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คำนำ 

สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) มีภารกิจเปนหนวยงานหลักในการเสนอแนะนโยบาย แนวทาง และแผน

ยุทธศาสตรดานพลังงานนิวเคลียรในทางสันติ และกำกับใหเกิดความปลอดภัยแกผูใช ประชาชน และสิ่งแวดลอม 

โดยการบริหารจัดการ ดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี เพื่อใหมี

นโยบายและแผนยุทธศาสตรดานพลังงานนิวเคลียรในทางสันติใหเปนไปตามพันธกรณีหรือความตกลงระหวาง

ประเทศ และมาตรฐานสากล  

กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร กองยุทธศาสตรและแผนงาน ไดประสานความรวมมือกับนักวิจัยของ 

ปส. ดำเนินการรวบรวมรายงานฉบับสมบรูณโครงการวิจัย ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2562 เพ่ือรายงานใน

ระบบ NRIIS Ongoing & monitoring เพ่ือเผยแพรรายงานฉบับสมบูรณ จำนวนท้ังสิ้น 16 โครงการ แบงเปน 

ป 2555 จำนวน 1 โครงการ ป 2561 จำนวน 2 โครงการ และป 2562 จำนวน 13 โครงการ 

กนผ.กยผ. หวังเปนอยางยิ ่งวา รายงานฉบับสมบูรณโครงการวิจัย ป 2555 – 2562 ฉบับนี้จะเปน

ประโยชนแกผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดียิ่งเพื่อการศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาองคความรู 

เทคโนโลยีนิวเคลียรดานการกำกับดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี และพิทักษ

ความปลอดภัยทางนิวเคลียร ตอไป 

กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

15 ธันวาคม 2564 

ก



บทนำ 

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่มีเหตุผลในการประกาศใช คือ ในระบอบ

ประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดำเนินการตางๆ ของรัฐเปน

สิ่งจำเปน เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดถูกตองกับความเปนจริง 

อันเปนการสงเสริมใหมีความเปนรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกำหนดใหประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูล

ขาวสารของราชการ โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยท่ีแจงชัดและจำกัดเฉพาะขอมูลขาวสารท่ีหากเปดเผยแลวจะ

เกิดความเสียหายตอประเทศชาติหรือตอประโยชนที่สำคัญของเอกชน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 

ใหมั่นคงและจะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิและหนาที่ของตนอยางเต็มที่ เพื่อที่จะปกปกรักษาประโยชน

ของตนไดอีกประการหนึ่งดวย ประกอบกับสมควรคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนท่ีเก่ียวของกับขอมูลขาวสารของ

ราชการไปพรอมกัน 

สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ในฐานะหนวยงานใหทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และมีหนาท่ี

จัดทำฐานขอมูลและดัชนีดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ จึงไดรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

กับการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัยของประเทศ ไดแก สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) 

และหนวยบริหารจัดการ (Program Management Unit : PMU) ทั้ง 7 หนวยงาน ออกแบบระบบสำหรับบริหาร

จัดการขอมูลและเปนฐานขอมูลกลางดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งจะตองรองรับการ

ทำงานของหนวยงานที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัย และฐานขอมูลดานวิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรมของประเทศ วช. จึงไดพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (National 

Research and Innovation Information System : NRIIS) โดยปรับปรุงและตอยอดจากโครงสรางการทำงาน

ของระบบบริหารจัดการงานวิจัยแหงชาติ (National Research Management System : NRMS) และพัฒนา

ฟงกช ันการบริหารจัดการแผนงานตามฟงกชันของระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ (Thailand Intelligent 

Research Administration System : TIRAs) โดยระบบ NRIIS จะประกอบดวยระบบงานหลัก ดังนี ้ ระบบ

สำหรับหนวยงานกำหนดนโยบาย ระบบบริหารจัดการงบประมาณและแผนงาน ระบบบริหารจัดการโครงการ

สำหรับหนวยบริหารจัดการ (Program Management Unit : PMU) ระบบบริหารจัดการโครงการสำหรับ

หนวยงาน หรือ มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนหนวยงานบริหารจัดการและสงมอบผลลัพธ (Outcome Delivery Unit : 

ODU) ระบบบริหารจัดการโครงการสำหรับนักวิจัย ระบบประเมินสำหรับผูทรงคุณวุฒิ ระบบขอมูลบุคลากรวิจัย

และนวัตกรรม ระบบเชื่อมโยงขอมูล ระบบบริการขอมูล และระบบสนับสนุนการดำเนินงาน 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ไดดำเนินการทำการวิจัยเพื่อเปนขอมูลเพื่อการสนับสนุนดูแลการกำกับ

ดานความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี ซึ่งไดมีการรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณของโครงการ

1

https://www.nrct.go.th/
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ดานวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมของ ปส. ตั้งแตป พ.ศ. 2555 – 2562 จำนวน 16 โครงการ เพื่อเผยแพรใหผูท่ี

เกี่ยวของไดเปนอยางดียิ่งเพื่อการศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาองคความรู เทคโนโลยีนิวเคลียรดานการกำกับ

ดูแลความปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี และพิทักษความปลอดภัยทางนิวเคลียร ตอไป 

สรุปดังนี้ 

2



ชื่อโครงการ ปงบประมาณ งบประมาณ หนวยงานรับผิดชอบ 

1. การประเมินผลกระทบจากการปลอยกากกัมมันตรังสี

ไอโอดีน - 131 ท่ีใชงานทางการแพทยตอสิ่งแวดลอม

: กรณีศึกษาโรงพยาบาลราชวิถี

2555 665,000 กตส. 

(นางสาวสุนนัทา 

ภูงามนิล) 

2. โครงการตรวจพิสูจนเอกลักษณทางนิวเคลียรและรังสี 2561 3,381,100 กพม. 

(นางสาวหริเนตร 

มุงพยาบาล) 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการตรวจวัดรังสีใน

สิ่งแวดลอมเขาสูระบบมาตรฐาน

2561 7,179,700 กพม. 

(นางสาวสุภัทรา  

วิเศษพจนกจิ) 

4. โครงการพัฒนาวิธีการสังเคราะหผลึกอะลูมิเนียมออกไซต

เติมคารบอน (Al2O3 : C) หรือเทียบเทาสำหรับการวัด

ปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล

2562 400,000 กพม. 

(นายพงษปณต 

รินทตยาธรณ) 

5. โครงการประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดจากเครื่องปฏกิรณ

นิวเคลียรวิจัยตอประชาชนและสิง่แวดลอม

2562 916,000 กอญ. 

(ดร. ปานทิพย  

อัมพรรัตน) 

6. โครงการเตรียมความพรอมสำหรับเทคโนโลยีเครื่อง

ปฏิกรณนิวเคลียรสำหรับ BNCT และเครื่องปฏิกรณ

นิวเคลียรวิจัย

2562 1,241,200 กตส. 

(นายภานุพงศ 

พินกฤษ) 

7. โครงการศกึษาวิจัยการสรางความรับรูและเขาใจของ

ประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลยีรเพ่ือ

สันติ พ.ศ. 2559

2562 500,000 กยผ. 

(นางสาวอัมพิกา  

อภิชัยบุคคล) 

8. โครงการพัฒนาระบบการวัดปริมาณรังสี เพ่ือกำหนดคา

ปริมาณรังสีอางอิงของประเทศ

2562 12,700,000 กพม. 

(นางสาวภาวิณี ชูสินธ) 

9. โครงการพัฒนาการตรวจวัดรังสีนิวตรอน โดยใชเทคนิค

การเกิดรอยบนแผนโพลิเมอร CR – 39 สำหรับงาน

ตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี

2562 650,000 กตส. 

(นางชัธภฤดา 

อัศวภูไชย) 

10. โครงการการศึกษาระบบภูมิคุมกันจากการกระตุนโดย

ปริมาณรังสีระดับตำ่ในงานรังสีวนิิจฉัย

2562 850,000 กพม. 

(นางดารุณี พีขุนทด) 

11. โครงการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพชนิดไมโคร

ฟลูอิดิกแบบพกพาได เพ่ือใชประเมินปริมาณรังสีภาคสนาม

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี

2562 600,000 กพม. 

(นางดารุณี พีขุนทด) 

12. โครงการพัฒนาระบบการเฝาระวังภัยทางนวิเคลียรและ

รังสีในสิ่งแวดลอมกับผลกระทบตอประชาชน

2562 2,100,000 กพม. 

(ดร. สมบูรณ  

โตอุตชนม) 

13. โครงการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการและโปรแกรม

ทดสอบความชำนาญการวัดปริมาณรังสีและ

กัมมันตภาพรังสีตามมาตรฐานสากล

2562 2,000,000 กพม. 

(ดร. วิทิต  ผึ่งกัน) 

14. โครงการประเมินความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ 2562 400,000 กอญ. 
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ชื่อโครงการ ปงบประมาณ งบประมาณ หนวยงานรับผิดชอบ 

นิวเคลียรวิจัยในประเทศไทย (ดร. ปานทิพย  

อัมพรรัตน) 

15. โครงการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสี

เพ่ือการกำหนดเกณฑมาตรฐานความปลอดภัยทางรังสีตอ

สิ่งแวดลอมและสุขภาพประชาชนไทย รองรับสถานการณ

ภัยคุกคามทางรังสีท้ังภายในประเทศและขามพรมแดน

2562 1,900,000 กพม. 

(ดร. ยุทธนา  ตุมนอย) 

16. โครงการพัฒนาการวัดปริมาณรังสีดูดกลืนในระดับรังสี

รักษาดวยอีพีอารโดสมิเตอร

2562 100,000 กพม. 

(นางสุมาลี นิลพฤกษ) 

4



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานฉบับสมบูรณ ป พ.ศ. 2555 
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การประเมินผลกระทบจากการปล่อยกากกัมมันตรังสีไอโอดีน-131 ที่ใช้งานทางการแพทย์   

        ต่อสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาโรงพยาบาลราชวิถี 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์หาปริมาณสารกัมมันตรั งสีในน้้าทิ้งของโรงพยาบาลราชวิถี และ
ประเมินผลกระทบจากการปล่อยกากกัมมันตรังสี  โดยโรงพยาบาลราชวิถีมี การรักษาผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ ด้วย
ไอโอดีน-131เป็นประจ้าทุกสัปดาห์ โดยปริมาณไอโอดีนที่ใช้ในกา รรักษา มีค่า 3.70-7.40 จิกะเบ็กเคอเรล (100-
200 มิลลิคูรี ) ต่อคน ระหว่างที่ท้าการรักษา ผู้ป่วยจ้าเป็นต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล เพ่ือให้ปริมาณรังสีใน
ร่างกายลดลง ดังนั้น  ของเสียที่ถูกขับออกมาจากผู้ป่วยระหว่างการเข้ารับการรักษา จะถูกปล่อยสู่ระบบบ่อบ้าบัด
น้้าเสียของโรงพยาบาลโดยตรง  

จากการวิจัยพบว่า แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณสาร กัมมันตรังสีในน้้าทิ้งหลังการบ้าบัดเพื่อปล่อยสู่
แหล่งน้้าสาธารณะ จะมีค่าสูงเมื่อมีการรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว 2 วัน ปริมาณไอโอดีน-131 ในน้้าทิ้งท่ีปล่อย
สู่แหล่งน้้าสาธารณะมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาที่รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโดยค่าสูงสุดต่้าสุดจะ
อยู่ในวันที่รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว 2 วัน และ 4 วัน ตามล้าดับ ซึ่งค่าที่ได้ทั้งเดือนจะอยู่ในช่วง 1.11-1.43 
เบ็กเคอเรลต่อลูกบาศก์ เซนติเมตร  และ ประมาณการได้รับรังสีของผู้ ท้างานบ่อบ้าบัดน้้าทิ้งมีค่า 6.60 ไมโครซี
เวิร์ต  ต่อสัปดาห์  ซึ่ง ค่าเกณฑ์อนุญาตระบายทิ้งกากกัมมันตรังสีไอโอดีน- 131 ของโรงพยาบาลราชวิถีมีค่า  
1.08x1012 จิกะเบ็กเคอเรลต่อปี หรือ 2.97 จิกะเบ็กเคอเรลต่อวัน และปริมาณการได้รับรังสีโดยการบริโภคน้้า
สูงสุด  0.23 ไมโครซีเวิร์ต  ต่อปี ซึ่งเป็นค่าท่ีต่้ากว่าขีดจ้ากัดปริมาณรังสีส้าหรับประชาชนทั่วไปตามข้อก้าหนด
กฎกระทรวงก้าหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการด้าเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นก้าลัง 
วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. 2550 (ก้าหนด 1 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี) 
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Assessment of the impact from discharged medical I-131 

radioactive waste : in case of Rajvithi hospital 

Abstract 

The objective of this research was to determine the amount of radioactive effluence 
from Rajvithi hospital and assess its impact. Rajvithi hospital offers treatment for thyroid cancer 
using 3.7-7.4 GBq (100-200 mCi) of Iodine-131 per person every week. Following the treatment, 
the patients need to stay in hospital for 2-3 days until radiation level of the treatment dose 
has decreased. As a result, the excreta from patients is released directly into the local sewage 
system. The result showed that, Rajvithi hospital's waste water discharges vary according to the 
duration of patients' stay in the hospital.The maximum and the minimum levels of radioactivity 
observed on the second and fourth days respectively, were in the range of 1.11 - 1.43 Bq/cm3. 
The estimate of effective dose received by the sewage workers, was observed to be 6.60 
µSv/week. Authorized limit for Iodine-131 of Rajvithi hospital is strongly recommended at 
1.08x1012 GBq/y or 2.97 GBq/d and Iodine-131 by water intake 0.23 µSv/y as a result of this 
research. Therefore, this value is under dose limit for public by Ministerial regulation on 
conditions and method for license application and issuing B.E. 2550 (1mSv/y).   
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กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ส้าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งไม่อาจจะน้ามา
กล่าวได้ทั้งหมด ขอขอบคุณ  

นายกิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย์ ผู้อ้านวยการส้านักก้ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี ส้านักงานปรมาณูเพ่ือ
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และนางดารุณี พีขุนทด ผู้อ้านวยการกลุ่มประเมินปริมาณรังสีภายในร่างกาย ส้านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ที่ให้
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ส้านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ที่ให้การสนับสนุนทุนการท้าวิจัย  กลุ่มงานวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ และศูนย์
ผลิตไอโซโทป สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงสารมาตรฐานไอโอดีน-131  

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และงานบ้าบัดน้้า เสียของโรงพยาบาลราชวิถี ที่ให้
ความอนุเคราะห์ ข้อมูลต่างๆและอนุญาตให้ใช้น้้าทิ้งของหน่วยงานฯ มาใช้ในการท้าวิจัยครั้งนี้  

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส้านักงานปรมาณูเพ่ือสันติทุกท่าน ที่คอยให้ความช่วยเหลือด้วยดีมาโดยตลอด   

สุนันทา ภูงามนิล 
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบันมีการน้าสารกัมมันตรังสีไอโอดีน -131 มาใช้งานด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์เพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเพ่ือรักษาโรคที่เกิดกับต่อมไทรอยด์ เช่น โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ  (Hyperthyroidism) และโรคมะเร็งที่
ต่อมไทรอยด์ (thyroid cancer) ซึ่งในการรักษาโรคมะเร็งที่ต่อมไทรอยด์ต้องใช้ไอโอดีน -131 ที่มีปริมาณกัมมันต
ภาพสูง ดังนั้น จ้าเป็นต้องใ ห้ผู้ป่วยพักรักษาตัวที่ห้องพักผู้ป่วย ที่ออกแบบเฉพาะของ โรงพยาบาลเพื่อแยกตัวจาก
บุคคลอื่น และเพ่ือหลีกเลี่ยงการ ได้รับรังสีจากไอโอดีน -131 ที่ผู้ป่วยรับเข้าไปขณะท้าการรักษา โดยจะใช้เวลา
ประมาณ 2-3 วัน เพ่ือให้ปริ มาณรังสีลดลงสู่ระดับท่ีปลอดภัยก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลราชวิถีเป็นอีกหนึ่งสถานปฏิบัติการที่ได้น้าไอโอดีน -131 มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่
มีความถ่ีของการรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจ้านวนมาก โดยทางโรงพยาบาลได้ออกแบบห้องพักผู้ป่วยและ จัดหา
ภาชนะเครื่องใช้ที่ออกแบบมาเฉพาะเพ่ือป้องกันอันตรายจากรังสี ซึ่งของเสียที่ถูกขับออกมาจากผู้ป่ วยระหว่างเข้า
รับการรักษา จะปล่อยสู่บ่อบ้าบัดน้้าเสีย รวมของโ รงพยาบาลซึ่งเป็นระบบบ้าบัดน้้าเสียที่รวมน้้าเสีย จาก  5 
หน่วยงาน คือ โรงพยาบาลราชวิถี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สถาบันโรคผิวหนัง  สถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี  (โรงพยาบาลเด็ก ) และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  และเข้าสู่กระบวนการ
บ้าบัดน้้าเสียก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม   

ส้านักงานปรมาณูเพ่ือสันติเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการก้ากับดูแลความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์
จากนิวเคลียร์และรังสีในรูปแบบต่างๆ โดยการก้ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีในงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ อยู่ใน
ความรับผิดชอบของส้านั กก้ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี กลุ่มก้ากับดูแลความปลอดภัยการใช้รังสีทาง
การแพทย์ ซึ่งการก้ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีจะด้าเนินการตามระบบต่างๆ เช่น ระบบการพิจารณาออก
ใบอนุญาตครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสี ใบอนุญาตน้าเข้าหรือส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี ระบบตรวจสอบสถาน
ปฏิบัติการทางรังสีให้เป็นไปอย่างปลอ ดภัย และระบบการบังคับใช้กฎหมาย ซ่ึงการจัดการกากกัมมันตรังสี เป็น
ส่วนหนึ่งของระบบงานทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ต้องมีมาตรการความปลอดภัยทางรังสีหรือข้อก้าหนดที่จะ
ป้องกันอันตรายจากรังสีที่อาจเกิดผลกร ะทบแก่ประชาชน ทั่วไปและสิ่งแวดล้อม  เมื่อมีการน้าสารกัมมันตรังสี
ไอโอดีน-131 มาใช้ในการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ น้้าทิ้งท่ีปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีจากห้องพักผู้ป่วยจะผ่านเข้าสู่
กระบวนการบ้าบัดน้้าเสียก่อนถูกปล่อยสู่แหล่งน้้าสาธารณะ โดยปริมาณสารกัมมันตรังสีที่ปนเปื้อนในน้้าทิ้งต้องไม่
ท้าให้ประชาชนทั่วไปได้รับรังสีเกินกว่าปริมาณที่ก้าหนดไว้ในกฎกระทรวงก้าหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต 
และด้าเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นก้าลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ .ศ. 2550 โดยระบุ
ว่าผู้รับใบอนุญาตต้องระมัดระวังมิให้ประชาชนทั่วไป เว้นแต่ผู้ที่มารับบริการทางการแพทย์ได้รับรังสีเกินปริมาณที่
ก้าหนด ดังนี้ ปริมาณรังสียังผล (effective dose) 1 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี  ปริมาณรังสีสมมูล  (equivalent dose) 15 
มิลลิซีเวิร์ตต่อปี  ส้าหรับเลนส์ของดวงตา และปริมาณรังสีสมมูล  50 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี  ส้าหรับส่วนที่เป็นผิวหนัง  
ดังนั้นปริมาณสาร กัมมันตรังสีในน้้าทิ้งท่ีผ่านการบ้าบัด แล้ว ก่อนปล่อยสู่ แหล่งน้้าสาธารณะหรือสิ่งแวดล้อม ต้อง
ได้รับการก้ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีไม่ให้มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ปลอดภัย  

งานวิจัยนี้จ้าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ หาปริมาณสารกัมมันตรังสีในน้้าทิ้ง และประเมินผลกระทบจากการ
ปล่อยกากกัมมันตรังสีต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือไม่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับปริมาณรังสีเกินกว่าที่กฎหมายก้าหนด 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือวิเคราะห์หาปริมาณสารกัมมันตรังสีในน้้าทิ้งของโรงพยาบาลราชวิถี และประเมินผลกระทบจากการ

ปล่อยกากกัมมันตรังสีต่อสิ่งแวดล้อม 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตของการวิจัย จะหาเฉพาะค่ากัมมันตภาพของสารกัมมันตรังสีไอโอดีน -131 ในน้้าทิ้ง จากการใช้

