่าสูงที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรสินแร่สูง และในรูปที่ 3 -6 เป็นค่าเฉลี่ย
ปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมที่ตรวจวัดด้วยแผ่น TLD/OSL ของปี พ.ศ. 2558 
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รูปท่ี 3-6 แผนที่แสดงการตรวจวัดปริมาณรงัสสีะสมในสิง่แวดล้อมทั่วประเทศด้วยแผ่นวัดปริมาณรังส ี    เทอร์
โมลูมิเนสเซนส์ (Thermoluminescence dosimeter) 

 

เมื่อเปรียบเทียบค่าปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมที่ได้จากระบบตรวจวัดปริมาณรังสีแกมมาออนไลน์กับแผ่นวัด
ปริมาณรังสี TLD/OSL พบว่าได้ค่าที่สอดคล้องกัน ตามตารางที่ 3-1  
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ตารางท่ี 3-1 ปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมจากเครือข่ายสถานีเฝ้าระวังภัยทางรงัสี 

สถานี ค่าเฉลี่ยของปริมาณ
รังสีจากสถานี 

(µSv/h) 

ค่าประมาณจาก
สถานีของปริมาณ
รังสีในสิ่งแวดล้อม
ใน 1 ปี (mSv) 

ค่าปริมาณรังสีสะสมใน
สิ่งแวดล้อมในระยะเวลา 1 ปี 

(mSv) 

กรุงเทพมหานคร 0.084a 0.74 0.65 

เชียงใหม ่ 0.09 a 0.79 0.78 

เชียงราย 0.14 1.25 0.92 
พะเยา 0.15 1.30 0.75 

ขอนแก่น 0.063a 0.55 0.57 

สกลนคร 0.083a 0.73 0.67 

อุบลราชธานี 0.088 0.77 0.60 

บุรีรัมย ์ 0.076 0.67 ยังไม่มีข้อมูล 

ระยอง 0.104 0.91 0.83 
ตราด 0.093 0.82 0.68 
ตาก 0.11a 0.96 0.85 

กาญจนบุรี 0.094a 0.82 0.72 

เพชรบุรี 0.087 0.76 ยังไม่มีข้อมูล 

ระนอง 0.112 0.98 0.92 
ภูเก็ต 0.167 1.46 0.91 
สงขลา 0.087a 0.76 0.69 

เฉลีย่ทั้งประเทศ 0.102 0.93 0.75 

ค่าสงูสุด 0.167 (ภเูก็ต) 1.46 (ภูเก็ต) 0.92 (ระนองและเชยีงรายราย) 

ค่าต่ าสุด 0.063 (ขอนแก่น) 0.55 (ขอนแก่น) 0.57 (ขอนแก่น) 

UNSCEAR 2008b  0.87 

a – แก้ไขค่าปริมาณรังสีคอสมิก 

b – Public exposure to natural radiation (sum of exposure from cosmic radiation and external terrestrial radiation). 
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    3.2.3.3 ปริมาณรงัสบีีตารวมในตัวอย่างอนุภาคในอากาศ (Particulate sampling) 

   การเกบ็ตัวอย่างอนุภาคในอากาศปฏิบัตเิป็นประจ าทกุสปัดาห์ ด้วยเครื่องเก็บอากาศ (Air sampler) ตั้ง
ค่าอัตราการดูดอากาศไว้ที่ 60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที เป็นเวลา 5 ช่ัวโมง โดยใช้กระดาษกรองแบบใยแก้ว 
(Glass microfiber filter) เป็นตัวกลางดักจับอนุภาค ตัวอย่างอนุภาคในอากาศที่เกบ็ได้จากแต่ละสถานีจะ
ส่งกลับมาท าการวิเคราะห์ด้วยเครื่องวัดรังสีแอลฟา-บีตาระดับรังสีพื้นหลงัต่ าชนิด Gas Flow-Proportional 

Counter ทีห่้องปฏิบัติการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม ผลการตรวจวัดปริมาณรังสีบีตารวมของแต่
ละสถานีประจ าปี พ.ศ. 2557 – 2559 สรุปได้ตามรูปที่ 3-7 โดยค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้อยู่ที่จงัหวัดอบุลราชธานี 
เมื่อเดอืนมกราคม 2557 (ฤดูหนาว) มีค่า 10.84  ± 0.69 mBq/m3 ค่าต่ าสุดอยู่ที่ จังหวัดตราด เมื่อเดือน
กรกฎาคม 2558 (ฤดูฝน) 0.54 ± 0.16 mBq/m3  

 

 

รูปท่ี 3-7  กราฟแสดงความสัมพันธ์ของค่าปรมิาณรังสบีีตารวมเฉลี่ยรายปี ในตัวอย่างอนุภาคในอากาศ       
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 

    

 

0

1

2

3

4

5

6

ตร
าด

ระ
ยอ

ง

สง
ขล

า

ระ
นอ

ง

พะ
เยา

กา
ญจ

นบ
ุรี

ขอ
นแ

ก่น ตา
ก

สก
ลน

คร

กร
ุงเท

พฯ

อุบ
ลร

าช
ธา

นี

เชีย
งให

ม่

เพ
ชร

บุร
ี

Gr
os

sβ
, m

Bq
/m

3

2557

2558

2559



โครงการพัฒนาเครอืข่ายเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังส ี

กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังส ี

ส านักสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลงังานปรมาณ ู

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

  
 

 

23 

3.2.3.4 ปริมาณรังสีบีตารวมในตัวอย่างฝุ่นกัมมันตรังสี (Fallout sampling)    