งานทางการแพทย์ของโรงพยาบาลราชวิถี และประเมินความปลอดภัยทางรังสีส้าหรับสิ่งแวดล้อมและประชาชน
ทั่วไป  

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการวิจัย 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือได้ทราบค่ากัมมันตภาพ สารกัมมันตรังสี ไอโอดีน -131 ในน้้าทิ้งท่ีสามารถ

ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมโดยไม่มีผลกระทบต่อประชาชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ  อีกท้ัง เป็นแนวทางประเมินความ
ปลอดภัยทางรังสีส้าหรับหน่วยงานทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์อื่นๆ 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.5.1 น้ าเสีย (waste water) หมายถึง น้้าทีผ่่านการใช้ประโยชน์ต่างๆของมนุษย์ที่มีสิ่งเจือปนต่าง ๆ 

มากมาย รวมทั้งสารกัมมันตรังสีจนกระท่ังกลายเป็นน้้าที่ไม่เป็นที่ต้องการ และไม่เหมาะสมส้าหรับใช้ประโยชน์อีก
ต่อไป หรือถ้าปล่อยลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะก็จะท้าให้คุณภาพน้้าเสียหายได้ 

1.5.2 น้ าทิ้ง (effluent) หมายถึง น้้าเสียที่ได้รับการบ้าบัดแล้วซึ่งถูกระบายสู่แหล่งน้้า สาธารณะหรือ
สิ่งแวดล้อม 

1.5.3 เกณฑ์ก าหนด (dose constraint) หมายถึง เกณฑ์ซ่ึงก้าหนดโดยหน่วยงานก้ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางรังสี เพ่ือจ้ากัดการได้รับรังสี ที่มาจากแหล่งก้าเนิดรังสี หลายแหล่งเพ่ือไม่ ให้ได้รับรังสีเกินขีดจ้ากัด
ปริมาณรังสี 
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บทที่ 2  
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ไอโอดีน -131[28] เป็นสารกัมมันตรังสีที่ได้น้ามาใช้ในงานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์อย่างแพร่หลาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรักษาโรคไทรอยด์เป็นพิษ  และโรคมะเร็งไทรอยด์ แต่เนื่องจากคุณสมบัติของไอโอดีน -
131 จะสลายตัวให้รังสีบีตาและรังสีแกมมาพลังงานสูง 364 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์  (keV) และมีค่าครึ่งชีวิต 8 วัน 
จึงถูกจัดว่าเป็นสารกัมมันตรังสีที่มีความเป็นพิษสูง (high radiotoxicity) [10] การน้าไอโอดีน-131 มาใช้งานจึงต้อง
มีการระวังทางรังสีมากท้ัง  การได้รับรังสีแบบภายนอกร่างกาย  และ การได้รับรังสีแบบภายในร่างกาย  การขจัด
สารกัมมันตรังสีออกจากร่างกาย [13] เกิดข้ึนได้ท้ังจากการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีเอง และการขจัดออก ด้วย
กลไกของร่างกายโดยการขับถ่ายออกทางปัสสาวะ อุจจาระ การหายใจออก เหงื่อ และของเหลวต่างๆที่ขับออก
จากร่างกาย การขับถ่ายสารกัมมันตรังสีออกทางอุจจาระมาจากการรับรังสีเข้าไปแล้วไม่เกิดการดูดซึมในของเหลว
ภายในร่างกาย ส่วนการขับถ่ายสารกัมมันตรังสีออกทางปัสสาวะนั้นได้มาจากสารกัมมันตรังสีนั้นละลายได้ใน
ของเหลวภายในร่างกายแล้วเกิดการซึมส่งผ่านไปยังระบบของของเหลวภายในร่างกาย ลงไปที่ไตและกระเพาะ
ปัสสาวะ หลังจากนั้นสารกัมมันตรังสีจะไปสะสมในอวัยวะต่างๆภายในร่างก าย ซึ่งสารกัมมันตรังสีแต่ละชนิดจะมี
อวัยวะสะสมที่ไม่เหมือนกัน  และสารกัมมันต รังสีแต่ละชนิดจะมีอัตราการขจัดออกจากร่างกายที่แตกต่างกัน
เช่นกันขึ้นอยู่กับค่า ครึ่งชีวิตยังผลหรือ effective half-life ดังแสดงในสมการ 

𝜆 = 𝜆𝑝 + 𝜆𝑏  

  λ    = ค่าคงที่การสลายตัวของสารกัมมันตรังสีรวม (decay constant) 
  𝜆𝑝   = ค่าคงที่การสลายตัวทางกายภาพของสารกัมมันตรังสี (physical decay constant) 
  𝜆𝑏   = ค่าคงที่การสลายตัวทางชีวภาพ (biological decay constant) 

       ซึ่ง  λ = 0.693/Teff 
 ดังนั้น  0.693/Teff   = (0.693/Tp) + (0.693/Tb) 

 1/Teff        =  (Tb + Tp) / (Tp.Tb) 
     Teff       = (Tp.Tb) / (Tb+Tp) 

  Teff  = ครึ่งชีวิตยังผล  
  Tp   = ครึ่งชีวิตทางกายภาพของสารกัมมันตรังสี 
  Tb   = ครึ่งชีวิตทางชีวภาพของสารกัมมันตรังสี  

คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันอันตรายจากรังสี (International Commission on 
Radiological Protection, ICRP) ได้ตีพิมพ์เอกสารฉบับที่ 78 (ICRP 78)[11] ระบุว่า ไอโอดีน-131 จะถูกขับออก
ทางปัสสาวะมากที่สุดปริมาณร้อยละ 80 และออกทางอุจจาระและของเสียอื่นๆปริมาณร้อยละ 20 และข้อมูลการ
ตรวจวัดปริมาณไอโอดีนที่ต่อมไทรอย ด์ และในปัสสาวะ ที่เวลาต่างกัน หลังจากการกินไอโอดีน และ จากการฉีด
ไอโอดีนเข้าสู่ร่างกาย สามารถคาดการณ์การตรวจวัดได้ตามตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 การตรวจวัดแบบพิเศษ : ค่าคาดการณ์ปริมาณสารกัมมันตรังสีไอโอดีน-131 ที่ได้รับในส่วนต่างๆของ
ร่างกายจากการได้รับเข้าสู่ร่างกายทางการกิน และทางการฉีด (เบ็กเคอเรล ต่อ เบ็กเคอเรลของการได้รับ) [11]   

เวลาหลังการได้รับ 
(วัน) 

ได้รับทางการกิน ได้รับทางการฉีด 
ต่อมไทรอยด์ การขับถ่ายปัสสาวะ

ในชีวิตประจ้าวัน 
ต่อมไทรอยด์ การขับถ่าย

ปัสสาวะใน
ชีวิตประจ้าวัน 

1 2.5 x 10-1 5.8 x 10-1 2.6 x 10-1 5.9 x 10-1 
2 2.5 x 10-1 5.1 x 10-2 2.5 x 10-1 4.5 x 10-2 
3 2.2 x 10-1 3.0 x 10-3 2.3 x 10-1 2.7 x 10-3 
4 2.0 x 10-1 3.1 x 10-4 2.1 x 10-1 2.9 x 10-4 
5 1.9 x 10-1 1.8 x 10-4 1.9 x 10-1 1.9 x 10-4 
6 1.7 x10-1 2.0 x10-4 1.7 x10-1 2.0 x10-4 
7 1.5 x10-1 2.1 x10-4 1.6 x10-1 2.2 x10-4 
8 1.4 x10-1 2.2 x10-4 1.4 x10-1 2.3 x10-4 

การวิเคราะห์ไอโอดีน-131 ด้วยเครื่องแกมมาสเปกโทรเมตรี 
การตรวจวัดรังสีชนิดต่างๆ จะอาศัยคุณสมบัติการเกิดอันตรกิริยา  (interaction) ระหว่างวัตถุซึ่งจะเกิด

การแตกตัวเป็นไอออน (ionization) หรือถูกกระตุ้นให้มีพลังงานสูงขึ้น  (excitation) ซ่ึงไอโอดีน-131 สลายตัวให้
ทั้งรังสีบีตาและแกมมาหลายพลังงาน ซึ่งประกอบด้วยการสลายตัวให้รังสีบีตาไปยังระดับพลังงานหนึ่งแล้วตาม
ด้วยการสลายตัวให้รังสีแกมมา เพื่อให้สาร กัมมันตรังสีนั้น เข้าสู่สถานะพ้ืน (ground state) จึงสามารถวัดได้ท้ัง
ปริมาณรังสีบีตาและแกมมา ซึ่งแผนผังการสลายตัว (decay scheme) และสเปคตรัม ของไอโอดีน -131 แสดงดัง
รูปที่ 1[2]  

รูปที่ 1  แผนผังการสลายตัวของไอโอดีน-131 ให้ท้ังรังสีบีตาและแกมมา [2] 

16



 ตารางที่ 2  ร้อยละการสลายตัวให้รังสีแกมมาจากไอโอดีน-131 

พลังงาน keV ร้อยละของการสลายตัวให้รังสีแกมมา 
80 2.62 
284 6.14 
364 81.7 
637 7.17 
722 1.77 

ส่วนประกอบของเครื่องแกมมาสเปกโทรเมตรี[23]       
1. หัววัดรังสี (detector)
2. ภาคขยายส่วนหน้า (pre-amplifier) จะขยายสัญญาณพัลส์ที่เกิดขึ้นจากส่วนของหัววัดรังสีให้มีขนาด

ใหญ่ขึ้น  และปรับอิมพีแดนซ์  (impedance)  ท้าให้สัญญาณไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านสายไฟฟ้าไปโดยไม่เกิด
การสูญหาย   ภาคขยายส่วนหน้าจะติดตั้งไว้ใกล้กับหัววัดรังสีมากที่สุดเพ่ือลดการ คลาดเคลื่อน ของ
สัญญาณและลดการรบกวนของสัญญาณ (noise)

3. แหล่งจ่ายศักดาไฟฟ้าแรงสูง (high voltage power supply) ท้าหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้กับหัววัด
รังสี โดยจะเปลี่ยนจากไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง  ซึ่งสามารถปรับค่าได้ให้เหมาะกับหัววัด
รังสีที่จะใช้งาน  และจะต้องมีเสถียรภาพในการรักษาศักดาไฟฟ้าทางเอาท์พุท  (output) ให้คงท่ีโดยไม่
เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ หรือการกระเพ่ือมของแรงดันไฟฟ้า

4. ภาคขยายหลัก (amplifier) ภาคขยายหลักเป็นส่วนที่รับสัญญาณพัลส์จากภาคขยายส่วนหน้า  แล้วน้ามา
ปรับแต่งรูปของสัญญาณ พร้อมทั้งขยายขนาดของสัญญาณให้เหมาะสมกับการน้าไปวิเคราะห์ความสูง

5. วงจรคัดเลือกสัญญาณ (discriminator) ท้าหน้าที่ตัดสัญญาณรบกวนที่ไม่ต้องการจากระบบการนับ โดย
จะเปรียบเทียบความสูงของสัญญาณที่เข้ามา กับค่าศักดาไฟฟ้ามาตรฐาน ถ้าสัญญาณไฟฟ้าสูงกว่าระดับ
ที่ตั้งเอาไว้ก็จะเกิดเอาท์พุทแบบลอจิก แต่ถ้าต่้ากว่าก็จะไม่มีเอาท์พุทเกิดขึ้น

6. เครื่องนับ (scaler) บางครั้งอาจเรียกว่า  counter เป็นอุปกรณ์ที่จะต่ออยู่หลังดิสคริมิเนเตอร์เพื่อท้า
หน้าที่บันทึกจ้านวนสัญญาณท่ีเกิดข้ึน

7. เครื่องตั้งเวลา  (timer) จะต่อกับเครื่องนับเพื่อควบคุมเวลาของกา รบันทึกสัญญาณ ซึ่งจะท้าให้
เปรียบเทียบข้อมูลของการนับแต่ละครั้งได้ ในรูปของจ้านวนนับต่อเวลา

8. เครื่องวิเคราะห์แบบหลายช่อง  (multichannel analyzer, MCA) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเก็บข้อมูล
จ้านวนนับของอนุภาคท่ีระดับพลังงานต่างๆซึ่งวิ่งเข้ามากระทบหัววัดได้อย่างอัตโนมัติ  สามารถ
ประมวลผลสัญญาณความต่างศักย์ (voltage signals) ที่มาจากหัววัดรังสีได้พร้อม ๆ กันและแสดงผล
เป็นสเปกตรัมบนหน้าจอ
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        รูปที่ 2  ระบบการนับวัดโดยใช้เครื่องวิเคราะห์แบบหลายช่องพลังงาน 

คุณสมบัติบางประการเกี่ยวกับหัววัดรังสีจะมปีระสิทธิภาพของการนับวัด (counting efficiency) ซ่ึงแบ่งออกได้
เป็น 2 แบบคือ 

1. ประสิทธิภาพแบบสมบูรณ์ (absolute efficiency) ก้าหนดไว้ว่า

Effabs   =      จ้านวนสัญญาณท่ีนับได้
             ค่ากัมมันตภาพของสารกัมมันตรังสี    

            ค่านี้จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของหัววัดรังสี และรายละเอียดลักษณะการจัดวางต้นก้าเนิดรังสีกับหัววัด
(counting geometry) ซึ่งได้แก่รูปร่างของต้นก้าเนิดรังสี และ ระยะทางระหว่างหัววัดกับต้นก้าเนิดรังสี 

2. ประสิทธิภาพแบบอินทรินสิค (intrinsic efficiency) ก้าหนดไว้ว่า

Effint   =    จ้านวนสัญญาณท่ีนับได้
           จ้านวนรังสีที่ตกกระทบหัววัดรังสี       

              ค่านี้จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของหัววัดรังสีแต่เพียงอย่างเดียว 

การจัดการกากกัมมันตรังสี 
      การปล่อยกากกัมมันตรังสีที่เป็นของเหลว ได้มีการก้าหนดระดับรังสีของกากฯโดยใช้เกณฑ์ปลอดภัย

ก้าหนดค่าท่ีสามารถปล่อยกากฯออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ ตามประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสีออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ .ศ.
2504 พ.ศ. 2549 ซึ่งก่อนปล่อยทิ้งกากของเหลวที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อม ค่าท่ีก้าหนด
ส้าหรับไอโอดีน -131 ค่ากัมมันตภาพรวมเท่ากับ 107 เบ็กเคอเรลต่อปี และ กัมมันตภาพต่อปริมาณเท่ากับ 
4x10-2 เบ็กเคอเรลต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ผู้รับใบอนุญาตต้องขออนุญาตต่อส้านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
พร้อมทั้งแสดงผลการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีโดยหน่วยงานที่ส้านักงานปรมาณูเพ่ือสันติรับรอง และการ
ระบายทิ้งนี้จะต้องมีการเก็บบันทึกข้อมูลกัมมันตภาพที่ระบายทิ้ง เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
ตลอดเวลา การจัดการกากกัมมันตรังสีมีหลักการที่ส้าคัญท่ีใช้ร่วมกัน 3 ประการ คือ 

1. การท้าให้เจือจาง และระบายทิ้ง (dilute and disperse) วิธีนี้นิยมใช้กับกากกัมมันตรังสี
ของเหลวที่ค่ากัมมันตภาพต่้า และ มีค่าครึ่งชีวิตสั้น เมื่อใช้หลักการนี้ กากกัมมันตรังสีบางชนิด  จะมีค่าความ
เข้มข้นรังสีต่้ากว่าปริมาณปลอดภัย (clearance level) จึงสามารถระบายทิ้งได้ 

Detector Pre Amp. 

HV 

Amplifier MCA Computer 

source 
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2. การท้าให้เข้มข้น และ เก็บรวบรวมไว้ (concentrate and contain) วิธีนี้เหมาะส้าหรับ กาก
กัมมันตรังสีปานกลาง และมีค่าครึ่งชีวิตยาวมาก และ หรือ กากกัมมันตรังสีที่มีปริมาณมาก 

3. การทอดระยะเวลา และ ปล่อยให้สลายตัว  (delay and decay) เพ่ือให้ค่ากัมมันตภาพลดลง
สามารถ ขจัดทิ้ง และ หรือ ด้าเนินการใดๆต่อไป 

เกณฑ์การอนุญาตส าหรับระบายทิ้งกากกัมมันตรังสี 
เกณฑ์การอนุญาตระบายทิ้งกากกัมมันตรังสี (discharge authorized) เป็นเกณฑ์ที่จ้ากัดปริมาณสาร

กัมมันตรังสีก่อนปล่อยระบายทิ้งสู่สิ่งแวดล้อมภายใต้การก้ากับดูแลความปลอดภัยทาง รังสี  การปล่อยสาร
กัมมันตรังสีตามเกณฑ์อนุญาต ของการระบายทิ้งต้องถูกก้าหนดโดยหน่วยงานก้ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี 
ซึ่งการก้าหนดค่าดังกล่าวต้องน้าค่า เกณฑ์ก้าหนด  และก้าหนดประชากรสมมุติ หรือกลุ่มเป้าหมาย (critical 
group) เพ่ือเป็นตัวแทนกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบจากการสัมผัสกับรังสีมากที่สุด  มาร่วมพิจารณาด้วย  และการ
ก้าหนดค่าการอนุญาตระบายทิ้งนี้จะก้าหนดตามการประเมินการได้รับรังสีของประชากรกลุ่มเป้าหมายและจะ
พิจารณาในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด (worst case scenario) การค้านวณหาปริมาณการได้รับรังสีสูงสุดที่
ประชากรกลุ่มนี้จะได้รับจากการปล่อยกากกัมมันตรังสี จะพิจารณาช่วงอายุของป ระชากรร่วมด้วยเนื่องจากช่วง
อายุของประชากรจะมีความสัมพันธ์กับการน้าค่าแก้ผลกระทบการได้รับรังสีของบุคคล (dose conversion 
factor, DF) มาใช้ในการประเมินด้วย ซึ่งจากการพิจารณาค่าแก้ผลกระทบการได้รับรังสีของบุคคลจะพบว่า
ปริมาณการได้รับรังสีจากกลุ่มเป้าหมายเด็กจะได้รับผลกระทบทางรังสีมากกว่าผู้ใหญ่ ดังนั้นการก้าหนดเกณฑ์การ
อนุญาตระบายทิ้งกากกัมมันตรังสี จึงเลือกเด็กเล็กหรือเด็กทารกเป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งข้ันตอนการหาเกณฑ์
อนุญาตระบายทิ้งรายละเอียด ตามภาคผนวก 1 

2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เนื่องจากไอโอดีน-131 เป็นสารกัมมันตรังสีที่น้ามาใช้งานทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์อย่างแพร่หลายซึ่ง

ไอโอดีน-131 จะสลายตัวให้ทั้งรังสีบีตาและรังสีแกมมาพลังงานสูงที ่364 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ มีค่าครึ่งชีวิต 8 วัน 
จัดว่าเป็นสารกัมมันตรังสีที่มคีวามเป็นพิษมาก ดังนั้นจึงมีผู้ศึกษาและท้าการวิจัยผลกระทบของไอโอดีน-131 ดังนี้  

S.Sundell-bergman และคณะ [15] ได้กล่าวถึงกฎหมายของสวีเดนเกี่ยวกับการจัดการกากกัมมันตรังสี
ทางการแพทย์ ในปัจจุบันอยู่ระหว่างการทบทวนเพ่ือให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด ดังนั้น เพ่ือเป็นการช่วยในการ
ทบทวนดังกล่าว จึงได้มีการศึกษาถึงปริมาณรังสีในที่สาธารณะ จากของเหลวที่ปล่อยจากโรงพยาบาลไปยังระบบ
ระบายน้้าทิ้งสาธารณะ พบว่าผู้ที่ท้างานบ้าบัดน้้าเสียได้รับปริมาณรังสีจากสิ่งปฏิกูลที่ทิ้งตามระบบดังกล่าวมีค่าสูง
กว่า เกณฑ์ก้าหนด  ที่ก้าหนด คือเกิน 100 ไมโครซีเวิร์ตต่อปี โดยเฉพาะจาก ไอโอดีน-131, เทคนีเชียม -99m 
ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาแบบจ้าลอง LUCIA เพ่ือให้สามารถใช้งานได้จริง โดยท้าการประเมินปริมาณสาร
กัมมันตรังสีเมื่อส่งผ่านไปยังท่อระบายน้้าทิ้ง สู่สาธารณะ ทั้งยังแสดงแบบจ้าลองของโอกาสการกระจายของสาร
กัมมันตรังสีที่มีในกากตะกอนด้วย ซึ่งจะสอดคล้องกับผลการคาดคะเนค่าของปริมาณรังสียังผล  ของผู้ท้างาน
บ้าบัดน้้าเสียที่มีค่าต่้ากว่า  10 ไมโครซีเวิร์ตต่อปี ยกเว้น อินเดียม -111 และ ไอโอดีน -131 อย่างไรก็ตามค่า
สัมประสิทธิ์  Kd แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของสารกัมมันตรังสี ระหว่างน้้า กับตะกอนในท่อระบายน้้าทิ้ง ส้าหรับ
อินเดียม-111 มีค่าความไม่แน่นอนสูง การศึกษาความไวแสดงให้เห็นว่าค่า  Kd เหล่านี้เป็นค่าหลักท่ีก่อให้เกิดการ
แผ่รังสีในระบบระบายน้้าทิ้ง  

19



R. Barquero และคณะ[13] กล่าวถึงการจัดการกากกัมมันตรังสีที่เป็นของเหลว เช่น สิ่งขับถ่ายจากผู้ป่วย
ที่ได้รับการรักษาด้วยสารเภสัชรังสีไอโอดีน -131 ในประเทศสเปน  มีการประเมินปริมาณ รังสีในระบบน้้าเสียที่มี
และไม่มีถังพักน้้า โดยพิจารณาท้ัง 2 ลักษณะของการรักษา คือการรักษามะเร็งที่ต่อมไทรอยด์  (4.14 จิกะเบ็กเคอ
เรลต่อครั้งของการรักษา ) และการรัก ษาไทรอยด์ เป็นพิษ  (414 เมกะเบ็กเคอเรลต่อ ครั้งของการรักษา ) การ
ค้านวณอยู่บนพื้นฐานการตรวจวัดระดับรังสีแบบภายนอกร่างกายผู้ป่วยไทรอยด์ เป็นพิษ 244 คน และผู้ป่วย
มะเร็งต่อมไทรอยด์ 23 คน การประเมินการปล่อยสารกัมมันตรังสีสู่ท่อน้้าทิ้งโดยตรง จากผู้ป่วยมะเร็งต่อม
ไทรอยด์ 2 คน และผู้ป่วยไทรอยด์เป็นพิษ 3 คน มีค่ากัมมันตภาพเท่ากับ 14.57 จิกะเบ็กเคอเรล  และ 1.27 จิกะ 
เบ็กเคอเรลต่อสัปดาห์ ตามล้าดับ บุคคลที่มีโอกาสได้รับรังสีต่อปี สูงสุดคือคนที่ท้างานบ้าบัดน้้าเสีย โดยมีค่า 164 
ไมโครซีเวิร์ต และ 13 ไมโครซีเวิร์ต ของการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ และไทรอยด์ เป็นพิษ ตามล้าดับ สมการการ
ค้านวณปริมาณรังสีโดยทั่วไปคิดจากจ้านวนของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในแต่ละสัปดาห์            

R. Barquero และคณะ [14] ได้ศึกษาการผลิตและการปล่อยกากกัมมันตรังสีที่เป็นของเหลว เช่น สิ่ง
ขับถ่ายจากผู้ป่วยที่ผ่านการวินิจฉัยทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในโรงพยาบาลทั้งแบบทันทีและปริมาณรังสีสะสม
ที่ปล่อยออกสู่ระบบระบายน้้าทิ้งของโรงพยาบาล โดยพิจารณาถึงการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีด้วย การศึกษา
นี้ท้าให้สามารถคาดการณ์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกระบวนการทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ได้ ปริมาณรังสีสะสม
ต่อปีของไอโอดีน -131 เท่ากับ 2.2 จิกะเบ็กเคอเรล   เทคนีเชียม-99m เท่ากับ 1.847 จิกะเบ็กเคอเรล  ไอโอดีน-
123 เท่ากับ 0.743 จิกะเบ็กเคอเรล  แกลเลียม-67 เท่ากับ 0.337 จิกะเบ็กเคอเรล  อินเดียม-111  เท่ากับ 0.169 
จิกะเบ็กเคอเรล และ แทลเลียม-201 เท่ากับ 0.033 จิกะเบ็กเคอเรล เมื่อน้าไปประยุกต์ใช้กับรูปแบบการประเมิน
ของโรงพยาบาลที่ยุโรป และได้เปรียบเทียบการค้านวณกับผลของผู้วิจัยคนอื่นที่ไม่ค้านึงถึงการสลายตัวของสาร
กัมมันตรังสีพบว่าค่าท่ีได้มีการคาดคะเนเกินจริงประมาณ  100 เท่า และปริมาณรังสีต่อประชาช นที่อาจได้รับ
ความเสี่ยง เช่นผู้ที่ท้างานบ่อบ้าบัดน้้าเสีย มีค่าลดลงอย่างมีนัยส้าคัญ ดังนั้น ผลลัพธ์นี้เน้นให้เห็นความส้าคัญของ
การน้าเอาผลของการสลายตัวมาใช้ในการค้านวณ 

ไทรอยด์คลินิก สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล [21] ได้
จัดท้าแผนพัฒนาต่อเนื่อง การรักษาผู้ป่วยเนื้องอกไทรอยด์ด้วยไอโอดีนรังสี -131  การปนเปื้อนทางรังสีในน้้าทิ้ง
ก่อนปล่อยสู่แม่น้้าเจ้าพระยา (ก.ย.2549 - มี.ค.2550) ได้ท้าการวัดกัมมันตภาพรังสีจากตัวอย่างน้้าทิ้งจากจุดพัก
น้้าบริเวณต่างๆภายในโรงพยาบาลศิริราช โดยระดับการปนเปื้อน รังสีที่จุดพักน้้าแต่ละจุดแตกต่างกันในแต่ละวัน
ซึ่งวัดค่ากัมมันตภาพ ได้สูงสุดในวันพุธ และเริ่มลดลงในวันพฤหัสบดีหลังผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยไอโอดีนในวัน
อังคาร วันอังคารจึงเป็นวันที่มีระดับรังสีในบ่อพักน้้าท้ิงน้อยที่สุดเพราะยังไม่มีการระบายน้้าทิ้งที่มีสารกัมมันตรังสี
ในบ่อพัก ระดับการเปื้อนรังสีเฉลี่ยในน้้าทิ้งจากห้องพักผู้ป่วย  (ตึก 72 ปี ชั้น 9) ไปยังบ่อพักต่างๆก่อนเข้าสู่โรง
บ้าบัดน้้าเสียของโรงพยาบาลศิริราช และปล่อ ยสู่แม่น้้าเจ้าพระยาโดยหลักการเจือจางรังสี จากอาคารต่างๆของ
โรงพยาบาลซึ่ง ค่ากัมมันตภาพ จะถูกเจือจางประมาณ 100 เท่า เมื่อเข้าสู่โรงบ้าบัดน้้าเสียและถูกเจือจางโดย 
ปัจจัยการเจือจาง ที่สูงมากโดยน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา และได้ส้ารวจตัวอย่างน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา ระหว่างเดื อน
พฤษภาคม 2550 ถึง เดือนกันยายน 2550 เก็บท่ีต้าแหน่งเหนือจุดปล่อยน้้าประมาณ 100 เมตร ที่จุดปล่อยน้้า 
และใต้จุดปล่อยน้้าประมาณ 100 เมตร น้าไปวัดกัมมันตภาพรังสีได้ค่า  19.9, 20.3 และ 20.4 cpm ตามล้าดับ 
ซึ่งเมื่อน้ามาเปรียบเทียบกับค่ากัมมันตภาพของน้้าประปาที่จุดต่างๆข องโรงพยาบาลซึ่งมีค่าเฉลี่ย 20.9 cpm 
พบว่าไม่พบความแตกต่างทางสถิติ 
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการ 

3.1 เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี 
1. สารมาตรฐานไอโอดีน-131
2. ขวดพลาสติกปากกว้างขาวขุ่น ขนาด 1000 ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3)
3. ถุงมือยาง
4. บีกเกอร์ ขนาด 600 ขนาด 25 และ ขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
5. ไมโครปิเปต
6. พาราฟิน
7. เครื่องวัดรังสีแกมมาแบบแยกพลังงาน  EG&G ORTECT รุ่น 232P
8. เครื่องส้ารวจรังสี ยี่ห้อ Ludlum measurement รุ่น 19

3.2   วิธีการด าเนินการ 
1. ศึกษาข้อมูลการน้าไอโอดีน-131 มาใช้งานของโรงพยาบาลราชวิถี

ข้อมูลที่น้ามา พิจารณาได้แก่ปริมาณการขออนุญาต ครอบครองและใช้ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี
จุดประสงค์ของการใช้ไอโอดีน -131 ในการรักษา จ้านวนห้องพักผู้ป่วยรวมถึงจ้านวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา 
ช่วงเวลาของการรักษา ข้อมูลต่างๆได้จากการสืบค้นในระบบฐานข้อมูลการออกใบอนุญาตฯ แล ะข้อมูลจากการ
สอบถามเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลราชวิถีเมื่อติดต่อขอเข้าพ้ืนที่เพ่ือท้าการวิจัย และ เมื่อ ด้าเนินการไปตรวจสอบ
สถานปฏิบัติการทางรังสี เพ่ือการก้ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี ของส้านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ โรงพยาบาล
ราชวิถี มีการขออนุญาตครอบครองและใช้ สารกัมมันตรังสีรังสี  ไอโอดีน -131 ปริมาณ 48.10 จิกะเบ็กเคอเรล  
เพ่ือรักษาต่อมไทรอยด์เป็นพิษ และเพ่ือรักษา มะเร็งต่อมไทรอยด์ โดย การรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ จะใช้ปริมาณ 
3.70-7.40 จิกะเบ็กเคอเรล ต่อคน และจ้านวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา จ้านวน 4 คนต่อสัปดาห์   

2. ศึกษาระบบบ้าบัดน้้าเสียของโรงพยาบาลราชวิถี
ระบบบ้าบัดน้้า เสียของโรงพยาบาลราชวิถี เป็นระบบน้้า เสียรวมของโรงพยาบาล  โดยจะรวม

ระบบน้้าทิ้งของ 5 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สถาบันโรคผิวหนัง 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) และ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. ด้าเนินการเก็บตัวอย่างจากบ่อบ้าบัดน้้าเสียจากโรงพยาบาลราชวิถี
โดยจุดที่เก็บตัวอย่าง เป็นจุดที่ทางหน่วยงานปล่อยน้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดแล้วไปสู่ระบบน้้าทิ้ง

ของสาธารณะ ดังรูปที่ 3 การเก็บตัวอย่างจะใช้อุปกรณ์การเก็บตัวอย่างที่เหมาะสม โดยใช้ขวดพลาสติกปากกว้าง
สีขาวขุ่น ขนาด 1000 ลูกบาศก์เซนติเมตร  เพ่ือใช้บรรจุน้้าตัวอย่างดังก ล่าว การเก็บตัวอย่างจะด้าเนินการเก็บ
ตัวอย่างพร้อมวิเคราะห์ตัวอย่างเป็นประจ้าทุกวัน จ้านวน 3 สัปดาห์ 

21



         รูปที่ 3   แสดงการเก็บตัวอย่างที่จุดเก็บตัวอย่างน้้าทิ้งก่อนปล่อยสู่แหล่งน้้าสาธารณะ 

4. น้าตัวอย่างที่ได้จ้านวน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร  ใส่บีกเกอร์ ขนาด 600 ลูกบาศก์เซนติเมตร
น้าไปวิเคราะห์หาปริมาณกัมมันตภาพของไอโอดีน-131 ด้วยเครื่องตรวจวัดรังสีแกมมาแบบแยกพลังงาน  (EG&G 
ORTECT รุ่น 232P) เป็นเวลา 3600 วินาที (1 ชั่วโมง) ดังรูปที่ 4 โดยประสิทธิภาพของการนับวัด   มีค่าร้อยละ 
1.16 

 รูปที่ 4  การวิเคราะห์หาปริมาณรังสีแกมมา ด้วยเครื่องแกมมา สเปกโทรเมตรี 
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5. ตรวจวัดระดับรังสีโดยรอบบริเวณบ่อบ้าบัดน้้าทิ้งด้วยเครื่องส้ารวจรังสี  ที่ผ่านการปรับเทียบ
มาตรฐาน ยี่ห้อ Ludlum measurement รุ่น 19 ดังรูปที่ 5 

รูปที่ 5  การตรวจวัดระดับรังสีด้วยเครื่องส้ารวจรังสี 

6. ประเมินการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานบริเวณบ่อบ้าบัดน้้าเสีย
ผู้ปฏิบัติงานบริเวณบ่อบ้าบัดน้้า เสีย ซึ่งถือเป็นประชาชนทั่วไป ซึ่งตามกฎกระทรวงก้าหนด

เงื่อนไขวิธีการขอรับใบอนุญาต และด้าเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นก้าลัง วัสดุพลอยได้ หรือ
พลังงานปรมาณู พ .ศ. 2550 ออกตามความพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ .ศ.2504 ได้ก้าหนด
ขีดจ้ากัดการได้รับรังสีของประชาชนทั่วไปต้องไม่เกิน 1 มิลลิซีเวิร์ต  ต่อปี หรือ 20 ไมโครซีเวิร์ตต่ อสัปดาห์ 
การประเมินการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงาน จะประเมินจากการตรวจวัดระดับรังสีบริเวณต่างๆของบ่อบ้าบัดน้้า
ทิ้ง และตั้งสมมุติฐานว่าผู้ปฏิบัติงานจะท้างานบริเวณดังกล่าว 8 ชั่วโมง ต่อวัน โดยใช้เวลาในพื้นที่ต่างๆ 
แตกต่างกัน 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

โรงพยาบาลราชวิถี ให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่ต่อมไทรอยด์ด้วยสารกัมมันตรังสี ไอโอดีน-131 โดยเฉลี่ย 4 
คน ต่อสัปดาห์ ระยะเวลาที่ผู้ป่วยพักในโรงพยาบาลประมาณ 2-3 วันต่อการเข้าพักของแต่ละคน โดยจะรับผู้ป่วย
มะเร็งที่ต่อมไทรอยด์เข้ารักษาด้วยสารกัมมันตรังสีไอโอดีน-131 วันอังคารและวันศุกร์ และจะอนุญาตให้กลับบ้าน
ได้ วันพฤหัสบดี และ วันอาทิตย์ ซึ่งปริมาณสารกัมมันตรังสี ไอโอดีน-131 ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วย มีค่า 3.70-7.40 
จิกะเบ็กเคอเรล  ต่อคน และค่าเฉลี่ยของปริมาณสารกัมมันตรัง สีไอโอดีน -131 ที่ผู้ป่วยได้รับ มีค่า 5.55 จิกะเบ็ก
เคอเรล

การตรวจวัดปริมาณสารกัมมันตรังสีไอโอดีน-131 ในตัวอย่างน้ าทิ้ง
น้าตัวอย่างน้้าทิ้งของโรงพยาบาลราชวิถี ตรวจวัดปริมาณไอโอดีน- 131 ที่พลังงาน 364 กิโลอิเล็กตรอน

โวลต์ ตามรูปที่ 6 และค่าที่ตรวจวัดได้ ดังแสดงในตารางที่ 3 

รูปที่ 6    แสดงการตรวจวัดหาปริมาณไอโอดีน-131 ด้วยเครื่องแกมมาสเปกโทรเมตรี
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ตารางที่ 3  แสดงผลการตรวจวัดปริมาณไอโอดีน-131 ในตัวอย่างน้้าทิ้งที่เก็บติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์

วัน 
ปริมาณสารกัมมันตรังสีไอโอดีน-131 ในตัวอย่างน้้าทิ้ง

(Bq/cm3) 
สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 

จันทร์ 1.45 1.00 1.48
อังคาร * 0.60 0.59 0.56
พุธ 2.00 1.40 1.94
พฤหัสบดี** 1.70 0.94 1.58
ศุกร์* 0.71 0.82 0.94
เสาร์ 1.83 1.99 1.21
อาทิตย์** 1.70 1.03 1.16
เฉลี่ย 1.43 1.11 1.27 

  หมายเหตุ : *  หมายถึง วันที่รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษา 
** หมายถึง วันที่ผู้ป่วยกลับบ้าน 

จากผลการวิเคราะหจ์ะพบว่า ปริมาณไอโอดีน-131 ในตัวอย่างน้้าทิ้งท่ีได้จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องแกมมา  
สเปกโทรเมตรี ซึ่งท้าการเก็บตัวอย่างเพ่ือน้ามาวิเคราะห์ทั้งสิ้น  3 สัปดาห์ โดยผลการวิเคราะห์ของสัปดาห์ที่ 1, 2 
และ 3 มีค่า 1.43, 1.11 และ 1.27 เบ็กเคอเรลต่อลูกบาศก์เซนติเมตร  ตามล้าดับ ซึ่งในแต่ละสัปดาห์จะพบว่า 
ปริมาณไอโอดีน- 131 จะมีค่ามากท่ีสุดในวันที่ 2 หลังจากรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว และมีค่า ลดลงตาม
ระยะเวลาเนื่องจากการสลายตัวของไอโอดีนเอง ซึ่งจะมีค่า ต่้าสุดเมื่อผู้ป่วยกลับบ้าน  (วันที่ 4 ของการรักษา ) ดัง
แสดงในรูปที่ 7 ซึ่งค่าดังกล่าวน้ามาค้านวณ เพ่ือหาค่าเกณฑ์อนุญาตระบายทิ้งกากกัมมันตรังสีไอโอดีน- 131 ของ
โรงพยาบาลราชวิถี ค่าท่ีค้านวณไดม้ีค่าเท่ากับ 1.08x1012 จิกะเบ็กเคอเรลต่อปี  หรือ 2.97 จิกะเบ็กเคอเรลต่อวัน  
รายละเอียดตามภาคผนวก 1 และปริมาณการได้รับรังสีโดยการบริโภคน้้าสูงสุด 2.31x10-7 ไมโครซีเวิร์ตต่อปี 

 รูปที่ 7  ปริมาณไอโอดีน-131 ในน้้าทิ้งท่ีปล่อยสู่แหล่งน้้าสาธารณะของโรงพยาบาลราชวิถี 

0.04
0.24
0.44
0.64
0.84
1.04
1.24
1.44
1.64
1.84
2.04

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปริมาณ I-131 ในน้้าท้ิงของโรงพยาบาลราชวิถี ในแต่ละวัน (Bq/cm3)

สัปดาห์ท่ี 1

สัปดาห์ท่ี 2

สัปดาห์ท่ี 3

เกณฑ์ปลอดภัย
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การตรวจวัดระดับรังสีโดยรอบบริเวณบ่อบ้าบัดน้้าเสียพ้ืนที่บริเวณบ่อบ้าบัดน้้าเสีย แสดงตามรูปที่ 8

หมายเหตุ : แสดงกระบวนการบ้าบัดน้้าเสีย 
 รูปที่ 8  แผนผังพ้ืนที่บริเวณบ่อบ้าบัดน้้าเสีย ของโรงพยาบาลราชวิถี 

ผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานในบริเวณบ่อบ้าบัดน้้าเสีย 5 วันต่อสัปดาห์ โดยปฏิบัติงานในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน ระยะเวลาในการใช้พื้นที่ และผลการตรวจวัดระดับรังสี ตามตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4  ผลการตรวจวัดระดับรังสีโดยรอบบ่อบ้าบัดน้้าเสียของโรงพยาบาลราชวิถี 

หมายเลข บริเวณโดยรอบบ่อบ้าบัดน้้าเสีย 
เวลาที่ใช้
(นาที) 

ระดับรังสี ระดับรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ 

(µR/h) (µSv/h) (µR) (µSv) 

1 บ่อบ้าบัดน้้าเสียรวม 5 หน่วยงานฯ 20 20 0.20 6.67 0.07 
2 ถังปรับสภาพ แยกกรวดทราย 60 20 0.20 20.00 0.20 
3 ถังแยกตะกอน 20 15 0.15 5.00 0.05 
4 ผนังก้าแพงถังพักตะกอน 5 15 0.15 1.25 0.01 
5 ที่นั่งพักของเจ้าหน้าที่ท่ีดูแลบ่อบ้าบัด 60 15 0.15 15.00 0.15 
6 ห้องควบคุมเครื่องมือ 90 15 0.15 22.50 0.23 
7 ห้องพักผู้ปฏิบัติงาน 200 15 0.15 50.00 0.50 
8 ท่อระบายน้้าทิ้งสู่แหล่งน้้าสาธารณะ 5 40 0.40 3.33 0.03 
9 ถังพักน้้าก่อนทิ้ง 10 20 0.20 3.33 0.03 
10 จุดเก็บตัวอย่าง 10 30 0.30 5.00 0.05 