     การเก็บตัวอย่างฝุ่นกัมมันตรังสีที่ฟุ้งกระจายอยู่ในช้ันบรรยากาศของโลก ท าโดยใช้ภาชนะขนาดที่
ก าหนดไว้ดักจับฝุ่นทีต่กลงมาหรอืในบางครั้งถูกชะพามาพรอ้มกับน้ าฝน การเก็บตัวอย่างฝุน่กมัมันตรงัสนีี้ปฏิบตัิ
เป็นประจ าทุกเดือน จากนั้นจะส่งมาท าการตรวจวัดและวิเคราะห์ด้วยเครื่องวัดรังสีแอลฟา-บีตาระดับรังสีพื้น
หลังต่ าชนิด Gas Flow-Proportional Counter ที่ห้องปฏิบัติการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม ผล
การตรวจวัดปริมาณรังสีบีตารวมในตัวอย่างฝุ่นกัมมันตรังจากพื้นที่ต่าง ประจ าปี พ.ศ. 2557 – 2559 สรุปได้
ตามรูปที่ 3-8 พบว่าค่าสูงสุดอยู่ที่ จังหวัดสกลนคร ในเดือนเมษายน 2559 มีค่า 25.11 ± 0.53 MBq/km2  

 

รูปท่ี 3-8  กราฟแสดงความสัมพันธ์ของค่าปรมิาณรังสบีีตารวมเฉลี่ยรายปีในตัวอย่างฝุ่นกมัมันตรังสี           
ปี พ.ศ. 2557 – 2559 

 เมื่อน าค่าปริมาณรงัสบีีตารวมที่ตรวจวัดได้ในแต่จะเดอืน ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2557 -2559) 
จากทุกพื้นที่มาพล็อตเป็นกราฟ ตามรปู 3-9 พบว่า ค่าปริมาณรังสบีีตารวมจากทกุพื้นที่มลีักษณะเดียวกัน คือ 
ฝุ่นกัมมันตรังสีมปีรมิาณสูงในช่วงฤดูแลง้ (มกราคม -เมษายน และพฤศจิกายน - ธันวาคม) จากนั้นปริมาณฝุ่น
กัมมันตรงัสจีะลดลงเมื่อเริ่มเข้าฤดูฝน (พฤษภาคม – ตุลาคม) 
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3.2.4 กำรพัฒนำระบบตรวจวัดระดบัรงัสีแกมมำในอำกำศขนำดเลก็ 
 ระบบตรวจวัดระดับรังสีแกมมาในอากาศขนาดเล็ก เป็นการประยุกต์ใช้หัววัดรังสีไกเกอร์มูลเลอร์ด้วย 

Ardruino ไมโครคอนโทรลเลอร์ แบบ open source ส าหรับท าการเก็บข้อมูลปริมาณรังสีและพิกัดต าแหน่ง
ลงในหน่วยความจ า SD Card และให้แสดงผลบนเว็บไซต์ Google Maps หลักการการประกอบเครื่องมือวัด
ได้แสดงไว้ในรูปที่ 3-10 

 

 
รูปท่ี 3-10 ภาพแสดงประกอบเครื่องมือวัด  
(แหลง่ที่มา: โครงงานเรือ่งการประยุกตห์ัววัดรังสีไกเกอร์มลูเลอร์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์) 

    หลักการดังกล่าวได้น ามาใช้พัฒนาเป็นระบบวัตรวจวัดรังสีแกมมาขนาดเล็กและน าไปใช้เป็นสถานีเฝ้า
ระวังฯ สนับสนุน รวมถึงน าไปประกอบกับอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นวิทยุบังคับ ได้แก่ รถบังคับวิทยุ เฮลิคอปเตอร์
บังคับ และอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน (Drone) แบบ 6 ใบพัด ซึ่งโดรน 6 ใบพัด สามารถใช้กับงานส ารวจ
รังสีในสถานการณ์ปกติ และน าไปใช้ค้นหาแหล่งก าเนิดรังสใีนกรณีฉุกเฉินทางรังสีได้อีกด้วย รูปที่ 3-11 เป็นผล
การด าเนินงานการสร้างเครือข่ายสถานีเฝ้าระวังภัยฯ ขนาดเล็ก และการพัฒนาต้นแบบของโดรนเพื่อการ
ส ารวจรังสี ตามกิจกรรมที่ 4 และ 5 ของโครงการ 
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3.3 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
o มีระบบการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ที่สามารถตรวจสอบ

และยืนยันความปลอดภัยในกับประชาชนได้ 
o ประเทศไทยมีข้อมูลค่าปริมาณรังสีพื้นหลัง (Country baseline) ส าหรับน าไปใช้ในการก ากับ

ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้ประชาน และน าไปใช้ประเมินความเสี่ยงต่อการ
ได้รับรังสีของประชาชนในพื้นที่ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางรังสี 

o มีความร่วมมือและสนับสนุนจากเครือข่ายภาคมหาวิทยาลัย ช่วยส่งเสริมให้เฝ้าระวังภัยฯ ท าได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิยิ่งขึ้น 

o มีต้นแบบของระบบเฝ้าระวังภัยรังสีขนาดเล็ก ที่มีราคาประหยัด และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
กับงานอื่นได้ เช่น การรับมือกับเหตุฉุกเฉินทางรังสี เป็นต้น 

o เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม และ
การเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

3.4 ผลกระทบ 
ด้านนโยบายรัฐบาล : ตอบสนองนโยบายความมั่นคง – เมือ่มีเหตหุรอืภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรงัสี 
ด้านเศรษฐกิจ : สร้างความมั่นใจใหก้ับธุกิจท่องเที่ยว สินค้าอาหารน าเข้า – ส่งออก 

ด้านสังคม : เครือข่ายเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ท าให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นในความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี เช่น การประสานงานระหว่างเครือข่ายสถานีในเหตุการณ์การพบเศษวัตถุต้องสงสัยตกลงมา
จากท้องฟ้า ในพื้นที่บริเวณอ าเภอโขมเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ท าให้ภาครัฐท างานได้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ คลายความกังวลและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน (ภาคผนวก จ) เป็นต้น 
3.5 ความยั่งยืน 