รวม 480 
(8 ช่ัวโมง) 

132.08 1.32 

1 2 

6 

7 

3 

5 

4 

9 

8 
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ผลการตรวจวัดระดับรังสีบริเวณต่างๆของบ่อบ้าบัดน้้า เสีย  ที่แสดงตามตาราง 4 ประมาณการได้รับรังสีของ
ผู้ปฏิบัติงานจะคิดจากผลรวมของระดับรังสีของทุกพ้ืนที่ในบริเวณดังกล่าว ซึ่งมีค่า 1.32 ไมโครซีเวิร์ต ต่อวัน หรือ 
6.60 ไมโครซีเวิร์ตต่อสัปดาห์ และหากผู้ปฏิบัติงานอยู่บริเวณดังกล่าวเป็นระยะเวลา 1 ปีจะได้รับรังสี 330 ไมโคร
ซีเวิร์ต หรือ 0.33 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี  ซึ่งการได้รับรังสีดังกล่าวมีค่าต่้ากว่าขีดจ้ากัดการได้รับรังสีส้าหรับประชาชน
ทั่วไป คือ 1 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี  
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บทที่ 5  

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 โรงพยาบาลราชวิถี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่น้าสารกัมมันตรังสีมาใช้ในการรักษาโรคมะเร็งที่ต่อมไทรอยด์ 
ซึ่งมีปริมาณและความถี่ของการใช้สารกัมมันตรังสีมีค่าค่อนข้างสูง น้้าเสียจากห้องพักผู้ป่วยจะถูกปล่อยตรงไปยัง
บ่อบ้าบัดน้้า เสียรวม โดยจะถูก เจือจางด้วยน้้า เสียจากอาคารต่างๆก่อนเข้าสู่บ่อรับน้้า เสียรวมของโรงพยาบาล 
และเข้าสู่ระบบบ้าบัดน้้า เสียก่อนปล่อยสู่ แหล่งน้้าสาธารณะ  ซึ่งจากการวิจัยพบว่า ปริมาณไอโอดีน- 131ในน้้าทิ้ง
ก่อนปล่อยสู่แหล่งน้้าสาธารณะ มีค่าอยู่ในช่วง 1.11-1.43 เบ็กเคอเรลต่อลูกบาศก์ เซนติเมตรและค่านี้สอดคล้อง
กับงานวิจัยที่เคยได้ท้าเมื่อปี พ.ศ 2553 ซึ่งผลการวิจัยเมื่อปี พ .ศ 2553 ปริมาณไอโอดีน-131 ในน้้าทิ้งก่อนปล่อย
สู่แหล่งน้้าสาธารณะ  มีค่าอยู่ในช่วง 1.29-1.86 เบ็กเคอเรลต่อลูกบาศก์เซนติเมตร รายละเอียดของผลการวิจัยปี 
พ.ศ.2553 นี้แสดงในภาคผนวก 2 เมื่อน้าค่าปริมาณไอโอดีน -131 ในน้้าทิ้งก่อนปล่อยสู่แหล่งน้้าสาธารณะไป
ค้านวณหา ค่าเกณฑ์อนุญาตระบายทิ้งกากกัมมันตรังสีไอโอดีน- 131ของโรงพยาบาลราชวิถี ค่าท่ีได้มีค่าเท่ากับ  
1.80x1012 จิกะเบ็กเคอเรลต่อปี หรือ 2.97 จิกะเบ็กเคอเรลต่อวัน  และปริมาณการได้รับรังสีโดยการบริโภคน้้า
สูงสุด 0.23 ไมโครซีเวิร์ตต่อปี (รายละเอียดการค้านวณเ กณฑ์การอนุญาตระบายทิ้งตามภาคผนวก  1) ปริมาณ
ไอโอดีน-131ในน้้าทิ้งก่อนปล่อยสู่ แหล่งน้้าสาธารณะ นี้มีค่าเกินเกณฑ์ปลอดภัยส้าหรับน้้าทิ้งไอโอดีน- 131 ตาม
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสีออกตาม
ความ  ในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ .ศ.2504, พ.ศ.2549 (ก้าหนด 107 เบ็กเคอเรลต่อปี หรือ 
0.04 เบ็กเคอเรลต่อลูกบาศก์ เซนติเมตร ) แต่ปริมาณไอโอดีนในน้้าทิ้งดังกล่าวมีค่า ต่้ากว่าค่าเกณฑ์อนุญาตระบาย
ทิ้ง และการประเมินการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานบริเวณบ่อบ้าบัดน้้าเสียซึ่งจัดเป็นประชาชนทั่วไป  ซึ่งตรวจวัดได้
มีค่า 6.60 ไมโครซีเวิร์ต ต่อสัปดาห์ ค่าดังกล่าว นี้อยู่ในขีดจ้ากัดการได้รับรังสีส้าหรับประชาชนทั่วไปคือ  1 มิลลิซี
เวิร์ต ต่อปี หรือ 20 ไมโครซีเวิร์ตต่อสัปดาห์  

กฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี พ .ศ. 2546 ระบุว่ากากกัมมันตรังสีที่
ผ่านการบ้าบัดและปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมต้องมีการก้ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้มีปริมาณ
รังสีเกินเกณฑ์ที่กฎหมายก้าหนด การลดปริมาณไอโอดีน- 131 โดยการจัดหาบ่อพักน้้าท้ิงจากห้องพักผู้ป่วย ซึ่ง
ปัจจุบันโรงพยาบาลราชวิถีมีข้อจ้ากัดของพ้ืนที่ที่จะสร้างบ่อพักดังกล่าว และทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ ระบุว่า หน่ วยงานก้ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีสามารถก้าหนดค่าที่อนุญาตให้ระบายทิ้งกาก
กัมมันตรังสี ที่ไม่มีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้ โดยค่าดังกล่าวต้องมีการศึกษาและเก็บรวบรวม
ข้อมูลของปัจจัยต่างๆที่เก่ียวข้องกับการระบายทิ้งของไอโอดีน-131และน้ามาพิจารณาไตร่ตรองอย่า งถี่ถ้วน ดังนั้น
การประเมินความปลอดภัยน้้าทิ้งของโรงพยาบาลราชวิถี จึงต้องน้าค่าเก ณฑ์อนุญาตระบายทิ้งไอโอดีน- 131     
มาพิจารณาร่วมกับการประเมินความปลอดภัยทางรังสีของประชาชนที่มีโอกาสสัมผัสกับสารกัมมันตรังสีด้วย
ซึ่งปริมาณไอโอดีน-131ที่โรงพยาบาลราชวิถีระบายลงสู่คลองสามเสน นั้นเมื่อประเมินความปลอดภัยทางรังสีของ
ประชาชนที่พักอาศัยในพ้ืนที่นี้มีค่าต่้ากว่าขีดจ้ากัดการได้รับรังสีส้าหรับประชาชนทั่วไป  และสอดคล้องกับ การ
ได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานบริเวณบ่อบ้าบัดน้้า เสียซึ่งจัดเป็นประชาชนทั่วไป  ไม่เกินขีดจ้ากัดการได้รับรังสีส้าหรับ
ประชาชนทั่วไป  
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ข้อเสนอแนะ 

1. ท้าการตรวจวัดระดับรังสีบริเวณโดยรอบบ่อบ้าบัดน้้าเสียเป็นประจ้า โดยอาจจะใช้เครื่องส้ารวจรังสี  ซ่ึง
หากพบว่าบริเวณดังกล่าวมีระดับรังสีค่อนข้างสูง หน่วยงานต้องหามาตรการการป้องกันอันตรายจาก
รังสีส้าหรับผู้ปฏิบัติงานบริเวณบ่อบ้าบัดน้้าเสียด้วย

2. น้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดแล้วให้ระบายลงสู่คลองสามเสนเพ่ือให้ค่ากัมมันตภาพเจือจาง และเส้นทางการ
ระบายต้องอยู่ในระบบปิดเท่านั้น

3. การจัดการกากกัมมันตรังสีเพ่ือให้ค่ากัมมันตภาพของสารกัมมันตรังสีลดลงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยทางรังสี
สามารถใช้หลักการเจือจางและระบายทิ้ง หรือ การทอดระยะเวลาปล่อยให้สลายตัวไป  ซึ่งหากพบว่า
ปริมาณน้้าที่ต้องน้ามาใช้ในการเจือจางมีปริมาณสูงมาก อาจต้องสร้างบ่อบ้าบัดน้้าเสียขนาดใหญ่เพ่ือให้
สารกัมมันตรังสีทอดระยะเวลาในการสลายตัวนานขึ้น

4. ควรมีการตรวจวัดปริมาณสารกัมมันตรังสีของน้้า และตะกอนดิน บริเวณแหล่งน้้าสาธารณะที่เป็น
ทางผ่านของน้้าทิ้งจากโรงพยาบาล โดยการเก็บตัวอย่างมาตรวจวัดหาปริมาณไอโอดีนด้วยเครื่องแกมมา
สเปกโทรเมตรี หรือเครื่องมือที่สามารถตรวจวัดได้ เพ่ือให้มั่นใจว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานลอก
ท่อน้้าทิ้งในพ้ืนที่ดังกล่าวมีความปลอดภัยทางรังสี

ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานใหม่ที่จะน าไอโอดีน-131 มาใช้รักษามะเร็งที่ต่อมไทรอยด์ 
ตามแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี

ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ .ศ.2504, พ.ศ.2549 ก้าหนดเกณฑ์ปลอดภัยส้าหรับ
ของเหลวนิวไคลด์ไอโอดีน- 131 ความเข้มข้นกัมมันตภาพ 0.04 เบ็กเคอเรลต่อลูกบาศก์ เซนติเมตร เพราะฉะนั้น 
หน่วยงานใหม่ที่ จะน้าไอโอดีน- 131 มาใช้รักษา ผู้ป่วยจะต้องมีการประเมินความปลอดภัยทางรังสีของน้้าทิ้ง
ไอโอดีน-131 โดยต้องระบุข้อมูลต่างๆดังนี้  

1. ประเภทการรักษาด้วยไอโอดีน- 131 การรักษาผู้ป่วยต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ปริมาณไอโอดีนที่ใช้ในการ
รักษาไม่เกิน 1.11 จิกะเบ็กเคอเรล และการรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่ต่อมไทรอยด์ ปริมาณไอโอดีนที่ใช้ใน
การรักษามีค่าค่อนข้างสูง 3.70- 7.40 จิกะเบ็กเคอเรล  ผู้ป่วยต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งมีการ
ประเมินความปลอดภัยของน้้าทิ้งด้วย

2. ปริมาณของไอโอดีน-131 ที่ใช้ในแต่ละสัปดาห์
3. จ้านวนผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาในแต่ละสัปดาห์
4. ระบบบ้าบัดน้้าเสียของโรงพยาบาล ควรจะมีบ่อพักน้้าท้ิงจากห้องพักผู้ป่วย โดยระบุขนาดของบ่อ และ

ระยะเวลาในการพักน้้าเสียก่อนปล่อยสู่บ่อบ้าบัดน้้า เสียรวม และ ปริมาณน้้าที่ใช้ในบ่อบ้าบัดน้้า เสียใน
แต่ละวัน

5. ค่ากัมมันตภาพของกากกัมมันตรังสีที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
6. การประเมินผลการได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงานบริเวณบ่อบ้าบัดน้้าเสีย
7. การประเมินผลการได้รับปริมาณรังสีของประชาชนโดยรอบ
ทั้งนีต้ัวอย่างในการประเมินความปลอดภัยทางรังสีในน้้าทิ้งส้าหรับหน่วยงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่เปิดใหม่

แสดงรายละเอียดดังภาคผนวก 3 
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ภาคผนวก 1 
การหาเกณฑ์การอนุญาตส าหรับระบายทิ้งกากกัมมันตรังสี 

การจัดการกากกัมมันตรังสีเป็นหนึ่งในกระบวนการของการก้ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี ซึ่งการ
จัดการกากกัมมันตรังสีนั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ และต้องค้านึงถึงการพิทักษ์รักษา
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต [23] ดังนั้นการจัดการกากกัมมันตรังสีจึงต้องมีการวางแผนหรือเตรียมการไว้
อย่างรัดกุม การระบายทิ้งกากกัมมันตรังสีของเหลวนั้นต้องเป็นไปตามเกณฑ์ความปลอดภัยตามท่ีกฎหมาย
ก้าหนด โดยค่าเกณฑ์การอนุญาตระบายทิ้งก ากกัมมันตรังสี เป็นเกณฑ์ท่ีจ้ากัดปริมาณสารกัมมันตรังสีก่อนปล่อย
ระบายทิ้งสู่สิ่งแวดล้อมภายใต้การก้ากับดูแลความปลอดภัยทาง รังสี การปล่อยสารกัมมันตรังสีตามเกณฑ์อนุญาต
ของการระบายทิ้งต้องถูกก้าหนดโดยหน่วยงานก้ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี ซึ่งการก้าหนดค่าดังกล่าวต้องน้า
ค่า เกณฑ์ก้าหนด  และก้าหนดประชากรสมมุติ หรือกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเป็นตัวแทนกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบจาก
การสัมผัสกับรังสีมากที่สุด  มาร่วมพิจารณาด้วย  และการก้าหนดค่าการอนุญาตระบายทิ้งนี้จะก้าหนดตามการ
ประเมินการได้รับรังสีของประชากรกลุ่มเป้าหมายและจะพิจารณาในสถานการณ์ ที่เลวร้ายที่สุด การค้านวณหา
ปริมาณการได้รับรังสีสูงสุดที่ประชากรกลุ่มนี้จะได้รับจากการปล่อยกากกัมมันตรังสี จะพิจารณาช่วงอายุของ
ประชากรร่วมด้วยเนื่องจากช่วงอายุของประชากรจะมีความสัมพันธ์กับการน้าค่าแก้ผลกระทบการได้รับรังสีของ
บุคคล มาใช้ในการประเมินด้วย ซึ่งจากการพิจารณาค่าแก้ผลกระทบการได้รับรังสีของบุคคลจะพบว่าปริมาณการ
ได้รับรังสีจากกลุ่มเป้าหมายเด็กจะได้รับผลกระทบทางรังสีมากกว่าผู้ใหญ่ ดังนั้นการก้าหนดเกณฑ์การอนุญาต
ระบายทิ้งกากกัมมันตรังสี จึงเลือกเด็กเล็กหรือเด็กทารกเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

ขั้นตอนการหาเกณฑ์อนุญาตระบายทิ้งมีดังนี้ [6], [7], [8], [9] 
1. เลือกรูปแบบของการรับรังสี โดยจะพิจารณาในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด เพ่ือประเมินผลกระทบของ

การได้รับรังสี
2. ลักษณะการได้รับรังสีหรือทางผ่านของการได้รับรังสีซึ่งทางผ่านของรังสีมี 3 ทาง คือ การได้รับรังสีจาก

ภายนอก การหายใจ และการบริโภคด้วยการดื่มน้้าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. ก้าหนดกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกลุ่มเด็กจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ใหญ่
4. เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น ปริมาตรกากของเหลวที่ปล่อยทิ้งทั้งหมด อัตราการไหลของกากของเหลวที่

ลงสู่แม่น้้า ค่าแก้ผลกระทบการได้รับรังสีของบุคคล และข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการบริโภคอาหารและ
น้้าดื่ม

5. น้าค่าเกณฑ์ก้าหนด มาใช้ซึ่งค่านี้ก้าหนดจาก 0.10 หรือ 0.30 ของขีดจ้ากัดการได้รับรังสีของประชาชน
ต่อปี

6. หาปริมาณกัมมันตภาพสูงสุดที่สามารถปล่อยทิ้ง โดยคิดว่าปริมาณรังสีที่กลุ่มเป้าหมายได้รับมีค่าเท่ากับ
ค่า เกณฑ์ก้าหนด
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ค้านวณหาเกณฑ์อนุญาตการระบายทิ้งของโรงพยาบาลราชวิถี 
1. ค้านวณการได้รับรังสีของกลุ่มเป้าหมาย[23]

- ค้านวณความเข้มข้นของค่ากัมมันตภาพในน้้า จากสมการ

Cw =
activity rate

Total Vol. of fluid passing point of interest

    เมื่อ 
 Cw   = ความเข้มข้นทั้งหมดของค่ากัมมันตภาพ หน่วยเบ็กเคอเรลต่อลูกบาศก์เมตร 

Activity rate = อัตราปริมาณกัมมันตภาพที่ระบายทิ้ง หน่วยเบ็กเคอเรลต่อวินาที 
  Total Vol. of fluid passing point of interest = ปริมาตรน้้าทั้งหมดที่สารกัมมันตรังสีไหลผ่าน 

- ค้านวณการได้รับรังสีของกลุ่มเป้าหมาย จากสมการ
Eing  = CwDFingHw 

เมื่อ   
 Eing  = ปริมาณรังสียังผลต่อปี 

      Cw  = ความเข้มข้นทั้งหมดของสารกัมมันตรังสี (ไอโอดีน-131) ในน้้าทิ้ง หน่วยเบ็กเคอเรล  
               ต่อลูกบาศก์เมตร (Bq/m3) 

 DFing = ค่าแก้ผลกระทบการได้รับรังสีของบุคคล ส้าหรับการบริโภค ไอโอดีน-131 หน่วย 
ซีเวิร์ตต่อเบ็กเคอเรล (Sv/Bq) 

 Hw   = อัตราการบริโภคน้้าดื่ม หน่วยลูกบาศก์เมตรต่อปี (m3/y) 

2. การค้านวณหาค่าอนุญาตการระบายทิ้ง จากสมการ

Dose constraint =
annual water intake x DF x max. annual activity release

Total Vol. discharged per year

เมื่อ 
     annual water intake = การบริโภคน้้าต่อปี หน่วยลูกบาศก์เมตรต่อปี 

 DF   = ค่าแก้ผลกระทบการได้รับรังสีของบุคคล ส้าหรับการบริโภค 
ไอโอดีน-131 หน่วยซีเวิร์ตต่อเบ็กเคอเรล 

max annual activity release = ค่ากัมมันตภาพสูงสุดที่ระบายทิ้งต่อปี หน่วยเบ็กเคอเรลต่อปี 

ตารางที ่5  การหากลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากการรับไอโอดีน-131 โดยการบริโภค 

กลุ่มเป้าหมาย ค่าแก้ผลกระทบการได้รับรังสีของ
บุคคล ส้าหรับการบริโภค (Sv/Bq) 

ปริมาตรน้้าที่บริโภค (m3/y) 

เด็กทารก (1 y) 1.80 x 10-7 0.26 
ผู้ใหญ่ 2.20 x 10-8 0.60 
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 ข้อมูล :   โรงพยาบาลราชวิถีระบายน้้าทิ้งที่ปนเปื้อนไอโอดีน- 131 ลงสู่บ่อบ้าบัดน้้า เสีย รวมของ
โรงพยาบาล มีค่าปริมาณสูงสุด 1.43 เบ็กเคอเรลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรต่อ วัน (1.43x106 เบ็กเคอเรลต่อ
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ) ซึ่งบ่อพักน้้า เสียมีปริมาตร 4.80x106 ลูกบาศก์เซนติเมตร (4.80 ลูกบาศก์เมตร )
ดังนั้น ปริมาณน้้าทิ้งท่ีเปื้อนไอโอดีน- 131ของโรงพยาบาลราชวิถีมีค่า 6.86x106 เบ็กเคอเรลต่อวัน และ
ท่อระบายน้้าทิ้งของโรงพยาบาลมีอัตราการไหลของน้้า 1 ลูกบาศก์เมตรต่อ วินาที [5] น้้าทิ้งที่ผ่านการ
บ้าบัดแล้วจะระบายลงสู่คลองสามเสนซึ่งคลองดังกล่าวนี้มีอัตราการไหลของน้้า  15.08 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาที[4] เกณฑ์ก้าหนด  ก้าหนดค่าเท่ากับ 0.10 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี [9] (คิด 1 ใน 10 ส่วนของขีดจ้ากัด การ
ได้รับรังสีส้าหรับประชาชนทั่วไป ) ตามข้อแนะน้าของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
เนื่องจากพ้ืนที่ที่คลองสามเสนตัดผ่านนี้จะมีหน่วยงานที่ใช้ไอโอดีน- 131 ถึง 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลราช
วิถี  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลรามาธิบดี กลุ่มเป้าหมายการรับไอโอดีน- 131ตาม
ตารางที่ 5  