3.5.1 กำรน ำไปต่อยอด 

o เป็นข้อมูลการเฝ้าระวังและเตือนภัย ในกลุ่มเตรียมความพร้อมและรับมือเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

o มีการริเริ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลการตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง
ภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน และระหว่างทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศผ่าน
โครงการ International Radiation Monitoring Information System (IRMIS) 

o เกิดการถ่ายทอดความรู้และให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านด้านระบบเฝ้าระวังภัยทาง
รังสี ได้แก่ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
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รูปท่ี 3-12 การเยี่ยมชมดูงาน (Technical visiting) การปฏิบัติงานประจ าสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีของ
เจ้าหน้าที่จาก Philippines Nuclear Institute (PNRI) ประเทศสาธารณรัฐฟิลปิปนิส์ โครงการ PHI9025 ของ
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ในหัวข้อเรื่อง Strengthening National Capability to Respond 

to Radiation Emergency ในระหว่างวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2557 

3.5.2 กำรตอบสนองต่อกลุ่มเป้ำหมำยทีส่่งผลมำถึงปจัจบุัน 

  ภาคการศีกษามีความตื่นตัวในการตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม และการเฝ้าระวังภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีเพิ่มข้ึน มีการน าข้อมูลที่มีอยู่ ปัญหาที่พบไปศึกษาเป็นงานวิจัยทั้งในเรื่องของเทคนิคการ
ตรวจวัด การประเมินผล และการพัฒนาเครื่องมือวัดข้ึนใช้เองภายในประเทศ (วิทยานิพนธ์ของนักศีกษา และ
ผลงานตีพิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

โครงงำน/ปัญหำพิเศษ/วิทยำนิพนธ์ ของนักศึกษำมหำวิทยำลัย 

o การประยุกต์หัววัดรังสไีกเกอรม์ูลเลอรด์้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ โดย นายณัฏฐวีย์ ผาสุข และนางสาว
ธมลพรรณ เจียวไพบูลย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง             ปี
การศึกษา 2558 

o การประดิษฐ์และการหาประสิทธิภาพเครื่องวัดรังสีไกเกอร์มูลเลอร์ โดย นายรุ่ งโรจน์ พันธ์ุโภคา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2559 
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ผลงำนตีพิมพ ์

o The design and construction of a high volume in air and fallout sampler for a radiation 

monitoring station (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
o Geiger- Müller counter with data logger for radiation monitoring in medical field 

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
o Measurement of ambient gamma dose rate in air in Phayao province ( มห า วิทย าลั ย

พะเยา) 
o Thailand radiation monitoring program:  A preliminary result analysis of the country’ s 

background radiation (ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ)  

กำรเผยแพรป่ระชำสัมพันธ์ 

o นิทรรศการในงานมหกรรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2557 จังหวัดเชียงใหม่ 
o นิทรรศการในงานมหกรรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2558  
o งานสุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย และ งานนวัดกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs  โครงการตลาด

คลองผดุงกรุงเกษม ประจ าเดือนตุลาคม 2558 

o นิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ ประจ าปี 2559  
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รูปท่ี 3-12 ประมวลรปูจากกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ 

3.6 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

o เนื่องจากการด าเนินงานสถานีได้เป็นไปเป็นโครงสร้างพื้นฐานของส านักงานในการตรวจวัดปริมาณรังสีใน
สิ่งแวดล้อม จึงจ าเป็นต้องมีงบประมาณประจ าส าหรับการดูแลและซ่อมบ ารุงสถานี (Operational and 

mmaintenance budget)  

o เทคโนโลยีการตรวจวัด (Measurement and detection) การรับ-ส่งข้อมูล (Data Transmission) ผ่าน
ระบบสารสนเทศ ( Information Technology) และฐานข้อมูล (Database) จ าเป็นต้องได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้มีความทันสมัยอยู่สม่ าเสมอ 

o ด้วยจ านวนสถานีที่เพิ่มข้ึน ท าให้บุคคลากรไม่เพียงพอ ในการดูแลสถานีทั้งหมด และรวมถึงดูแลฐานข้อมลู
ให้มีเสถียรภาพในการรับส่งข้อมูลได้ตลอด (ปัจจุบัน มีเจ้าหน้าที่ 4 คน : วิศวกร 2 คน, นายช่าง 1 คน 
และนักวิทยาศาสตร์ 1 คน) 
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o ควรมีการน าข้อมูลอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามาร่วมประมวลผลประกอบการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อปริมาณรังสี  

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมตรวจสอบติดตามประเมินผลประจ ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

o ควรมีการบูรณาการใช้ประโยชน์สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการหรือหน่วยงาน
อื่น เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการเฝ้าระวังภัยทางเคมี เช้ือโรค และมลพิษ 
เนื่องจาก ปส. มีทั้งสถานที่และเครือข่ายทั่วประเทศ โดยจัดท าแผนการด าเนินงานและน าร่อง 1 สถานี 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

o ควรเผยแพร่รายงานข้อมูลปริมาณกัมมันตรังสีที่ตรวจวัดได้ และควรมีลักษณะที่เข้าใจง่าย ซึ่งอาจ
ค าอธิบายหรือใช้สัญลักษณ์แทนระดับความเสี่ยงต่างๆ แทนค่าตัวเลขที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ยาก 

o การประชาสัมพันธ์ สามารถน าข้อมูลที่ได้จากสถานีเฝ้าระวังภัยมาน าเสนอย้อนหลังในลักษณะการ
พยากรณ์อากาศ ผ่านทางหนังสือพิมพ์ เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูล และสร้างความน่าสนใจเหมือนที่
ประชาชนสนใจการพยากรณ์อากาศมากขึ้น 
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4. สรุปผลการด าเนินงาน 