การค้านวณ 
1. หาความเข้มข้นของปริมาณไอโอดีน-131 ในน้้า , Cw หน่วยเบ็กเคอเรลต่อลูกบาศก์เมตร

- ปริมาณไอโอดีน-131 ที่ระบายสู่คลองสามเสน   =  6.86x106    เบ็กเคอเรลต่อวัน

=
6.86𝑥106  เบ็กเคอเรลต่อวัน
24ชั่วโมง𝑥60นาที𝑥60วินาที

 =  79.40   เบ็กเคอเรลต่อวินาที  

Cw =
activity  rate

Total  Vol .of  fluid  passing  point  of  interest

        แทนค่า Cw =
79.40 เบ็กเคอเรลต่อวินาที

1+15.08 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

 = 4.94     เบ็กเคอเรลต่อลูกบาศก์เมตร 

2. ค้านวณปริมาณการได้รับไอโอดีน-131 ที่เปื้อนในน้้าการบริโภคน้้าในคลองสามเสน
            จาก  Eing  = CwDFingHw 

 เมื่อ  Eing = ปริมาณรังสียังผลต่อปี 
Cw = ความเข้มข้นของไอโอดีน-131 ในน้้าทิ้ง หน่วยเบ็กเคอเรลต่อลูกบาศก์เมตร 

 DFing = ค่าแก้ผลกระทบการได้รับรังสีของบุคคล จากการบริโภค ไอโอดีน-131 
Hw    = อัตราการบริโภคน้้าดื่ม หน่วยลูกบาศก์เมตรต่อปี 

- ดังนั้นปริมาณการได้รับไอโอดีน-131 ที่ผู้ใหญ่ได้รับคือ
Eing   = (4.94) x (2.20x10-8) x (0.60 ) {(Bq/m3)x(Sv/Bq )x(m3/y)} 

  = 6.52 x 10-8 ซีเวิร์ตต่อปี 
  = 0.07   ไมโครซีเวิร์ตต่อปี 
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- ปริมาณการได้รับไอโอดีน-131 ที่เด็กทารกได้รับคือ  Eing  = CwDFingHw

 = (4.94 ) x (1.80x10-7 ) x (0.26)  {(Bq/m3) x (Sv/Bq )x m3/y)} 
 = 2.31 x 10-7    ซีเวิร์ตต่อปี 
 = 0.23    ไมโครซีเวิร์ตต่อปี  

3. ค้านวณหาค่าการอนุญาตระบายทิ้ง
- ก้าหนดให้ปริมาณรังสีสูงสุดที่ระบายทิ้ง มีค่าเท่ากับ  A  เบ็กเคอเรลต่อปี
- อัตราการไหลของน้้าทิ้งท่ีท่อระบายน้้า มีค่า 1 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากับ 604800

ลูกบาศก์เมตรต่อสัปดาห์
- อัตราการไหลของน้้าในคลองสามเสน  มีค่า 15.08 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากับ

9120384  ลูกบาศก์เมตรต่อสัปดาห์
- ค่าแก้ผลกระทบการได้รับรังสีของบุคคล ส้าหรับ เด็ก มีค่าเท่ากับ 1.80 x 10-7 ซีเวิร์ตต่อ

เบ็กเคอเรล
- ปริมาตรน้้าที่บริโภค มีค่าเท่ากับ  0.26 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
- เกณฑ์ก้าหนด  ก้าหนดค่าเท่ากับ 0.10  มิลลิซีเวิร์ตต่อปี

   หาปริมาตรรวมของน้้าที่ผ่านจุดปล่อยทิ้งต่อปี  
    = 52 สัปดาห์ต่อปีx (604800+9120384) ลูกบาศก์เมตรต่อสัปดาห์  = 5.06x108 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 

เกณฑ์ก้าหนด =
𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒 𝑥 𝐷𝐹 𝑥 𝑚𝑎𝑥. 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑦𝑒𝑎𝑟

0.10x10−3 ซีเวิร์ตต่อปี =
(0.26)ลูกบาศก์เมตรต่อปี x (1.80x10−7)ซีเวิร์ตต่อเบ็กเคอเรล x A

5.06x108  ลูกบาศก์เมตรต่อปี
      

 A =
0.10𝑥10−3 ซีเวิร์ตต่อปี 𝑥  (5.06𝑥108)ลูกบาศก์เมตรต่อปี

(0.26)ลูกบาศก์เมตรต่อปี𝑥(1.80𝑥10−7)ซีเวิร์ตต่อเบ็กเคอเรล

  เพราะฉะนั้น  ปริมาณรังสีสูงสุดที่ระบายทิ้งได้    A =  1.08 x 1012 เบ็กเคอเรลต่อปี 

 = 1.08𝑥1012 เบ็กเคอเรล

52 สัปดาห์
= 20.77 x 109  เบ็กเคอเรลต่อสัปดาห์  

  = 20.77         จิกะเบ็กเคอเรลต่อสัปดาห์ 
  = 2.97         จิกะเบ็กเคอเรลต่อวัน 

          สรุป  ปริมาณรังสีสูงสุดที่ระบายทิ้งได้ มีค่า  1.08 x 1012     จิกะเบ็กเคอเรลต่อปี   
20.77            จิกะเบ็กเคอเรลต่อสัปดาห์  
2.97             จิกะเบ็กเคอเรลต่อวัน  
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ภาคผนวก 2 [29] 
รายละเอียดผลการวิจัยปี พ.ศ.2553 

          สถานปฏิบัติการทางรังสีที่เลือกเพ่ือน้าตัวอย่างน้้าทิ้งมาวิเคราะห์คือโรงพยาบาล  A ใช้นามสมมุติเนื่องจาก
ในปี พ.ศ.2553 นั้นไม่ได้ขออนุญาตระบุชื่อโรงพยาบาล ข้อมูลของสถานปฏิบัติการฯ  แห่งนี้ มีปริมาณการขอใช้
งานที่ระบุในใบอนุญาตสูงที่สุด และข้อมูลจากการตรวจสอบความปล อดภัยทางรังสีพบว่า สถานปฏิบัติการ
ดังกล่าว  มีความถ่ีและปริมาณการใช้งาน สารกัมมันตรังสี ไอโอดีน -131 ในปริมาณท่ีสูง อีกท้ังพ้ืนที่ในการเก็บ
ตัวอย่างสามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างได้โดยสะดวกกว่าสถานปฏิบัติการอ่ืนๆ 

ผลการตรวจวัดปริมาณไอโอดีน-131 ในตัวอย่างน้ าทิ้งดังตารางที่ 6 

    ตารางที่ 6 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณไอโอดีน-131 ในตัวอย่างน้้าทิ้ง 

วัน 
ปริมาณไอโอดีน-131 (Bq/cm3) 

สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 
จันทร์ 
อังคาร* 
พุธ 
พฤหัสบดี** 
ศุกร์* 
เสาร์ 
อาทิตย์** 

1.57 
0.71 
2.03 
1.51 
1.20 
2.26 
1.59 

1.65 
0.84 
2.44 
1.63 
0.87 
3.21 
2.40 

1.64 
0.95 
2.70 
2.65 
1.13 
1.08 
1.59 

0.81 
0.66 
1.90 
1.63 
1.03 
1.98 
1.02 

เฉลี่ย 1.55 1.86 1.68 1.29 

   หมายเหตุ :  ประสิทธิภาพของการนับวัด มีค่าร้อยละ 0.338 
* หมายถึง วันที่รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษา

** หมายถึง วันท่ีผู้ป่วยกลับบ้าน

จากผลการวิเคราะหจ์ะพบว่า ปริมาณไอโอดีน-131 ในตัวอย่างน้้าทิ้งท่ีได้จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องแกมมา  
สเปกโทรเมตรี ซึ่งท้าการเก็บตัวอย่างเพ่ือน้ามาวิเคราะห์ทั้งสิ้น  4 สัปดาห์ โดยผลการวิเคราะห์ของสัปดาห์ที่ 1, 2 
และ 3 มีค่า 1.55, 1.86, 1.68 และ 1.29 เบ็กเคอเรลต่อลูกบาศก์เซนติเมตร  ตามล้าดับ ซึ่งในแต่ละสัปดาห์จะ
พบว่า ปริมาณไอโอดีน-131 จะมีค่ามากท่ีสุดในวันที่ 2 หลังจากรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว และมีค่า ลดลงตาม
ระยะเวลาเนื่ องจากการสลายตัวของไอโอดีนเอง ซึ่งจะมีค่า ต่้าสุดเมื่อผู้ป่วยกลับบ้าน  (วันที่ 4 ของการรักษา ) ดัง
แสดงในรูปที่ 9 
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บ่อรับน ้าทิ งรวมของ 
รพ.A 

ถังแยกกรวดทราย 

ห้องพัก
ของผู้
ปฏิบัติ 
งาน ถังพักตะกอน 

1 

2 

3 

5 
6 

ท่อน ้า
ทิ งสู่
สา
ธารณ 
สถาน 

8 

 ท่อระบายน ้าทิ งสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 

ถังพักน ้าก่อนทิ ง 

ห้องควบ
คุม
เครื่องมื
อ 

7 
4 

  รูปที่ 9 ปริมาณไอโอดีน-131 ในน้้าทิ้งท่ีปล่อยสู่แหล่งน้้าสาธารณะของโรงพยาบาล A 

 การตรวจวัดระดับรังสีโดยรอบบริเวณบ่อบ้าบัดน ้า เสียก้าหนดพื นที่บริเวณบ่อบ้าบัดน ้าเสีย ดังแสดง 
ตามรูปท่ี 10           

 

 
    รูปที่ 10 แผนผังพ้ืนที่บริเวณบ่อบ้าบัดน้้าเสีย ของโรงพยาบาล A 

0
1
2
3
4

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤ. ศุกร์ เสาร์

I-1
31

 (B
q/c

m3
)

วัน

ปริมาณไอโอดีน-131 ในน้า้ทิ้งโรงพยาบาล A

สัปดาห์ท่ี1

สัปดาห์ท่ี2

สัปดาห์ท่ี3

สัปดาห์ท่ี4
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ตารางที่ 7  ผลการตรวจวัดระดับรังสีโดยรอบบ่อบ้าบัดน้้าเสียของโรงพยาบาล A 

หมายเลข บริเวณโดยรอบบ่อบ้าบัดน้้าเสีย 
เวลาที่ใช้

(วัน) 
ระดับรังสี ระดับรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ 

(µR/h) (µSv/h) (µR) (µSv) 

1 บ่อบ้าบัดน้้าทิ้งรวม 5 หน่วยงานฯ 20 20 0.20 6.67 0.07 
2 ถังปรับสภาพ แยกกรวดทราย 60 20 0.20 20.00 0.20 
3 ถังแยกตะกอน 20 15 0.15 5.00 0.05 
4 ผนังก้าแพงถังพักตะกอน 5 15 0.15 1.25 0.01 
5 ที่นั่งพักของเจ้าหน้าที่ท่ีดูแลบ่อบ้าบัด 60 15 0.15 15.00 0.15 
6 ห้องควบคุมเครื่องมือ 90 10 0.10 15.00 0.15 
7 ห้องพักผู้ปฏิบัติงาน 200 10 0.10 33.33 0.33 
8 ท่อระบายน้้าทิ้งสู่แหล่งน้้าสาธารณะ 5 20 0.20 1.67 0.02 
9 ถังพักน้้าก่อนทิ้ง 10 20 0.20 3.33 0.03 
10 จุดเก็บตัวอย่าง 10 30 0.30 5.00 0.05 

รวม 480 
(8 ช่ัวโมง) 

106.25 1.06 

          ผลการตรวจวัดระดับรังสีบริเวณต่างๆของบ่ อบ้าบัดน้้า เสีย ที่แสดงตามตาราง 7 ประมาณการได้รับรังสี
ของผู้ปฏิบัติงานจะคิดจากผลรวมของระดับรังสีของทุกพ้ืนที่ในบริเวณดังกล่าว ซึ่งมีค่า 1.06 ไมโครซีเวิร์ตต่อวัน 
หรือ 5.30 ไมโครซีเวิร์ตต่อสัปดาห์ และหากผู้ปฏิบัติง านอยู่บริเวณดังกล่าวเป็นระยะเวลา  1 ปีจะได้รับรังสี 265 
ไมโครซีเวิร์ต หรือ 0.27 มิลลิซีเวิร์ต ต่อปี  ซึ่งการได้รับรังสีดังกล่าวมีค่าต่้ากว่าขีดจ้ากัดการได้รับรังสีส้าหรับ
ประชาชนทั่วไป คือ 1 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี  
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ภาคผนวก 3 
ตัวอย่าง การประเมินความปลอดภัยทางรังสีในน้ าทิ้งส าหรับหน่วยงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่เปิดใหม่ 

สมมุต1ิ. :  โรงพยาบาล A ต้องการรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษามะเร็งที่ต่อมไทรอยด์ ซึ่งจะรับผู้ป่วยในวัน จันทร์ และ
วันศุกร์ สามารถรับผู้ป่วยได้สูงสุดวันละ 2 ราย คิดเป็นจ้านวน 4 รายต่อสัปดาห์ โดยปริมาณไอโอดีนที่ใช้ในการ
รักษาอยู่ในช่วง 3.70-7.40 จิกะเบ็กเคอเรล  สมมุติว่าเริ่มรับการรักษาวันจันทร์วันที่ 1 
สมมุต2ิ. :  ผู้ป่วยต้องพักอยู่ที่โรงพยาบาล 3 วัน และแต่ละรายใช้น้้าในการช้าระล้างการขับถ่ายของเสีย ปริมาณ 
5.00x104 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต่อวัน[13]   
สมมุติ 3. : โรงพยาบาล A มีบ่อพักน้้าท้ิงที่มีความจุ ของบ่อ 4.80x106 ลูกบาศก์เซนติเมตร จ้านวน 2 บ่อ โดยแต่
ละบ่อจะเปิดใช้งาน 2 เดือน  
สมมุติ 4. : ปริมาณน้้าที่ใช้ในการบ้าบัดน้้าทิ้งรวมของโรงพยาบาล (ขนาด  600 เตียง ) มีปริมาณ 6.00x108 
ลูกบาศก์เซนติเมตร[12]   
ก้าหนด :  ค่าครึ่งชีวิตของ ไอโอดีน-131 มีค่า 8.04 วัน 

  : เกณฑ์ปลอดภัยส้าหรับของเหลว นิวไคลด์รังสีไอโอดีน-131 มีค่า 0.04 เบ็กเคอเรลต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 

จาก ICRP 78 : การตรวจวัดแบบพิเศษ : ค่าคาดการณ์ปริมาณสารกัมมันตรังสีไอโอดีน-131 ที่ได้รับในส่วนต่างๆ
ของร่างกายจากการได้รับเข้าสู่ร่างกายทางการกิน และทางการฉีด (เบ็กเคอเรล ต่อ เบ็กเคอเรลของการได้รับ) [11] 

เวลาหลังการได้รับ 
(วัน) 

ได้รับทางการกิน 
ต่อมไทรอยด์ การขับถ่ายปัสสาวะใน

ชีวิตประจ้าวัน 
1 2.50 x 10-1 5.80 x 10-1 
2 2.50 x 10-1 5.10 x 10-2 
3 2.20 x 10-1 3.00 x 10-3 
4 2.00 x 10-1 3.10 x 10-4 
5 1.90 x 10-1 1.80 x 10-4 

แนวความคิด  
1. ค้านวณปริมาณไอโอดีน ที่ถูกขับออกจากร่างกาย ผู้ป่วย ในช่วงเวลา 3 วัน ที่พักรักษาตัวที่ โรงพยาบาล

ดังนี้
 จากตาราง เมื่อมีการกินไอโอดีน 1.00 เบ็กเคอเรล ร่างกายจะท้าการขับไอโอดีนออกทางปัสสาวะ ใน

ปริมาณที่แตกต่างกันดังนี้ 
            1 วัน จะถูกขับออก     =  5.80 x 10-1  เบ็กเคอเรล 

 2 วัน จะถูกขับออก     =  5.10 x 10-2  เบ็กเคอเรล 
 3 วัน จะถูกขับออก           =  3.00 x 10-3  เบ็กเคอเรล 

       รวม 3 วัน   =  0.63           เบ็กเคอเรล 
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ผู้ป่วย กินไอโอดีน-131 7.40 x109 เบ็กเคอเรล  เพราะฉะนั้นในช่วงเวลา 3 วัน ที่ผู้ป่วยพักรักษาตัวที่ 
โรงพยาบาล จะขับไอโอดีน-131 ออกทางปัสสาวะมีค่า 0.63 x 7.40x109 มีค่า 4.70 x 109 เบ็กเคอเรล 

2. ค้านวณปริมาณไอโอดีนที่บ่อพักน้้าเสีย ในเวลา 2 เดือนที่มีการใช้บ่อพักอย่างต่อเนื่อง

เดือนที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 รับผู้ป่วยวันจันทร์วันที่ 1 จ้านวน 2 ราย และ ผู้ป่วยพัก 3 วัน เพราะฉะนั้น
ปริมาณรังสีที่ขับออกจากผู้ป่วย สะสมในบ่อพัก 2 เดือน ค้านวณดังนี้

= 2.00 x 4.70 x109 x e-(0.693/8)x57  เบ็กเคอเรล 
 = 0.67 x 108      เบ็กเคอเรล 

เดือนที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 รับผู้ป่วยวันจันทร์วันที่ 8 จ้านวน 2 ราย และ ผู้ป่วยพัก 3 วัน เพราะฉะนั้น 
ปริมาณรังสีที่ขับออกจากผู้ป่วย สะสมในบ่อพัก 2 เดือน ค้านวณดังนี้ 

= 2.00 x 4.70 x109 x e-(0.693/8)x50  เบ็กเคอเรล 
 = 1.24 x 108      เบ็กเคอเรล 

เดือนที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 รับผู้ป่วยวันจันทร์วันที่ 15 จ้านวน 2 ราย และ ผู้ป่วยพัก 3 วัน เพราะฉะนั้น 
ปริมาณรังสีที่ขับออกจากผู้ป่วย สะสมในบ่อพัก 2 เดือน ค้านวณดังนี้ 

= 2.00 x 4.70 x109 x e-(0.693/8)x43  เบ็กเคอเรล 
 = 2.27 x 108      เบ็กเคอเรล 

เดือนที่ 1 สัปดาห์ที่ 4 รับผู้ป่วยวันจันทร์วันที่ 22 จ้านวน 2 ราย และ ผู้ป่วยพัก 3 วัน เพราะฉะนั้น 
ปริมาณรังสีที่ขับออกจากผู้ป่วย สะสมในบ่อพัก 2 เดือน ค้านวณดังนี้ 

= 2.00 x 4.70 x109 x e-(0.693/8)x36  เบ็กเคอเรล 
 = 4.16 x 108      เบ็กเคอเรล  

ปริมาณไอโอดีน-131 สะสมในบ่อพักวันจันทร์ เดือนที่ 1 มีค่า 

 = 0.67x108+1.24 x108+ 2.27 x108+ 4.16 x108 
 = 8.34x108    
 = 0.08x1010   เบ็กเคอเรล 

40



เดือนที่ 2  ปริมาณไอโอดีน-131 สะสมที่บ่อพักในเดือน ที่ 2 ก็ค้านวณในแบบเดียวกัน แต่ระยะเวลาคิด 
30 วัน ซึ่ง วันจันทร์ของเดือนที่ 2 ปริมาณไอโอดีน-131 สะสมในบ่อพักมีค่า 1.12 x 1010 เบ็กเคอเรล 
ดังนั้น  เมื่อมีการรักษาผู้ป่วยทุกวันจันทร์ ปริมาณไอโอดีน- 131 สะสมที่บ่อพักน้้าท้ิง ที่มีการใช้บ่ออย่าง
ต่อเนื่อง เป็นเวลา 2 เดือน  
จะมีปริมาณ (0.08x1010 + 1.12x1010 ) =  1.20x1010     เบ็กเคอเรล 

เดือนที่ 1  สัปดาห์ที่ 1 รับผู้ป่วยวันศุกร์วันที่ 5 จ้านวน 2 ราย และ ผู้ป่วยพัก 3 วัน  เพราะฉะนั้น 
ปริมาณรังสีที่ขับออกจากผู้ป่วย สะสมในบ่อพัก 2 เดือน ค้านวณดังนี้ 

= 2.00 x 4.70 x109 x e-(0.693/8)x53  เบ็กเคอเรล 
 = 0.95 x 108      เบ็กเคอเรล 

เดือนที่ 1  สัปดาห์ที่ 2 รับผู้ป่วยวันศุกร์วันที่ 12 จ้านวน 2 ราย และ ผู้ป่วยพัก 3 วัน เพราะฉะนั้น 
ปริมาณรังสีที่ขับออกจากผู้ป่วย สะสมในบ่อพัก 2 เดือน ค้านวณดังนี้ 

= 2.00 x 4.70 x109 x e-(0.693/8)x46  เบ็กเคอเรล 
 = 1.75 x 108      เบ็กเคอเรล 

เดือนที่ 1  สัปดาห์ที่ 3 รับผู้ป่วยวันศุกร์วันที่ 19 จ้านวน 2 ราย และ ผู้ป่วยพัก 3 วัน เพราะฉะนั้น 
ปริมาณรังสีที่ขับออกจากผู้ป่วย สะสมในบ่อพัก 2 เดือน ค้านวณดังนี้ 

= 2.00 x 4.70 x109 x e-(0.693/8)x39  เบ็กเคอเรล 
 = 3.21 x 108      เบ็กเคอเรล 

เดือนที่ 1  สัปดาห์ที่ 4 รับผู้ป่วยวันศุกร์วันที่ 26 จ้านวน 2 ราย และ ผู้ป่วยพัก 3 วัน เพราะฉะนั้น 
ปริมาณรังสีที่ขับออกจากผู้ป่วย สะสมในบ่อพัก 2 เดือน ค้านวณดังนี้ 

= 2.00 x 4.70 x109 x e-(0.693/8)x32  เบ็กเคอเรล 
 = 5.88 x 108      เบ็กเคอเรล 

ปริมาณไอโอดีน-131 สะสมในบ่อพักวันศุกร์ เดือนที่ 1 มีค่า 

 = 0.95x108 +1.75x108+ 3.21x108+5.88x108  เบ็กเคอเรล 
 = 11.79x108   หรือ  0.12x1010   เบ็กเคอเรล  
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เดือนที่ 2  ปริมาณไอโอดีน-131 สะสมที่บ่อพักในเดือนที่ 2 ก็ค้านวณในแบบเดียวกัน แต่ระยะเวลาคิด 
30 วัน ซ่ึงวันศุกร์ของเดือนที่ 2 ปริมาณไอโอดีน-131 สะสมในบ่อพักมีค่า 1.58 x 1010 เบ็กเคอเรล 
ดังนั้น เมื่อมีการรักษาผู้ป่วยทุกวันศุกร์ ปริมาณไอโอดีน- 131 สะสมที่บ่อพักน้้าเสีย ที่มีการใช้บ่ออย่าง
ต่อเนื่อง เป็นเวลา 2 เดือน  
จะมีปริมาณ (0.12x1010+ 1.58 x 1010 ) =  1.70x1010     เบ็กเคอเรล 

       เพราะฉะนั้นใน 2 เดือนจะมีปริมาณไอโอดีน-131 สะสมในบ่อพัก = 1.20x1010+ 1.70x1010    เบ็กเคอเรล 
   = 2.90 x1010  เบ็กเคอเรล 

3. ค้านวณปริมาณไอโอดีนในบ่อพัก โดยถูกเจือจางด้วยน้้าที่ใช้ในการช้าระล้างของผู้ป่วย
รับผู้ป่วย 4 ราย ต่อสัปดาห์  ผู้ป่วย 1 รายใช้น้้าในการช้าระล้าง ปริมาณ 5.00x104 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ต่อวัน ผู้ป่วยแต่ละรายพักรักษาตัว 3 วัน ในเวลา 2 เดือน (8 สัปดาห์) น้้าจากการช้าระล้างของเสียของ
ผู้ป่วยค้านวณได้ดังนี้

   = 4.00x5.00x104x3x8  ลูกบาศก์เซนติเมตร/เดือน 
   = 4.80x106                ลูกบาศก์เซนติเมตร/เดือน 

เพราะฉะนั้นปริมาณไอโอดีน-131ในบ่อพักสะสม 2 เดือน  

จะมีค่า = 
2.90x1010

4.80𝑥106  เบ็กเคอเรล 

  =6.04x103   เบ็กเคอเรลต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 

4. ค้านวณปริมาณไอโอดีน-131 ในบ่อพักหลังปิดบ่อไว้ 2 เดือน ดังนี้

   = 6.04x103 x e-(0.693/8)x60  เบ็กเคอเรลต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 
 = 33.40       เบ็กเคอเรลต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 

5. ค้านวณปริมาณไอโอดีน-131 ก่อนปล่อยสู่แหล่งน้้าสาธารณะ
ปริมาณน้้าที่ใช้ในการบ้าบัดน้้าเสียของโรงพยาบาล มีค่า 6.00x108 ลูกบาศก์เซนติเมตร เพราะฉะนั้น
ปริมาณไอโอดีน-131 เมื่อผ่านการบ้าบัดน้้าเสียแล้ว จะมีค่า

     = 
33.40

6.00x108    เบ็กเคอเรล 

   = 5.57x10-8   เบ็กเคอเรลต่อลูกบาศก์เซนติเมตร  
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6. การประเมินความปลอดภัยทางรังสี  
- เกณฑ์ปลอดภัยส้าหรับของเหลว นิวไคลด์รังสีไอโอดีน-131 มีค่า 0.04 เบ็กเคอเรลต่อลูกบาศก์

เซนติเมตร
- ปริมาณไอโอดีน-131 เมื่อผ่านการบ้าบัดและปล่อยสู่แหล่งน้้าสาธารณะ มีค่า 5.57x10-8 เบ็กเคอเรล

ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
- เพราะฉะนั้น น้้าทิ้งจากโรงพยาบาล A มีค่าต่้ากว่าเกณฑ์ปลอดภัยทางรังสี สามารถปล่อยน้้าทิ้ง

สู่แหล่งน้้าสาธารณะได้
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รายงานฉบับสมบูรณ ป พ.ศ. 2561 
(จำนวน 2 โครงการ)
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โครงการตรวจพิสจูนเอกลักษณทางนิวเคลียรและรังส ี

(พ.ศ. 2556 - 2561) 

นางสาวหรเินตร มุงพยาบาล 

กลุมงานสนับสนนุทางเทคนคิดานความม่ันคงและพิทักษความปลอกภัย 

กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภยั 

สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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โครงการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ 
ทางนิวเคลียร์และรังสี (พ.ศ. 2556-2561) 

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ
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โครงการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังส ี

วัตถุประสงค์ 

1. เป็นศูนย์แห่งการตรวจพิสูจน์ทางนิวเคลียร์และรังสีของอาเซียน
2. เป็นฐานข้อมูลการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ
3. เป็นศูนย์การเรียนรู้ และเป็นศนูย์กลางเครือข่ายของภูมิภาคอาเซียน

บริหารจดัการ

สถานท่ี        

เกิดเหตุรงัสี 

เก็บรวบรวม

และขนส่ง  

วตัถุพยาน 

วางแผน

วิเคราะห ์  

วตัถุพยาน 

วิเคราะห ์ 

วตัถุพยาน

และแปรผล 

สรุปผล       

การวิเคราะห์ 
ด าเนินคดี

ตามกฎหมาย 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (SOP) 

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ
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โครงการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังส ี

งบประมาณ 

รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งโครงการ   30,127,700 บาท ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ

งบประมาณ ปี 2556 – 2561 

8,780,000 

600,000 

8,180,000 

1,284,700 

1,284,700 

- 

1,720,000 

1,020,00 

700,000 

2,510,800 

1,170,800 

1,133,400 

12,381,100 

3,381,100 

9,000,000 

3,381,100 

3,381,100 

- 

2561 2560 2559 2558 2557 2556 

รวม 

งบ
ด าเนินงาน+
งบรายจ่าย

อ่ืน 

งบลงทุน 
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โครงการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังส ี

ผลที่ไดจ้ากโครงการตรวจพสิูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2561 

2561 • พัฒนาเครือข่าย
ระดับนานาชาติ 

2560 
• พัฒนาครือข่าย

ระดับประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน 

2559 • พัฒนาศักยภาพวิธี
วิเคราะห์ 

2558 • พัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการ 

2557 • พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

2556 
• ได้รับทุนจาก

สหภาพยุโรป
โครงการที่ 30 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ
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โครงการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังส ี

ผลที่ไดจ้ากโครงการตรวจพสิูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสีเม่ือสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

วิธีการวิเคราะหเ์อกลักษณ์ยืนยันทีเ่ป็น
มาตรฐาน 

• U isotopes (U-235, U-238), Th, and
trace elements in water (IAEA-TEL-
2015-01 ALMERA Proficiency test)

• Surface Contamination (IAEA-TEL-
2018-04 ALMERA Proficiency Test)

• วิธีการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอื่นจ านวน
7 วิธี

ฐานข้อมูลการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์          
ทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ  

• ฐานข้อมูลที่ได้จากการผลการวิเคราะห์
เอกลกัษณย์ืนยัน  Gamma
Spectroscopy, XRF, XRD, SEM/EDX
และ ICP-MS

เครือขา่ยการตรวจพิสูจนเ์อกลักษณ์
ทางนิวเคลียร์ (SOP)          
ระดับประเทศ 8 คร้ัง และนานาชาติ 3 คร้ัง 

• ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ
• สถาบันนิติวทิยาศาสตร์
• กลุ่มงานเก็บกูแ้ละตรวจพิสูจนว์ัตถุระเบิด

กองบังคับการต ารวจ
• ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวดัชายแดนภาคใต้
• กรมสรรพวุธทหารเรือ
• กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
• กรมศุลกากร
• กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
• ส านักข่าวกรองแห่งชาติ
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
• มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
• มหาวิทยาลยัมหิดล

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ
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โครงการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังส ี

เครอืข่ายการตรวจพิสจูนเ์อกลกัษณ์ทางนิวเคลียร ์

OAP 

EU 

IAEA 

GICNT 

JAEA 

(พ.ศ. 2562) 
1. อยู่ระหว่างการเตรียมลงนาม
“Practical Arrangements
between The International
Atomic Energy Agency and
Office of Atoms for Peace on
Cooperation in the Area of
Nuclear Forensic Science”
2. อยู่ระหว่างการเสนอโครงการ
Coordinated Research Project 
(CRP) ภายใต้กรอบของงานนิติ
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์คือ 
“Applying Nuclear Forensics 
Science to Respond to a 
Nuclear Security Event” 

(พ.ศ. 2561)   
Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism (GICNT) 

Destiny Elephant : Nuclear Forensics Exercise  

(พ.ศ. 2563)   
Nuclear Forensics 

Workshop in 
Southeast Asia 

(พ.ศ. 2556) 
1. โครงการ 30 : Network of Excellence for
Nuclear Forensics in South East Asia 
Region  
2. อยู่ระหว่างเสนอโครงการต่อเน่ือง

ส ำนักงำนปรมำณูเพือ่สันต ิ
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โครงการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังส ี

ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ 

• ด้านสังคมและความม่ันคง
- มีศูนย์กลางในการตรวจพิสูจน์วัสดุนิวเคลียร์ และวัสดุกัมมันตรังสีของภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญในการ
เสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งสามารถสนับสนุนการก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 

• ด้านเศรษฐกิจ

- การค้าขายระหว่างประชาคมอาเซียนมีความคล่องตัว เน่ืองจากไม่ต้องกังวลกับการลักลอบขนย้ายของวัสดุนิวเคลียร์
ในภูมิภาคหรือใช้ภูมิภาคเป็นทางผ่าน

• ด้านการวิจัยและการศึกษาและการเรียนรู้
- เป็นศูนย์กลางการวิจัย การศึกษาและการเรียนรู้ และสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ ทาง

นิวเคลียร์และรังสี รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้กับสถาบันการศึกษา หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ หรือหลักสูตรที่
เก่ียวข้อง

- เผยแพร่ผลการวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อให้เกิดการยอมรับจากองค์กรในระดับนานาชาติ

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ
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ผลกระทบโครงการในมิติต่างๆ 
• ด้านสังคมและความม่ันคง
 สามารถยืนยันความถูกต้องของการตรวจสอบการลักลอบ หรือน าสารกัมมันตรังสีไปใช้ในทางไม่สันติมีความมั่นใจ

ในการตรวจสอบ การเฝ้าระวังการลักลอบที่เก่ียวข้องกับสารกัมมันตรังสี ในการน ามาใช้ในทางไม่สันติ ซ่ึงอาจ
ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อประเทศชาติ

 มีศูนย์กลางในการตรวจพิสูจน์วัสดุนิวเคลียร์ และวัสดุกัมมันตรังสีของภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญในการ
เสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

• ด้านการวิจัยและการศึกษาและการเรียนรู้
 เป็นศูนย์กลางการวิจัย การศึกษาและการเรียนรู้  ทางการตรวจพิสูจ น์วัสดุนิว เคลียร์ และวัสดุกัมมันตรังสี

ของภูมิภาคอาเซียน
 เสริมสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี ให้เป็นที่ยอมรับในระดับ

สากล 
 เผยแพร่ผลการวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อให้เกิดการยอมรับจากองค์กรในระดับนานาชาติ รวมทั้ ง

สามารถน าไปต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อสนับสนุนงาน
ก ากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย 

 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ

53



โครงการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังส ี

ขอบคุณค่ะ 

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ
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โครงการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังส ี

การแบ่งปันเครือ่งมือของห้องปฏิบัตกิาร 

ปริญญาโท 

(4 คน) 

ปริญญาเอก 

(2 คน) 

ปริญญาตรี 

(19 คน)  

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยมหดิล
4. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
9. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ส ำนักงำนปรมำณูเพือ่สันต ิ
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โครงการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการตรวจวัดรังส ี

ในสิ่งแวดลอมเขาสูระบบมาตรฐาน 

นางสาวสุภัทรา โรเบิรตส 

กลุมพัฒนาดานความปลอดภัย 

กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
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1/9/2564 NRMS : National Research Management System (ระบบบรหิารจัดการงานวจัิยแหง่ชาต)ิ

https://nriis.go.th/i61ViewProjectDetail.aspx?ProjID=8881

ขอ้มลูท ั�วไป

ความสอดคลอ้งกบันโยบายรฐับาล/ยทุธศาสตรช์าต/ิยทุธศาสตรก์ารวจิยัและนวตักรรมแหง่ชาต/ิยทุธศาสตรห์นว่ยงาน

หนว่ยงาน
สํานักงานปรมาณูเพื�อสนัติ
คณะ/สถาบนั/สาํนกั
กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกํากบัดแูลความปลอดภยั
รหสั
25610819040008

รหสัโครงการ
8881

อา้งองิ
710369 (ViewProjectDetail.aspx?ProjectID=710369)

ชื�อแผนงาน/โครงการ
โครงการพัฒนาศกัยภาพหอ้งปฏบิตักิารตรวจวดัรังสใีนสิ�งแวดลอ้มเขา้สูร่ะบบมาตรฐาน
รหสัขอ้เสนอโครงการ
10732 (i61ViewProposalDetail.aspx?pid=10732)

ลกัษณะของโครงการ
โครงการตอ่เนื�อง (ปีที�เร ิ�มตน้ 2560 ปีที�ส ิ�นสดุ 2561)

ประเภทโครงการ
โครงการ
โครงการเทยีบเทา่ผลผลติของหนว่ยงาน
โครงการวจัิยและพัฒนาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรมดา้นความปลอดภยัจากพลงังานนวิเคลยีรแ์ละรังสี
เป้าหมายแผนบรูณาการ
3.วจัิยและพัฒนา เพื�อสรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ี�มศีกัยภาพ
แนวทางการดาํเนนิงานหลกั
3.2 วจัิยประยกุตเ์ชงิลกึหรอืตอ่ยอด เพื�อนําไปใชแ้กไ้ขปัญหาการดําเนนิงานของหน่วยงาน
ตวัชี�วดัแนวทาง
3.2.1 โครงการวจัิยที�สามารถกําหนดแนวทางนําไปตอ่ยอดเชงิลกึหรอืนําไปใชแ้กไ้ขปัญหาการดําเนนิงานของหน่วยงาน รอ้ย
ละ 50

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที� 12
ยทุธศาสตรก์ารวจัิยที� 8 : การพัฒนาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจัิย และนวตักรรม
ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี
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รายละเอยีดโครงการ

ความมั�นคง
ยทุธศาสตรว์จิยัชาต ิ20 ปี
1. ดา้นความมั�นคง
ยทุธศาสตรห์นว่ยงาน

สาขา OECD หลกั
สาขา OECD รอง
คาํสาํคญั(ภาษาไทย)
การตรวจวดัรังสใีนสิ�งแวดลอ้ม, หอ้งปฏบิตักิารเคมรัีงส,ี หอ้งปฏบิตักิารชวีวทิยารังสี
คาํสาํคญั(ภาษาองักฤษ)
Environmental radiation monitoring, radiochemistry laboratory, radioecology laboratory