สถานะเมื่อจบโครงการ 

o สถานีตรวจวัดปริมาณรงัสีแกมมาในสิ่งแวดล้อม รวม 20 สถานี แบ่งเป็น 

• สถานีตรวจวัดปริมาณรงัสีในอากาศ 17 สถานี และ 

• สถานีตรวจวัดปริมาณรงัสีใต้น้ า 3 สถานี 

o ข้อมูลปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมจากระบบวัดปริมาณรังสีแกมมาออนไลน์ ท าการตรวจวัดตลอด 24 
ช่ัวโมง ส่งข้อมูลทุก 15 นาที จาก 20 สถานี  

o ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม จากเครือข่ายสถานีเฝ้าระวังฯ ที่ตรวจวัดและวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ
ตรวจวัดกัมมันภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปี รวมทั้งสิ้น 1,296 ตัวอย่าง แบ่งเป็น 

• ตัวอย่างอนุภาคในอากาศ จ านวน 728 ตัวอย่าง 

• ตัวอย่างฝุ่นกัมมันตรงัสี จ านวน 168 ตัวอย่าง 

• แผ่นวัดรังสี TLD/OSL 400 ตัวอย่าง ส าหรับ 50 พื้นที่ 

ปัจจุบัน สถานีเฝ้าระวังฯ ถือเป็นโครงสร้างพืน้ฐานในการตรวจวัดปริมาณรังสใีนสิ่งแวดล้อม (Routine 

monitoring) ที่มีความส าคัญในการก ากับดูแลเพื่อความปลอดภัยของประชาชน และมีความจ าเป็นมากในการ
น าไปใช้ก าหนดเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม หากในอนาคตประเทศไทยมีแผนการสร้างสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์เพิ่ม เช่น เตาปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น จะเป็นข้อมูลช่วยประกอบการ
ตัดสินใจและวางแผนในการเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉินทางรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 



โครงการพัฒนาเครอืข่ายเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังส ี

กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังส ี
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ส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

  
 

 

33 

เอกสารอ้างอิง 

IAEA. “Environmental and Source Monitoring for Purposes of Radiation Protection.” IAEA 
Safety Standards Series No. RS-G-1.8 (Book). Vienna: IAEA, 2005. 

United Nations Scienctific Committee on Effecs of Atomic Radiation. Sources and Effects of 
Inoizing Radiation: UNSCEAR 2008 Vol.1. New York: United Nations, 2010. 

IAEA “Programmes and Systems for Source and Environmental Radiation Monitoring” IAEA 
Safety Report Series No. 64 (Book). Vienna:IAEA, 2010. 
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ภาคผนวก ก: เครือข่ายสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังส ี

การจัดต้ังสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานราชการ
ในพื้นที่ ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย ดังนี ้

ตารางท่ี ก-1: รายช่ือหน่วยงานที่ให้ความอนเุคราะห์เป็นเจา้หน้าที่ปฏิบัตงิานและรับผิดชอบดูแลสถานีเฝ้า
ระวังภัยทางรังส ี

สถานี หน่วยงาน จังหวัด ปี พ.ศ. 
ที่ติดตั้ง 

ภาคเหนือ   
 

 

สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศประจ า
จังหวัดเชียงใหม่ 

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เชียงใหม่ 2553 

สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศประจ า
จังหวัดพะเยา 

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

พะเยา 2554 

สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศประจ า
จังหวัดเชียงราย 

ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

เชียงราย 2556 

    
 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
 

 

สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศประจ า
จังหวัดขอนแก่น 

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ขอนแก่น 2553 

สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศประจ า
จังหวัดอุบลราชธานี 

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

อุบลราชธานี 2554 

สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศประจ า
จังหวัดบุรีรัมย์* 

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

บุรีรัมย์ 2557 

สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศประจ า
จังหวัด สกลนคร 

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

สกลนคร 2555 

สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศประจ า
จังหวัดหนองคาย 

เทศบาลต าบลกองนาง        
อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

หนองคาย 2556 



โครงการพัฒนาเครอืข่ายเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังส ี
กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังส ี
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สถานี หน่วยงาน จังหวัด ปี พ.ศ. 
ที่ติดตั้ง 

ภาคกลาง   
 

 

สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศประจ า
จังหวัดกรุงเทพฯ 

ส านักสนับสนุนการก ากับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงาน
ปรมาณู ส านักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ 

กรุงเทพฯ 2552 

สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศประจ า
จังหวัดเพชรบุรี* 

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบุรี 

เพชรบุรี 2557 

ภาคตะวันออก   
 

 

สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศประจ า
จังหวัดตราด 

สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตร
ตราด สถานบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตราด 2554 

สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีใต้น้ าประจ า
จังหวัดระยอง 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่ง
ตะวันออก  กรมทรัพยาการทาง
ทะเลและชายฝั่ง 

ระยอง 2554 

สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศประจ า
จังหวัดระยอง 

ส านักงานปรมาณูภูมิภาค ศูนย์
ราชการจังหวัดระยอง 

ระยอง 2555 

ภาคตะวันตก   
 

 

สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศประจ า
จังหวัดกาญจนบุรี 

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 

กาญจนบุรี 2555 

สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศประจ า
จังหวัดตาก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก 

ตาก 2555 

    
 

 

ภาคใต ้   
 

 

สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศประจ า
จังหวัดสงขลา  

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ  

สงขลา 2553 
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สถานี หน่วยงาน จังหวัด ปี พ.ศ. 
ที่ติดตั้ง 

สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศประจ า
จังหวัดระนอง 

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่ง
อันดามัน สถานบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ระนอง 2554 

สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศและใต้
น้ าประจ าจังหวัดภูเก็ต 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน          

กรมทรัพยาการทางทะเลและ
ชายฝั่ง 

ภูเก็ต 2554 
(ใต้น้ า) 
และ 
2556 

(อากาศ) 

สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีใต้น้ าประจ า
จังหวัดสงขลา* 

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่ง กรมประมง 

สงขลา 2557 
(ใต้น้ า) 

 * เป็นสถานีเฝ้าระวังฯ ที่ติดตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังภัยทาง
นิวเคลียร์และรงัสีนี้  
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ภาคผนวก ข: คุณลักษณะของสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี 

สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศแตล่ะสถานี ประกอบด้วย  

1. สถานีตรวจวัดปริมาณรงัสีแกมมา แบบค่าวัดปริมาณรงัสรีวม 

 
 

2. สถานีตรวจวัดปริมาณรงัสีแกมมา แบบแยกค่าพลงังาน 
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ตารางท่ี ข-1: คุณลกัษณะของอุปกรณ์การตรวจวัดกมัมันตภาพรังสีของสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังส ี

อุปกรณ์ รายละเอียด รูปภาพ สถานี 

ระบบวัดรังสีแบบวัดค่า
ปริมาณรังสีรวม ส าหรบั
การวัดปรมิาณรังสีใน
อากาศ 

หัววัดรังสี ชนิด proportional 
counter tube 

ช่วงการวัด: 0.05 ไมโครซีเวิร์
ตต่อช่ัวโมง ถึง 20 มิลลิซเีวิร์
ตต่อช่ัวโมง 

 

เชียงราย พะเยา 
หนองคาย 
อุบลราชธานี 
ระยอง ตราด 
ระนอง ภูเก็ต 

 การแสดงค่า 

การแจง้เตือน สญัญาณไฟและ
เสียงประจ าแตล่ะสถานี  

ไฟเขียว: ระดับรงัสปีกติของค่า
รังสีพื้นหลัง (background) 0.1 
-10 ไมโครซีเวิร์ตต่อช่ัวโมง 

ไฟแดงกระพริบ: แจ้งเตอืน
ระดับรังสีสงูผิดปกติ 10.1 ไม
โครซีเวิร์ตต่อช่ัวโมง ถึง 0.9 
มิลลิซีเวิร์ตต่อช่ัวโมง และต่อ
สัญญาณโทรศัพท์อัตโนมัตมิายัง
ศูนย์ข้อมูลส านักงานปรมาณู
เพื่อสันติ 

ไฟแดง และมีเสียงสัญญาณ
เตือน: ระดบัเป็นอันตราย ระดบั
รังสีตั้งแต่ 1 มิลลซิีเวิร์ตต่อ
ช่ัวโมง และต่อสญัญาณโทรศัพท์

 

 

 

 

 

 



โครงการพัฒนาเครอืข่ายเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังส ี
กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังส ี
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อุปกรณ์ รายละเอียด รูปภาพ สถานี 

อัตโนมัติมายังศูนย์ข้อมลู
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

 การสง่ข้อมลู ผ่านสายสัญญาณ
โทรศัพท์ (Landline) กลบัมายัง
ศูนย์ข้อมูลส านักงานปรมาณู
เพื่อสันติ โดยจะส่งข้อมลูทุก 1 
นาที 

 

 

 เครื่องส ารองไฟฟ้า   

ระบบวัดรังสีแบบแยก
พลังงานและวิเคราะห์
สเปคตรัมของรงัสีแกมมา  
ส าหรับการวัดปรมิาณรังสี
ในอากาศ 

หัววัดรังสี ชนิดโซเดียมไอโอไดด์ 
(NaI(Tl)) ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว 

ช่วงการวิเคราะห์ค่าพลงังาน: 
50 keV ถึง 3 MeV  

ช่วงการวัด: 0.01 ถึง 40 ไมโคร
ซีเวิร์ตต่อช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

กรุงเทพฯ 
เชียงใหม่ ตาก 
กาญจนบุรี 
ขอนแก่น 
สกลนคร 
สงขลา   

และะติดตั้งเพิ่ม
ที่ บุรีรมัย์ 
เพชรบรุี ใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ตาม
แผนโครงการฯ  

 หัววัดรังสี ชนิดไกเกอร์มลูเลอร์ 
(Geiger-Mueller) ช่วงการวัด: 
0.1 ไมโครซีเวิร์ตต่อช่ัวโมง ถึง 
10 มิลลิซเีวิร์ตต่อช่ัวโมง 
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อุปกรณ์ รายละเอียด รูปภาพ สถานี 

 เครื่องรับและกระจายสญัญาณ
อินเตอรเ์น็ต NanoStation M5 
ย่านความถ่ี 5 GHz ความเร็ว 
150 Mbps  

 

 

 เครื่องส ารองไฟฟ้า   

 การแสดงค่า มีจอ LED แสดงค่า
ปัจจุบันประจ าแต่ละสถานี และ
ผู้ปฏิบัตงิานและเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบจะสามารถดูข้อมลู
ปริมาณรังสีของทกุสถานีพร้อม
กันได้โดยผ่าน web service 

สีเขียว – ระบบท างานและสง่
ข้อมูลปกติ และค่าปริมาณรงัสี
อยู่ในเกณฑ์ปกต ิ

สีเทา - ระบบการสง่ข้อมลูช้า 
เนื่องจากอินเตอรม์ีปัญหา 

สีเหลือง - ค่าปริมาณรังสสีูงกว่า
ปกติ ประมาณ 5 เท่า ของค่า
ปกติของแตล่ะสถานี แต่ไม่เป็น
อันตราย เจ้าหน้าทีจ่ะต้องเข้าไป
ตรวจสอบ   