การศกึษาเบื�องตน้เกี�ยวกบัการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมที�เก ี�ยวขอ้งกบัโครงการ
หลกัการและเหตผุล
ในปัจจบุนัหอ้งปฏบิตักิารตรวจวดัรังสใีนสิ�งแวดลอ้ม ของกลุม่เฝ้าตรวจกมัมนัตภาพรังส ีสํานักสนับสนุนการกํากบัดแูลความแล
อดภยัจากพลงังานปรมาณู ไดดํ้าเนนิการตรวจวดัรังสใีนสิ�งแวดลอ้ม ที�ครอบคลมุสิ�งแวดลอ้มทางอากาศ ในนํ�า และบนพื�นดนิ
ไดแ้ก ่ตวัอยา่งฝุ่ นกมัมนัตรังสใีนอากาศ ตวัอยา่งนํ�าผวิดนิ ตวัอยา่งนํ�าทะเล ตวัอยา่งดนิ ตวัอยา่งหญา้ และอื�นๆ ที�รวมไปถงึ
ตวัอยา่งอาหารตา่งๆ เชน่ พชืบนบก พชืนํ�า เนื�อสตัว ์อาหารทะเล นมสด ขา้วสาร เป็นตน้ ทั �งนี�เพื�อเป็นการเฝ้าระวงัภยัทางรังสใีน
สิ�งแวดลอ้มของประเทศไทย โดยการนําเอาผลการวดัวเิคราะหไ์ปใชใ้นการประเมนิการไดรั้บรังสขีองประชาชนจากสิ�งแวดลอ้ม
ที�จะสามารถดแูลความปลอดภยัทางรังสขีองประชาชนและสิ�งแวดลอ้มได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิทาง
นวิเคลยีรแ์ละรังส ีดงัเชน่อบุตัเิหตโุรงไฟฟ้าพลงังานนวิเคลยีร ์Fukushima-Daiichi ณ ประเทศญี�ปุ่ น เมื�อวนัที� 11 มนีาคม 2554
ที�เป็นเหตใุหม้กีารรั�วไหลของสารกมัมนัตรังสไีอโอดนี-131 ซเีซยีม-134 และซเีซยีม-137 ออกสูส่ ิ�งแวดลอ้มซึ�งสารกมัมนัตรังสี
ดงักลา่วไดถ้กูปลดปลอ่ยไปตามกระแสลม และตกลงสูม่หาสมทุรแปซฟิิกและทะเลจนีใต ้ที�ทําใหเ้กดิการปนเปื�อนรังสใีนสิ�ง
แวดลอ้มในบรเิวณใกลเ้คยีง ซึ�งจะเห็นไดว้า่ประเทศไทยทแีมว้า่ยงัไมม่โีรงไฟฟ้านวิเคลยีรห์รอืการใชป้ระโยชนท์างนวิเคลยีร์
และรังสอียา่งแพรห่ลาย ก็คงจะหลกีเลี�ยงไมไ่ดท้ี�จะตอ้งไดรั้บผลกระทบจากกจิกรรมนวิเคลยีรข์องประเทศเพื�อนบา้นในภมูภิาค
ใกลเ้คยีง ดงันั�นดําเนนิการตรวจวดัวเิคราะหรั์งสใีนสิ�งแวดลอ้มของประเทศไทย ที�มคีวามถกูตอ้ง และมมีาตรฐาน ที�จะสามารถ
ยอมรับไดใ้นระดบันานนา มคีวามจําเป็นอยา่งยิ�ง โดยขอ้มลูการตรวจวดัที�ได ้ไมเ่พยีงแตนํ่าไปใชสํ้าหรับเฝ้าระวงัภยัในประเทศ
โดยตรง และยงัสามารถแลกเปลี�ยนขอ้มลูการเฝ้าระวงัภยักบัประเทศเพื�อนบา้นในภมูภิาค เพื�อใหไ้ดข้อ้มลูในวงกวา้งและ
สมบรูณม์ากขึ�น จะเห็นไดว้า่การพัฒนาหอ้งปฏบิตักิารตรวจวดัรังสใีนสิ�งแวดลอ้มใหม้มีาตรฐาน เชน่ การผา่นการรับรอง
ISO/IEC 17025 หรอืการผา่นการทดสอบความชาํนาญในเทคนคิการวดัวเิคราะหต์า่งๆ (proficiency test และ
intercomparison laboratory) เป็นสิ�งจําเป็นอยา่งยิ�งที�จะยนืยนัคณุภาพของผลการวดัวเิคราะหแ์ละเป็นที�ยอมรับในระดบั
นานาชาตไิด ้
วตัถปุระสงค์
1. เพื�อพัฒนาหอ้งปฏบิตักิารตรวจวดักมัมนัตภาพรังสใีนสิ�งแวดลอ้มของประเทศไทยเขา้สูร่ะบบมาตรฐาน 2. เพื�อวจัิยและ
พัฒนาเทคนคิในการตรวจวดันวิไคลดก์มัมนัตรังสใีนตวัอยา่งสิ�งแวดลอ้มอยา่งมมีาตรฐาน 3. เพื�อศกึษาการสะสมของสาร
กมัมนัตรังสแีละผลกระทบทางรังสตีอ่สิ�งมชีวีติในทะเลอยา่งมมีาตรฐาน 4. เพื�อรองรับการดําเนนิงานภายใตเ้ครอืขา่ย ASEAN
Network of Regulatory bodies on Atomics Energy ใน แลกเปลี�ยนฐานขอ้มลูการตรวจวดัรังสใีนสิ�งแวดลอ้มในระดบั
ภมูภิาคอาเซยีนและระดบันานาชาติ
เป้าหมาย/ผลผลติ
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-วธิทีดสอบที�ยื�นขอรับรองความสามารถหอ้งปฏบิตักิาร ISO/IEC 10725 จํานวน 1 วธิี
ทดสอบ                                                                  -เทคนคิเคมรัีงสใีนการตรวจวดักมัมนัตภาพรังสใีนตวัอยา่งสิ�งแวดลอ้มที�
ผา่นการ ทดสอบกบัวสัดอุา้งองิหรอืการทดสอบความชาํนาญหรอืการทดสอบระหวา่ง หอ้ง ปฏบิตักิาร จํานวน 1 เทคนคิ -ชนดิ
ของสิ�งมชีวีติในทะเลที�นํามาศกึษา จํานวน 1 ชนดิ -การเสนอผลงานวจัิยในการประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิจํานวน 1เรื�อง
ตวัชี�วดัความสาํเร็จของโครงการ
1.จํานวนวธิทีดสอบที�ยื�นขอรับรองความสามารถหอ้งปฏบิตักิาร ISO/IEC 10725 (1 วธิทีดสอบ ใน 2 ปี ระหวา่งปี 60-61)
2.จํานวนเทคนคิเคมใีนการตรวจวดักมัมนัตภาพรังสใีนตวัอยา่งสิ�งแวดลอ้มที�ผา่นการทดสอบกบัวสัดอุา้งองิหรอืการทดสอบ
ความ ชาํนาญหรอืการทดสอบระหวา่งหอ้งปฏบิตักิาร (1 เทคนคิ ใน 2 ปี ระหวา่งปี 60-61) 3.รายงานผลการศกึษาการสะสมของ
สารกมัมนัตรังสแีละผลกระทบทางรังสตีอ่สิ�งมชีวีติในทะเล (1 รายงาน ใน 2 ปี ระหวา่งปี 60-61) 4.จํานวนผลงานวจัิยที�นําเสนอ
ในการประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิ(2 เรื�อง ใน 2 ปี ระหวา่งปี 60-61)

วธิกีารดาํเนนิงาน
การพัฒนาหอ้งปฏบิตักิาร และพัฒนาเทคนคิการตรวจวดัรังสใีนสิ�งแวดลอ้มใหม่ๆ ที�มมีาตรฐาน ใหไ้ดข้อ้มลูการตรวจวดัวเิคราะห์
รังสใีนสิ�งแวดลอ้มของประเทศไทยที�ครอบคลมุและหลากหลายมากขึ�น เชน่การพัฒนาเทคนคิการวดัวเิคราะห ์Po-210 ในนํ�า
ทะเล โดยมกีระบวนการคอื 1. ศกึษาคน้ควา้เทคนคิการวเิคราะหแ์บบใหม่ๆ  2. จัดเตรยีมหอ้งปฏบิตักิาร อปุกรณแ์ละสารเคมี
สําหรับการวดัวเิคราะห ์3. ดําเนนิการออกเก็บตวัอยา่งทั�วประเทศ 4. ดําเนนิการวดัวเิคราะหต์วัอยา่งเทยีบกบั reference
material หรอื เขา้รว่มทดสอบความชาํนาญ (proficiency test หรอื inter comparison laboratory) 5. ดําเนนิการประมวนผล
การวเิคราะห์
ขอบเขตการดาํเนนิงาน
การตรวจวดัวเิคราะหท์างรังสใีนตวัอยา่งสิ�งแวดลอ้มทั�วประเทศไทย ของหอ้งปฏบิตักิารตรวจวดัรังสใีนสิ�งแวดลอ้ม ที�ดําเนนิการ
ภายใตก้ลุม่เฝ้าตรวจกมัมนัตภาพรังส ีสํานักสนับสนุนการกํากบัดแูลความปลอดภยัจากพลงังานปรมาณู นั�นจําเป็นที�ตอ้งขยาย
การตรวจวดัรังสใีนสิ�งแวดลอ้มที�เพิ�มเทคนคิแบบใหม่ๆ ที�มมีาตรฐาน และครอบคลมุตวัอยา่งที�หลากหลายมากขึ�นทั�วทั �ง
ประเทศไทย
ประโยชนท์ี�คาดวา่จะไดร้บั
1. ดา้นสงัคมและความมั�นคง - สิ�งแวดลอ้มในประเทศไทยไดรั้บการป้องกนัผลกระทบทางนวิเคลยีรแ์ละรังสทีี�เกดิจากการ
กจิกรรมทั �งในประเทศ และในภมูภิาคอาเซยีน - ประชาชนเกดิความมั�นใจในการใชท้รัพยากรในสิ�งแวดลอ้มในชวีติประจําวนั
จากอนัตรายหรอืผลกระทบทาง นวิเคลยีรแ์ละรังส ี2. ดา้นเศรษฐกจิ - สรา้งเสรมิความมั�นใจและปลอดภยัจากอนัตรายหรอืผลก
ระทบทางนวิเคลยีรแ์ละรังส ีในอตุสาหกรรมการสง่ออก อาหาร และอตุสาหกรรมการทอ่งเที�ยวของประเทศได ้3. ดา้นการวจัิย
และการศกึษาและการเรยีนรู ้- สามารถยกระดบัหอ้งปฏบิตักิารตรวจวดัรังสใีนสิ�งแวดลอ้มใหม้มีาตรฐาน และไดรั้บการยอมรับใน
ระดบัสากล - เผยแพรผ่ลการวดัวเิคราะห ์พรอ้มที�จะใชใ้นการอา้งองิในกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิทางรังสหีรอืเกดิการปนเปื�อนทาง
รังสใีนอนาคต - ตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลการวดัวเิคราะหท์ี�มคีณุภาพในระดบัสากล เพื�อใหเ้กดิการยอมรับจากองคก์รนานาชาติ
มาตรฐานการวจิยั

 มกีารใชส้ตัวท์ดลอง
 มกีารวจัิยในมนุษย์

  มกีารวจัิยที�เกี�ยวขอ้งกบัความปลอดภยัทางชวีภาพ
 มกีารใชห้อ้งปฎบิตักิารที�เกี�ยวกบัสารเคมี

การตรวจสอบทรพัยส์นิทางปญัญาและสทิธบิตัรที�เก ี�ยวขอ้งกบัโครงการ
 ไมม่ ีการตรวจสอบทรัพยส์นิทางปัญญา และ/หรอื สทิธบิตัรที�เกี�ยวขอ้ง 

  ตรวจสอบทรัพยส์นิทางปัญญาแลว้ ไมม่ ีทรัพยส์นิทางปัญญา และ/หรอื สทิธบิตัรที�เกี�ยวขอ้ง
  ตรวจสอบทรัพยส์นิทางปัญญาแลว้ ม ีทรัพยส์นิทางปัญญา และ/หรอื สทิธบิตัรที�เกี�ยวขอ้ง
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นกัวจิยั/ผูร้บัผดิชอบโครงการ

แผน-ผลการดาํเนนิงาน

ชื�อผูร้บัผดิชอบ
นางสาวสภุทัรา วเิศษพจนกจิ
โทรศพัท(์ที�ตดิตอ่ไดส้ะดวก)

e-mail
panlant_ja@hotmail.com

ลาํดบั กจิกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

สดัสว่น
ของงาน
ตอ่

โครงการ

ความ
สาํเร็จ
ตอ่

กจิกรรม

1 1. การขอรับ
รองความ
สามารถหอ้ง
ปฏบิตักิาร
ISO/IEC
10725

36 100

2 2. พัฒนา
เทคนคิเคมรัีงสี
ในการตรวจวดั
กมัมนัตภาพรังสี
ในตวัอยา่งสิ�ง
แวดลอ้มทาง
ทะเลอยา่งมี
มาตรฐาน

30 100

3 3. ศกึษาการ
สะสมของสาร
กมัมนัตรังสแีละ
ผลกระทบทาง
รังสตีอ่สิ�งมชีวีติ
ในทะเลอยา่งมี
มาตรฐาน

14 100

4 4. การเผย
แพรผ่ลงานวจัิย
ในการประชมุ
วชิาการระดบั
นานาชาติ

20 100
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งบประมาณ

เอกสารแนบ

งบประมาณรวมตลอดโครงการ
7,179,720 บาท
งบประมาณเสนอขอ

หมวดงบประมาณ งบประมาณเสนอขอ งบประมาณหนว่ยงานจดัสรร

งบบคุลากร - -

งบดําเนนิการ 2,179,720 7,179,700

งบลงทนุ 5,000,000 -

คา่ธรรมเนยีมอดุหนุนสถาบนั - -

รวม 7,179,700

ชื�อไฟล์ ประเภทเอกสาร ประเภทไฟล์

แบบรายงานความกา้วหนา้ไตรมาส1 new.pdf
(getFileFileUploadTemp.aspx?
file=AttatchFile/256204171356353010052.pdf)

ไฟลร์ายงานความกา้วหนา้
โครงการวจัิย

แบบรายงานความกา้วหนา้ไตรมาส2 new.pdf
(getFileFileUploadTemp.aspx?
file=AttatchFile/256204171356487227161.pdf)

ไฟลร์ายงานความกา้วหนา้
โครงการวจัิย

แบบรายงานความกา้วหนา้ไตรมาส3 new.pdf
(getFileFileUploadTemp.aspx?
file=AttatchFile/256204171357010892753.pdf)

ไฟลร์ายงานความกา้วหนา้
โครงการวจัิย

แบบรายงานความกา้วหนา้ไตรมาส4 new.pdf
(getFileFileUploadTemp.aspx?
file=AttatchFile/256204171357149980440.pdf)

ไฟลร์ายงานความกา้วหนา้
โครงการวจัิย

แบบรายงานฉบบัสมบรูณ.์pdf (getFileFileUploadTemp.aspx?
file=AttatchFile/256204171357244952479.pdf)

ไฟลร์ายงานฉบบัสมบรูณ์

 โครงการวจัิยเสร็จสิ�น (8)สถานะงาน
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ระบบบรหิารจัดการงานวจัิยแหง่ชาต ิ(National Research Management System : NRMS)
E-mail: nriis@nrct.go.th

รองรับและแสดงผลไดด้บีน Google Chrome ที�ความละเอยีด 1024 x 768 px ขึ�นไป
ขอ้มลูสว่นบคุคลถกูจัดเก็บดว้ยมาตรฐานความปลอดภยัของระบบงาน และใชเ้พื�อวตัถปุระสงคข์อง การใชง้านระบบและเพยีง

เทา่ที�จําเป็นเทา่นั�น
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รายงานฉบับสมบูรณ ป พ.ศ. 2562 
(จำนวน 13 โครงการ) 
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โครงการพัฒนามาตรวัดรังสทีางชีวภาพชนิดไมโครฟลูอิดิกแบบพกพาได 

เพ่ือใชประเมินปรมิาณรังสีภาคสนาม กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

ทางนิวเคลียรและรงัส ี

นางดารุณี พีขุนทด 

ผูอำนวยการกองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย 

กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภยั 

สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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บทคัดย่อ 

โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาอุปกรณ์ไมโครฟูอิดิกแบบพกพา ส าหรับใช้ประเมินปริมาณรังสีที่
บุคคลได้รับ โดยใช้เทคนิคการวัด gamma-H2AX ด้วยวิธี immunofluorescence เพ่ือใช้ส าหรับคัดกรองผู้ที่ได้รับ
รังสีออกจากผู้ที่ไม่ได้รับรังสี ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี โดยได้ท าการออกแบบและประดิษฐ์ไมโครฟลูอิดิกส์
ส าหรับแยกเม็ดเลือดขาวต้นแบบ มีลักษณะเป็นแผ่นดิสก์ท าจากอะคริลิกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มิลลิเมตร 
ความหนา 5 มิลลิเมตร ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการเล็กๆ มีลักษณะเป็นรูปหกเหลี่ยม จ านวนรวม 12 ห้อง แต่ละ
ห้องมีความลึก 3 มิลลิเมตร พร้อมช่องยาว 20 มิลลิเมตร มีปริมาตรรวม 120 ไมโครลิตร จากการประเมิน
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกที่พัฒนาขึ้น โดยใช้ตัวอย่างเลือดปริมาตร 120 ไมโครลิตร ปั่นเหวี่ยงที่ 
3000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที แล้วเติมสาร Ficoll ความหนาแน่น 1.077 กรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 60 
ไมโครลิตร พบว่า สามารถแยกเม็ดเลือดขาวได้ประมาณ 1.50 x 106 - 1.90 x 106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ซึ่งนับว่ามี
ประสิทธิภาพการแยกเม็ดเลือดขาวใกล้เคียงกับการใช้วิธีแยกแบบดั้งเดิม ในขณะที่อุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกมีการใช้
สารเคมีและตัวอย่างเลือดน้อยกว่ามาก ขั้นตอนต่อไปได้ท าการออกแบบชุดตรวจวัด gamma-H2AX ด้วยวิธีอิมมูโน
ฟลูออเรสเซนส์ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการประดิษฐ์และทดสอบอุปกรณ์ดังกล่าว  

Abstract 

This research project aims to develop a portable microfluidic system for assessing the 
radiation dose received by a person using gamma-H2AX immunofluorescence measurement. It 
will be used to screen people who have received radiation from those who have not received 
radiation in the event of a radiation emergency. The prototype microfluidics for white blood cell 
separation is designed and fabricated on an acrylic disc with a diameter of 90 mm and a 
thickness of 5 mm. The design consists of a hexagonal chamber with a depth of 3 mm and a 
straight channel of 20 mm in length. Samples can be loaded into this device using a 
micropipette, and 12 samples are available in one test run. The total volume of each chamber 
is 120 uL. Initial assessment was performed by filling 120 uL whole blood into a hexagonal 
chamber and centrifuging at 3000 rpm for 5 minutes, then adding 60 uL Ficoll (1.077 g/mL) and 
centrifuging. The average number of white blood cells separated from the same disc is 
approximately 1.50 x 106 - 1.90 x 106 cells/ml, which is sufficient for the gamma-H2AX foci assay. 
Immunofluorescence detection systems are designed and fabricated.  

1. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพชนิดไมโครฟลูอิดิกแบบพกพาได้ เพ่ือใช้ประเมินปริมาณรังสี

ภาคสนาม กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

2. ผู้รับผิดชอบ
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ต าแหน่งในโครงการ ชื่อ-นามสกุล บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ที่ปรึกษาโครงการ นายธงชัย  สุดประเสริฐ ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน า 
หัวหน้าโครงการในส่วนของเครือข่าย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รศ.ดร. วันวิสา สุดประเสริฐ
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บริหารและด าเนินโครงการ 

หัวหน้าโครงการส่วนของ ปส. นางดารุณี พีขุนทด บริหารและด าเนินโครงการให้
เป็นไปตามเป้าหมาย 

ผู้ร่วมวิจัย นางสาวนาฎนลิน ศาสตรี 
นายกฤตนัย แพงศรี 

ประสานงานและด าเนินโครงการ 
ให้เป็นไปตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบของ ปส. 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีทางนิวเคลียร์และรังสีมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย เช่น การผลิตพลังงาน การ

ใช้ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย การใช้ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม เป็นต้น 
ส่งผลให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้รับสัมผัสรังสีเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่าปริมาณรังสีจากกิจกรรมเหล่านี้
จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายอย่างเฉียบพลัน แต่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งหรือโรคทางพันธุกรรมได้
ในระยะยาว ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีจึงต้องมีอุปกรณ์ตรวจวัดการได้รับรังสีหรือมาตรวัดรังสีประจ าตัวบุคคล
เพื่อประเมินปริมาณรังสีสะสมที่ได้รับ แต่ส าหรับผู ้ป่วยที ่ได้รับการตรวจวินิจฉัยหรือบ าบัดรักษาโรคด้วยรังสี 
รวมทั้งประชาชนผู้ประสบอุบัติภัยหรืออุบัติเหตุทางรังสี จะไม่มีมาตรวัดรังสีประจ าตัวบุคคลติดตัวไว้ใช้เป็นประจ า 
จึงจ าเป็นต้องมีวิธีประเมินการรับรังสีจากรา่งกายของผู้รับรังสีโดยตรง เพ่ือประกอบการรักษาทางการแพทย์ต่อไป 

การประเมินปริมาณรังสีที่ได้รับจากตัวอย่างเนื้อเยื่อหรือเซลล์ของผู้รับรังสีโดยตรง สามารถกระท าได้
โดยใช้มาตรวัดรังสีทางชีวภาพ (biodosimeter) โดยการวิเคราะห์จากความผิดปกติของโครโมโซม การเกิดไมโครนิวเคลียส 
หรือการแตกหักของดีเอ็นเอสายคู่ (DNA double-strand breaks) ซึ่งการแตกหักของดีเอ็นเอสายคู่นี้ก าลังได้รับ
ความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากมีความไวต่อปริมาณรังสี  ซึ่งวิธีการตรวจวัดแตกหักของดีเอ็นเอสายคู่โดยการ
ตรวจวัดการเกิด gamma-H2AX เป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน โดยการตรวจด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์ใน
สารละลายด้วยเลเซอร์ (flow cytometer) อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือดังกล่าวมีกระบวนการค่อนข้างซับซ้อน 
ต้องใช้ตัวอย่างเลือดและสารเคมีปริมาณมาก ส่งผลให้วิธีการตรวจมีค่าใช้จ่ายสูง นอกจากนี้ ด้วยข้อจ ากัดของการที่
เครื่องมือชนิดนี้มีขนาดใหญ่และมีน้ าหนักมาก จึงมีการใช้เครื่องมือดังกล่าวเฉพาะห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ และไม่
สะดวกในการประยุกต์ใช้กับงานภาคสนาม 