สีแดง - ค่าปริมาณรังสสีูงอยู่ใน
เกณฑ์อันตราย เจ้าหน้าที่
จะต้องเข้าไปตรวจสอบทันท ี
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อุปกรณ์ รายละเอียด รูปภาพ สถานี 

ในกรณีที่ค่าปริมาณรงัสีแสดงค่า
เป็นสีเหลืองและสีแดง เจ้าที่ที่
รับผิดชอบ/ได้รบัมอบหมาย จะ
ได้รับข้อมความแจง้เตือนทาง
โทรศัพทม์ือถือ 

 

 

ระบบวัดรังสีแบบแยก
พลังงานและวิเคราะห์
สเปคตรัมของรงัสีแกมมา  
ส าหรับการวัดปรมิาณรังสี
ในน้ า 

หัววัดรังสี ชนิดโซเดียมไอโอไดด์ 
(NaI(Tl)) ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว 

ช่วงการวิเคราะห์ค่าพลงังาน: 
50 keV ถึง 3 MeV  

ช่วงการวัด: 0.01 ถึง 40 ไมโคร
ซีเวิร์ตต่อช่ัวโมง 

ติดตั้งอยู่ที่ความลึก 3 เมตร (วัด
ระยะในช่วงเวลาน้ าลง) 

 

 

 

จ.ระยอง (เกาะ
มันใน) 

จ.ภูเก็ต (แหลม
พันวา) 

และะติดตั้งเพิ่ม
ที่ จ.สงขลา ใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ตาม
แผนโครงการฯ 

 ระบบส ารองไฟฟ้า: แผ่น
พลังงานแสงอาทิตย์  

 

ระยอง 

ภูเก็ต 

สงขลา 
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อุปกรณ์ รายละเอียด รูปภาพ สถานี 

เครื่องเกบ็อนุภาคใน
อากาศ (Airborne 
Sampler) 

เป็นชนิด High Volume Air 
Sampler เกบ็ตัวอย่างฝุ่น
ละอองที่มีขนาดอนุภาคตั้งแต่ 
100 ไมครอนลงมา ตัวอย่าง
อากาศจะถูกดูดผ่านหัวคัดเลอืก
ขนาดฝุ่น Size Selective ด้วย
อัตราระหว่าง 40-60 ลูกบาศก์
ฟุตต่อนาที (1,140-1,698 ลิตร
ต่อนาที่) เป็นเวลา 5 ช่ัวโมง 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอนุภาคฝุ่น
ละอองที่มีขนาดอนุภาคตั้งแต่ 
100 ไมครอนลงมาจะติดตรงึอยู่
บนกระดาษกรองชนิด Glass 
Fiber Filter ที่มีขนาด 
20.3  เซนติเมตร 25.4 
เซนติเมตร (8 นิ้ว x 10 นิ้ว) 

 

 

กรุงเทพฯ 
เชียงใหม่ ตาก 
กาญจนบุรี 
ขอนแก่น 
สกลนคร 
สงขลา   

และติดตั้งเพิ่มที่ 
บุรรีัมย์ เพชรบุรี
ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ตาม
แผนโครงการฯ 

การเกบ็ฝุ่นในอากาศ 
(Fall-out Sampling) 

ถังสแตนเลสขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร สงู 40 
เซนติเมตร ติดตั้งสูงจากพื้น 1 
เมตร 

 

 

 

การวัดปรมิาณรังสสีะสม
ในสิ่งแวดล้อมด้วย 

แผ่นวัดรังสีเทอร์โมลมูิเนสเซนส์ 
(Thermoluminescence 
Dosimeter) ส าหรับวัดปริมาณ
รังสีในสิ่งแวดล้อม 

 

50 สถานีทั่ว
ประเทศ  
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ภาคผนวก ค: เครือข่ายตรวจวัดปริมาณรังสีแกมมาสะสมในสิ่งแวดล้อมด้วยแผ่นวัดรังสี 

ตารางท่ี ค-1: รายนามเครือข่ายตรวจวัดปริมาณรังสีแกมมาสะสมในสิง่แวดล้อมด้วยแผ่นวัดรงัสี 

ล าดับ สถานี ท่ีอยู่ 
  ภาคเหนือ 7 สถานี   

1 
จังหวัดล าปาง สถานีอุตุนิยมวิทยาล าปาง 1 ถนนสนามบิน ต.พระบาท อ.

เมือง จ.ล าปาง 52000    

2 
จังหวัดแพร ่ สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ 73/1 ม.5 ถ.ช่อแฮ ต.นาจักร อ.เมอืง 

จ.แพร่ 54000   

3 
จังหวัดล าพูน สถานีอุตุนิยมวิทยาล าพูน 90 ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.

ล าพูน 51000   
4 จังหวัดน่าน 154 ม.4 บ้านทุ่งน้อย ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000   

5 
จังหวัดอุตรดิตถ์ สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ ๑ ถ.จิตรเพลินนอก ต.ท่าอฐิ อ.

เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  
6 จังหวัดเชียงราย ตู้ ปณ.5 ปณจ.ห้วยไคร้ อ.แมส่าย จ.เชียงราย 57220   
7 จังหวัดแมฮ่่องสอน สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน 103 ถ.สิงหนาทบ ารงุ ต.จอง

ค า อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 5800 
  ภาคกลาง 10 สถานี   
8 จังหวัดสุพรรณบรุ ี 111 ม.5 ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72220   

9 
จังหวัดสุโขทัย สถานีอุตุนิยมวิทยาสโุขทัย  206 ม.3 ต.ทับผึ้ง อ.ศรสี าโรง จ.

สุโขทัย 64120  

10 
จังหวัดพจิิตร สถานีอุตุนิยมวิทยาพจิิตร 129 ม.2 ต.ฆะมัง อ.เมือง จ.พิจิตร 

66000  
11 จังหวัดสมุทรสงคราม 10 ม.7 ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
12 จังหวัดสระบุร ี 255 ม.8 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 
13 จังหวัดสิงห์บรุ ี 28 ม.3 ต.จักรสหี์ อ.เมือง จ.สงิหบ์ุรี 16000  
14 จังหวัดนครสวรรค์ 166/3 ม.4 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230  
15 จังหวัดอทุัยธานี 259 ม.2 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160   
16 จังหวัดพิษณุโลก 43 ม.6 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000    
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ล าดับ สถานี ท่ีอยู่ 
17 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 93/1 ม.7 ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 

13130 

  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 
สถานี   

18 จังหวัดเลย คณะวิทยาศาสตร์และเทตโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 234 
ถ.เลย-เชียงคาน อ.เมือง จ.เลย 42000 

19 จังหวัดสกลนคร 243 ม.4 บ้านค าข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130   
20 จังหวัดศรสีะเกษ 61 ม.10 บ้านหัวนา ต.น้ าค า อ.เมือง จ.ศรสีะเกษ 33000    

21 
จังหวัดร้อยเอ็ด 40 ม.12 บ้านวังใหม่ ต.กกโพธ์ิ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 

45210   
22 จังหวัดสุรินทร ์ สถานีอุตุนิยมวิทยาสรุินทร์100 ม.7 ต.นอกเมอืง อ.เมือง จ.

สุรินทร์ 32000   

23 
จังหวัดนครพนม สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม 276 ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.

นครพนม 48000  
24 

จังหวัดอุดรธานี 
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี 551 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000   

25 จังหวัดมกุดาหาร สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร 272 ถ.สองนางสถิตย์ ต.ในเมอืง 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000  

26 จังหวัดหนองคาย สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย 028 ม.10 ต.โพธ์ิชัย อ.เมือง จ.
หนองคาย 43000  

27 จังหวัดนครราชสมีา ๓๔๘ หมู่ที่ ๒ บ้านซบัระวิง ต.ล าเพียก อ.ครบรุี จ.นครราชสีมา 
  ภาคตะวันออก 1 สถานี   

28 จังหวัดชลบุร ี 41 ม.2 ต.นามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบรุี 20140 
  ภาคตะวันตก 2 สถานี   

29 จังหวัดราชบุร ี 26/1 ม.3 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบรุี 70120 
30 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 34/4 ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230   

  ภาคใต้ 10 สถานี   

31 
จังหวัดชุมพร 233 อู่พัฒนายนต์(เฟรนช็อป) ถ.เขาเงิน ต.ขันธ์เงิน อ.หลงัสวน 

จ.ชุมพร 86110   
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ล าดับ สถานี ท่ีอยู่ 

32 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานีอุตุนิยมวิทยาสรุาษฎร์ธานี ต.หัวเตย อ.พุนพิน            

จ.สรุาษฎร์ธานี 84130   

33 
จังหวัดพงังา สถานีอุตุนิยมวิทยทพงังา 69/1 ม.3 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.

พังงา 82220 
34 จังหวัดกระบี ่ สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ (อาคารหอเรดาห์) 151 ม.5 ต.เหนือ

คลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 
35 จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานีอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราช 177 ม.10 ต.ปากพูน อ.

เมือง จ.นครศรีธรรมราช 8000 

36 
จังหวัดสตูล สถานีอุตุนิยมวิทยาสตลู 201 ม.6 ต.คลองมุด อ.เมือง จ.สตลู 

91000   
37 จังหวัดพทัลงุ 21 ม.9 ต.ท่ามิหร า อ.เมือง จ.พัทลุง 93000  

38 
จังหวัดปัตตานี 4/12 ถ.นาเกลือ ซอย 4 ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตาตานี 

94000   

39 
จังหวัดภูเก็ต สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 160 ถ.ถลาง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง

ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000   
40 จังหวัดตรัง 203/4 ถนนวิเศษกุล อ.เมือง จ.ตรัง 92000 
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ภาคผนวก ง: การประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ 

กลุ่มเฝ้าตรวจกมัมันตภาพรงัสี ซึง่มีหน้าที่รบัผิดชอบการตรวจวัดและวิเคราะห์กมัมันตภาพรงัสีใน
สิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมการทดสอบความช านาญตามโครงการ ALMERA Proficiency Test Exercise เป็น
ประจ าทุกปี ซึ่งรายงานการเข้าร่วมการทดสอบความช านาญได้แสดงไว้ในตารางที่ ง-1  

ตารางท่ี ง-1: ผลการวิเคราะห์ค่าปรมิาณรังสีแอลฟา-บีตารวม ของตัวอย่างอนุภาคในอากาศ 

Sample 
Code 

Analyte Robust 
Mean 

Robust 
SD 

Rep. 
Value 

Rep. 
Unc. 

Z-Score Z-Score 
Evaluation 

6 gross beta 106 19.3 96.39 0.73 -0.50 A 

7 gross alpha 10 3.2 6.39 0.06 -1.13 A 

8 gross alpha 13.8 4.3 9.84 0.05 -0.92 A 

8 gross beta 28.9 5.7 26.87 0.129 -0.36 A 

Intercomparison Parameter Evaluation: 
Calculation of Evaluation Parameters 
robust average: x*=median of xi (i=1,2..p), robust standard deviation s*=1.483 * median of |xi-
x*|, z-score: z=(Reported-Value - TargetValue)/s* 

z-score evaluation: z<2: accepted, 2<=z<=3: warning, z>3: not accepted 
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ภาคผนวก จ: ผลกระทบจากการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางรังสี 

 

อุบลราชธานี - เจ้าหน้าที่ศูนย์เฝ้าระวังภัยทางรงัสี ม .อบุลฯ ในเครือข่ายปรมาณูเพือ่สันติ น าเครื่องเซอร์เวย์
มิเตอร์ ตรวจหาสารกัมมันตรังสีจากวัตถุที่เป็นช้ินส่วนจรวดส่งดาวเทียม ตกที่ อ .-โขงเจียม ใกล้ชายแดนไทย
ลาว เบื้องต้นไมพ่บมสีารกัมมันตรังสีหรือสารปนเปื้อนอื่นทีเ่ป็นอันตรายต่อมนุษย์ 
 

ความคืบหน้า กรณีมีชาวบ้านในอ าเภอโขงเจียม จ .อบุลราชธานี  พบช้ินส่วนของวัตถุโลหะน้ าหนักเบา แต่มีเนื้อ
เหนียวกว่าโลหะทั่วไป แตกกระจายตกลงมาจากท้องฟ้าเมื่อกลางดึกคืนวันที่ 15 พ .ย.ทีผ่่านมา   
เบื้องต้นสงสัยเป็นช้ินส่วนของขยะอวกาศที่ถูกทิ้งลงมา กระทั่งสายวันที่ 16 พ .วชาญด้านอวกาศของย.ผูเ้ช่ีย
ไทยเข้าตรวจสอบระบุ เป็นช้ินส่วนของตัวจรวดใช้ส่งดาวเทยีนข้ึนสู่วงโคจรในอวกาศ เศษวัตถุที่พบเป็นทั้งตัว
จรวดและส่วนของถังเช้ือเพลิง 
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ต่อมา รศ. .จินตนา เหล่าไพบูลย์ จากศูนย์เฝ้าระวังภัยทางรงัสี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เครือข่ายปรมาณูเพื่อ
สันติ น าเครื่องเซอรเ์วย์มิตเตอร์ ตรวจหาสารกัมมันตรังสจีากวัตถุที่เป็นตัวจรวดซึ่งตกลงมาในพื้นที่อ าเภอโขง
เจียม และมีประชาชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ใช้มือหยิบจับสัมผัสวัตถุดังกล่าว กระทัง่ท าใหป้ระชาชนที่ได้สมัผสั
โดยตรงกบัตัววัตถุเริ่มมีความวิตกกงัวลต่อเรื่องดังกล่าว เพื่อตรวจดูระหว่างการสง่จรวดข้ึนสู่ช้ันบรรยากาศของ
โลก มสีารกมัมันตรังสีหรือสารปนเปือ้นอื่นทีเ่ป็นอันตรายต่อผู้หยบิจบัสมัผสัวัตถุดังกล่าวด้วยหรือไม่ โดยการ
ตรวจวัดค่าครั้งนี้ไม่พบสารปนเปื้อนหรอืสารกัมมันตรังสีทีเ่ปน็อันตรายต่อมนุษย์แต่อย่างใด จงึขอใหป้ระชาชน
ที่หยิบจับวัตถุดังกล่าวอย่าได้กังวล 

 

 



โครงการพัฒนาเครอืข่ายเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังส ี
กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังส ี

ส านักสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลงังานปรมาณ ู
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

  
 

 

50 

พร้อมกล่าวเตือนว่า หากในอนาคตมเีหตกุารณ์ท านองนี้เกิดข้ึน หรือไปพบช้ินส่วนที่เป็นโลหะพิเศษ ก่อนหยบิ
หรือจับควรใส่ถุงมอื ไม่ใช้มือไปหยบิหรือจบัวัตถุโดยตรง หรอืให้มีการปิดล้อมพื้นที่แล้วแจง้ประสานเจ้าหน้าที่
รัฐหรือศูนย์เฝ้าระวังภัยทางรงัสี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึง่เป็นเครือข่ายปรมาณูเพื่อสันติเข้ามาตรวจสอบ
ก่อน 
 
หลงัการตรวจสอบหาสารกัมมันตรงัสีของศูนย์เฝ้าระวังภัยทางรังสี มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี นายบุญชุบ บุ้ง
ทอง ผู้อ านวยการส านักปฏิบัติการดาวเทียม ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ หรือ 
Gistda ได้น าช้ินส่วนส าคัญ เช่น กล่องควบคุมการท างานอตัโนมัติ ช้ินส่วนโลหะที่มรีหสัหมายเลขประจ าตัว 
และช้ินส่วนที่คาดว่าจะเป็นถังเช้ือเพลิงไปตรวจสอบหาทีม่า โดยคาดว่าใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาหจ์ะทราบว่า
เป็นจรวดของชาติใด 

 

 

แหล่งที่มา: https://m.mgronline.com/local/detail/9600000116223  

 

 

  

https://m.mgronline.com/local/detail/9600000116223
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ท่ีปรึกษาโครงการ 

นางสุชิน อุดมสมพร  ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณู 

 

หัวหน้าโครงการ  

นางสาวปิยะวรรณ กฤษณังกูร  นักนิวเคลียรเ์คมีช านาญการ 

 

ผู้ร่วมโครงการ 

นายไมตรี ศรียา    วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ 

นางสาวปราณณิชา หงส์พิทกัษ์พงศ์ นักนิวเคลียรเ์คมีปฏิบัติการ 

นายสมบรูณ์ โตอุตชนม ์   วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการ 

นายอภิชาติ กงเพชร   นายช่างเครื่องกลช านาญงาน 

นางสาวทัศนีย์ สายเงิน   นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร ์

นายมานิต บูรณศิล   เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร ์

 

 