ไมโครฟลูอิดิกชิพ (microfluidic chip) หรือห้องปฏิบัติการบนชิพ (Lab on a chip) เป็นเทคนิคหนึ่งที่มี
ข้อได้เปรียบ เป็นต้นว่า ให้ผลการวิเคราะห์ที่รวดเร็ว ใช้ตัวอย่างปริมาณน้อย สามารถพกพาหรือน าไปใช้ใน
ภาคสนามได้ ปัจจุบันจึงมีการน ามาประยุกต์ใช้ในงานด้านสิ่งแวดล้อม ชีววิทยา และการแพทย์ คณะผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะพัฒนาอุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกพร้อมกับอุปกรณ์ตรวจวัดความเข้มของ immunofluorescence 
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ของ gamma-H2AX ที่มีความไวและความถูกต้องแม่นย า เพ่ือช่วยให้สามารถประเมินความเสียหายต่อเซลล์
ที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด (short-term effect) โดยสามารถน ามาประยุกต์ใช้ตรวจเพื่อคัดกรองผู้ที่ได้รับรังสี
ออกจากผู้ที่ไม่ได้รับรังสี ในกลุ่มประชากรจ านวนมาก เช่น ในกรณีเกิดอุบัติภัยจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในกลุ่ม
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ป่วยที่ต้องรับการบ าบัดโรคด้วยรังสี เพื่อประเมินความไวหรือ
การตอบสนองต่อรังสีชองผู้ป่วยโดยแพทย์ผู้รักษาสามารถน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนการรักษาแบบเฉพาะ
บุคคล (personalized therapy) ได้ต่อไป 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4.1 เพ่ือพัฒนาอุปกรณ์ไมโครฟูอิดิกแบบพกพา ส าหรับใช้ประเมินปริมาณรังสีที่บุคคลได้รับ โดยใช้เทคนิค
การวัด gamma-H2AX ด้วยวิธี immunofluorescence  

4.2 เพ่ือพัฒนาวิธี/อุปกรณ์ส าหรับตรวจวัดรังสีทางชีวภาพที่มีความสะดวก รวดเร็ว ส าหรับใช้คัดกรองผู้ที่
ได้รับรังสีออกจากผู้ที่ไม่ได้รับรังสี ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี 

4.3 เพ่ือน าอุปกรณ์ไมโครฟูอิดิกต้นแบบที่พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์ เช่น แผนกรังสีรักษา 
เพ่ือสนับสนุนการรักษาแบบเฉพาะบุคคล  

5. กลุ่มเป้าหมาย  ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลต่างๆ และคณะกรรมการ
พัฒนามาตรวดัรังสีทางชีววิทยาของประเทศ

6. วิธีการด าเนินงาน
6.1 การออกแบบและประดิษฐ์ไมโครฟลูอิดิกส์ชิพส าหรับแยกเม็ดเลือดขาว

การออกแบบไมโครฟลูอิดิกส์ส าหรับการแยกเม็ดเลือดขาว ไดด้ าเนินงานวิจัยร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีไมโคร-
อิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยอาศัยหลักการขับดันของเหลวให้ไหลผ่านช่องแคบบนแผ่นดิสกด์้วยแรงที่เกิด
จากการปั่นเหวี่ยง (Centrifugal microfluidics) กระบวนการแยกเม็ดเลือดขาวบนแผ่นดิสก์ประกอบด้วยขั้นตอน
ต่างๆ ที่ส าคัญ ได้แก ่ การผสมของเหลว การเปิดปิดการไหลผ่านของของเหลว การก าหนดปริมาตร และการแยก
สาร ในการออกแบบลวดลายจะใช้โปรแกรมวาดแบบ Solid works หรือ Auto CAD โดยช่องทางการไหลที่ท าการ
ออกแบบต้องมีขนาดกว้างเพียงพอให้เซลล์เม็ดเลือดสามารถผ่านเข้าไปได้ จากนั้นจึงท าการประดิษฐ์ลวดลายบน
แผ่นดิสก์ตามรูปแบบที่ได้ออกแบบไว้ 
6.2 การออกแบบและประดิษฐ์ชุดตรวจวัด gamma-H2AX ด้วยวิธีอิมมูโนฟลูออเรสเซนส์  

ท าการออกแบบชุดตรวจวัด gamma-H2AX ด้วยวิธีอิมมูโนฟลูออเรสเซนส์ โดยอาศัยการตรวจจับ 
gamma-H2AX ด้วยแอนติบอดี้ที่ย้อมสีฟลูออเรสเซนส์ หลังจากนั้นจึงประดิษฐ์อุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกส์ แล้วน ามา
เชื่อมต่อกับชุดแยกเม็ดเลือดขาว  
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ท าการออกแบบอุปกรณ์หลักของชุดตรวจวัดสัญญาณอิมมูโนฟลูออเรสเซนส์ ซ่ึงประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก
ไดแ้ก่ แหล่งก าเนิดแสงที่ใช้กระตุ้น ไมโครฟลูอิดิกชิพ หัววัดแสง ชุดขยายสัญญาณแอนาล็อก และหน่วยจัดการ
ข้อมูลและประมวลผล 
6.3  การประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกต้นแบบท่ีพัฒนาขึ้น 

สร้างกราฟมาตรฐานความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณรังสีดูดกลืนกับความเข้มของสัญญาณฟลูออเรสเซนส์
หรือจ านวนโฟไซ gamma-H2AX ที่ได้จากอุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิก เปรียบเทียบผลที่ได้กับการใช้วิธี flow 
cytometry แบบดั้งเดมิ 

7. ผลการด าเนินงาน

7.1 การออกแบบและประดิษฐ์ไมโครฟลูอิดิกชิพส าหรับแยกเม็ดเลือดขาว 

ลักษณะของอุปกรณ์จะเป็นแผ่นดิสก์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 90 มิลลิเมตร ความหนาของแผ่น
ประมาณ 4 – 5 มิลลิเมตร โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ แผ่นบนและแผ่นล่างที่มีกาวด้านเดียว ความหนาประมาณ 
1 มิลลิเมตร และแผ่นกลางส าหรับการสลักลายเป็นช่องทางการไหลของสารที่มีกาวทั้งสองด้าน ความหนาประมาณ 
2 มิลลิเมตร หลังจากแกะลวดลายเรียบร้อยแล้วจะต้องน าไปกดด้วยแม่แรงเพ่ือให้แผ่นทั้งสามติดกันแนบสนิทมาก
ยิ่งขึ้น โดยได้ท าการออกแบบและประดิษฐ์ทั้งหมด 4 แบบ (ภาพท่ี 1) แบ่งออกเป็น  

แบบที่ 1 ลักษณะเป็นท่อตรงมีทิศตั้งฉากกัน 

แบบที่ 2 ลักษณะเป็นท่อรูปตัววายท ามุม 45 องศา 

แบบที่ 3 ลักษณะเป็น chamber ทรง 6 เหลี่ยม ต่อกับท่อตรง  

แบบที่ 4 ลักษณะเป็น chamber ทรง 6 เหลี่ยม ต่อกับท่อตรงเอียงประมาณ 45 องศา 

       แบบที่ 1         แบบที่ 2                แบบที่ 3      แบบที่ 4 

ภาพที่ 1 แบบของไมโครฟลูอิดิกส์บนแผ่นดิสกส์ าหรับแยกเซลล์เม็ดเลือดขาว 

C C 
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ลักษณะของลวดลายจะประกอบด้วยทางเข้าสาร 2 ช่อง ส าหรับเลือดที่เจือจางแล้วและ Ficoll (ความ
หนาแน่น 1.077 g/mL) และทางออกของสาร 1 ช่อง ส าหรับ PBMCs (Peripheral Blood Mononuclear Cells 
หรือ Buffy coat) หลังจากท าการปั่นเหวี่ยงเพ่ือดูการแยกชั้นของตัวอย่างเลือดแล้ว น าไปวิเคราะห์ภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ เพ่ือหาชั้นของ PBMCs และเปรียบเทียบอัตราส่วนส าหรับน าไปปรับปรุงการออกแบบชิ้นงานให้สามารถ
น าชั้น PBMCs ไปใช้งานได้อย่างเพียงพอในขั้นตอนถัดไป 

ผลการทดสอบการปั่นเหวี่ยงแบบที่ 1 และแบบที่ 2 (ภาพที่ 2) พบว่า แบบที่ 1 การออกแบบที่ channel 
ตั้งฉากกัน ท าให้สารตัวอย่างค้างที่ส่วนโค้งของ chamber ส่วนแบบที่ 2 ลักษณะ channel รูปตัววายท ามุม 45 
องศา ไม่มีสารค้างใน chamber ด้านบน แต่ chamber ที่รับสารด้านล่างปริมาตรมากเกินและ channel ตรงสั้น
เกินไปท าให้สารตัวอย่างไม่ขึ้นมาอยู่บริเวณที่ต้องการ นอกจากนี้การท า chamber เป็นทรงกลมอาจท าให้สาร
ตัวอย่างที่มีเซลล์ที่ต้องการค้างบริเวณคอคอด 

ภาพที่ 2 การแยกชั้นขององค์ประกอบเลือดภายหลังจากการเติม Ficoll แล้วปั่นเหวี่ยงของชิ้นงานแบบที่ 1 (ซ้าย) 
และ แบบที่ 2 (ขวา) 

ผลการทดสอบการปั่นเหวี่ยงแบบที่ 3 และแบบที่ 4 (ภาพที่ 3) พบว่า การแยกชั้นของสารตัวอย่างจะ
สังเกตุได้ยากเนื่องจากเม็ดเลือดแดงและพลาสมาผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ในขณะที่หากใช้เลือดที่ไม่ได้เจือจาง การ
แยกชั้นเห็นได้อย่างชัดเจนมากกว่า  จ านวนรอบการปั่นเหวี่ยงที่เหมาะสมคือ 5,000 rpm เวลา 5 นาที แต่หากสาร
ตัวอย่างปริมาตรมากขึ้นอาจจะต้องเพ่ิมจ านวนครั้งการปั่นเหวี่ยงให้มากข้ึนด้วย 

สรุปผลจากการวิเคราะห์ทั้ง 4 แบบ 

1. ตัวอย่างเลือดที่ใช้ในการทดสอบควรเป็น whole Blood หรือเลือดท่ีไมไ่ด้เจือจางด้วย PBS Buffer
2. ควรเพ่ิมอัตราส่วนของสาร Ficoll ให้มากขึ้น เพ่ือให้สังเกตุเห็นการแยกชั้นได้อย่างชัดเจน (การใส่สาร Ficoll

เป็นการท าให้ตัวอย่างเลือดท่ีน าไปปั่นเหวี่ยงมีความสะอาดและแยกกันอย่างชัดเจนมากขึ้น)
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3. แบบที่ 3 หรือแบบที่ 4 เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมมากกว่าแบบที่ 1 และแบบที่ 2 อย่างไรก็ตามควรเพ่ิม
ปริมาตรในการทดสอบเพ่ือให้สามารถมองเห็นชั้น PBMCs ที่ต้องการไดช้ัดเจนมากขึ้น

การด าเนินงานขั้นต่อไป ได้ท าการหาประสิทธิภาพของการแยกชั้น PBMCs และอัตราส่วนของชั้นที่
แน่นอน โดยการเพ่ิมอัตราส่วนของสาร Ficoll จนสามารถแยกชั้นของ PBMCs ได้อย่างชัดเจน จากนั้นน าเอา 
PBMCs ออกมาจากระบบและน าไปล้างด้วย PBS buffer ก่อนน าเม็ดเลือดขาวไปย้อมด้วย trypan blue และ
ตรวจนับจ านวนเซลล์ด้วย hemocytometer ภายใตก้ล้องจุลทรรศน์  
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ภาพที่ 3 การแยกชั้นขององค์ประกอบเลือดภายหลังจากการเติม Ficoll แล้วปั่นเหวี่ยงของชิ้นงานแบบที่ 3 (บน) 
และ แบบที่ 4 (ล่าง) 

ผลการประเมินในขั้นต้นพบว่า อุปกรณ์ท่ีพัฒนาขึ้นสามารถแยกเม็ดเลือดขาวได้ประมาณ 1.50 x 106 - 
1.90 x 106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ซึ่งนับว่ามีประสิทธิภาพการแยกเม็ดเลือดขาวใกล้เคียงกับการใช้วิธีแยกแบบดั้งเดิม 
ในขณะที่อุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกมีข้อดีกว่า เนื่องจากมีการใช้สารเคมีและตัวอย่างเลือดน้อยกว่ามาก  
7.2 การออกแบบและประดิษฐ์ชุดตรวจวัด gamma-H2AX ด้วยวิธีอิมมูโนฟลูออเรสเซนส์  

ศึกษาและออกแบบไมโครฟลูอิดิกเพ่ือประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค gamma H2AX โดย
แนวคิดของการออกแบบ ก าหนดให้มีช่องทางเข้าของสาร (A) ช่องกักเก็บสารและท าปฏิกิริยาของสาร (B) และ
ช่องทางออกของสาร (C และ D) โดยจะผลักดันสารที่เหลือจากการท าปฏิกริยิาออกผ่านทางช่อง C ที่มหีน้าตัด 
ของท่อน้อยกว่า 10 ไมโครเมตร ซึ่งจะท าให้ลิมโฟไซต์ผ่านออกไปไม่ได้ ท าให้เราสามารถน าลิมโฟไซต์ 
ไปใช้งานต่อได้ (ภาพที ่4) โดยในขั้นตอนต่อไป จะท าการประดิษฐ์ชิ้นงานที่ได้ออกแบบไว้ และทดสอบการใช้งาน 

ภาพที ่4 รูปแบบของไมโครฟลูอิดิกส าหรับการตรวจวัด gamma H2AX 

8. สรุปผลการด าเนินงาน
8.1 ออกแบบและประดิษฐ์ไมโครฟลูอิดิกชิพส าหรับแยกเม็ดเลือดขาว 
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8.2 ทดสอบประสิทธิภาพการแยกเม็ดเลือดขาวของไมโครฟลูอิดิกชิพที่ได้พัฒนาขึ้น 
8.3 ออกแบบและประดิษฐ์ชุดตรวจวัด gamma-H2AX ด้วยวิธีอิมมูโนฟลูออเรสเซนส์ 

9. ประโยชน์ที่จะได้รับ
9.1 การใช้ระบบไมโครฟลูอิดิกจะช่วยลดปริมาณสารตัวอย่างที่น ามาตรวจวัด ช่วยลดระยะเวลา และลด

ค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยโรคด้วย   
9.2 อุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกแบบพกพา จะช่วยให้ทราบปริมาณรังสีที่แต่ละบุคคลได้รับ ภายในระยะเวลา

อันรวดเร็ว ซ่ึงจะช่วยให้แพทย์วางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 
9.3 อุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกแบบพกพา สามารถประยุกต์ใช้เพ่ือการรักษาโรคแบบเฉพาะบุคคล โดย

ประเมินผลการตอบสนองต่อรังสีของผู้ป่วยในแผนกรังสีรักษา ด้วยการเจาะเลือดจากปลายนิ้วของผู้ป่วย ช่วยให้
แพทย์ผู้รักษาสามารถวางแผนการรักษาด้วยรังสี ให้แก่ผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละคน 
มีความไวต่อรังสีที่แตกต่างกัน 
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โครงการพัฒนาการวัดปริมาณรังสีดูดกลืนในระดับรังสี 

รักษาดวยอีพีอารโดสมิเตอร 

นางสุมาลี นิลพฤกษ 

กลุมมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียรและรังส ี

กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
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รหัสโครงการ  13257 
ชื่อโครงการ (ไทย): โครงการพัฒนาการวัดปริมาณรังสีดูดกลืนในระดับรังสีรักษาด้วยอีพีอาร์โดสมิเตอร์ 
ชื่อโครงการ (อังกฤษ):  Development of Absorbed dose in Radiotherapy dose by EPR 

 dosimeter 
ประเภทโครงการ: โครงการ 
สถานภาพ: โครงการวิจัยต่อเนื่อง (2ปี) 
เป้าหมาย: 2. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
แนวทาง: 2.2 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นส าคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 

 การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้ 
กลุ่ม: ประเด็น 1 : สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษท่ี 21 
กลุ่มย่อย: 1.3 ความม่ันคงประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าประสงค ์ 2.3 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ 2.การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษท่ี 21 
แผนงานความม่ันคงของประเทศ 

ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น 
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาความพร้อมด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์

และรังสี 
ผู้รับผิดชอบ 

ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งใน
โครงการ 

สัดส่วนการ
มีส่วนร่วม 

เวลาที่ท าวิจัย(ชม./
สัปดาห์) 

นาย ธงชัย สุดประเสริฐ ที่ปรึกษาโครงการ 5 4 

นาง สุมาลี นิลพฤกษ์ หัวหน้าโครงการ 50 30 

นางสาว ภาวิณี ชูสินธ ์ ผู้ร่วมวิจัย 30 20 

ดร. วิทิต ผึ่งกัน ผู้ร่วมวิจัย 15 10 
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ค าส าคัญ (Keyword) 
ค าส าคัญ (ไทย) ปริมาณรังสีดูดกลืน, รังสีรักษา, อีพีอาร์ โดสมิเตอร์ 
ค าส าคัญ (อังกฤษ) Absorbed dose, Radiotherapy, EPR dosimeter 

ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานด้านการวัดปริมาณรังสีระดับสูง กลุ่มมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร์และรังสี 

ส านักสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เป็นหน่วยงาน
มาตรฐานรังสีก่อไอออนของประเทศ มีหน้าที่ในการให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีในกระบวนการ
ฉายรังสี ซึ่งการวัดปริมาณรังสีท าให้ทราบค่าปริมาณรังสีดูดกลืนที่ท าให้วัสดุ/อุปกรณ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการ
ฉายรังสีเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพ ชีววิทยา และทางเคมี ซึ่งการวัดปริมาณรังสีที่ถูกต้อง เที่ยงตรง
และแม่นย า จะท าให้ฉายรังสีเป็นที่ยอมรับ และผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจในกระบวนการฉายรังสี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการฉายรังสีที่ต้องเกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์ ยิ่งต้องการ การวัดปริมาณรังสีที่มีความถูกต้อง 
แม่นย า ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งห้องปฏิบัติการฯ ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของความถูกต้องการวัดปริมาณรังสี จึงได้น าระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ส าหรับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ
ทดสอบและ/หรือสอบเทียบ มาปรับใช้ในการด าเนินการของห้องปฏิบัติการฯ ปส. และได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ปีงบประมาณ 2557 ขอบข่ายการวัดปริมาณรังสีดูดกลืน (Absorbed dose 
to water) 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการน ารังสีมาใช้ประโยชน์กันมากขึ้นทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และทาง
การแพทย์ ซึ่งจะเห็นได้ว่ารังสีนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ มากมาย แต่หากขาดการประกันคุณภาพการวัด
ปริมาณรังสีที่เหมาะสมแล้วอาจส่งผลความเสียหายได้ ด้วยเหตุนี้วิธีการวัดปริมาณรังสีจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะจะเป็นสิ่งยืนยันความถูกต้องของปริมาณรังสีในการฉายรังสีครั้งนั้นๆ โครงการนี้จึงมีแนวคิดที่จะ
พัฒนาการวัดปริมาณรังสีในระดับรังสีรักษา (Radiotherapy  dose levels) โดยน าอุปกรณ์วัดปริมาณรังสี
ชนิดอีพีอาร์โดสมิเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีแบบเคลื่อนย้าย (Transfer dosimeter) สามารถวัด
ปริมาณรังสีได้ตั้งแต่ 1 เกรย์ - 200 กิโลเกรย์ มาประยุกต์ใช้ในการวัดปริมาณรังสีที่ใช้งานทางการแพทย์ใน
ระดับรังสีรักษา เพ่ือให้สามารถรองรับการเปรียบเทียบมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในงานรังสีรักษา 
โดยเฉพาะการประกันคุณภาพการฉายรังสีเพ่ือการรักษาในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีการใช้ปริมาณ
รังสีดูดกลืนอยู่ในช่วง 1 - 50 เกรย์ เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพผลการวัดปริมาณรังสีที่จะใช้กับผู้ป่วยให้มี
ความถูกต้อง แม่นย า และมีการอ้างอิงผลการวัดได้ 
วัตถุประสงค์โครงการวิจัย 

1. ได้วิธีการที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้วัดปริมาณรังสีดูดกลืนในระดับรังสีรักษา
2. ปส. เป็นหน่วยงานกลางในการวัดปริมาณรังสีดูดกลืนในระดับรังสีรักษา
3. ได้พัฒนางานมาตรฐานทางรังสีก่อไอออนของชาติและเป็นการยกระดับงานบริการของภาครัฐให้เป็น

ที่ยอมรับในระดับสากล 

75



4. ได้สนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยด้านการใช้รังสีทางการแพทย์ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ
เชื่อมั่น และก่อให้เกิดความร่วมมือกันในการสร้างเครือข่ายบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ขอบเขตของโครงการวิจัย 

เป็นการวิจัยเฉพาะการพัฒนาการวัดปริมาณรังสีที่ใช้ในระดับรังสีรักษา โดยการศึกษา หาพารามิเตอร์
ที่เหมาะสมในการวัดปริมาณปริมาณรังสีดูดกลืนตั้งแต่ 1 - 50 เกรย์ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของผล
การวัดปริมาณรังสีเทียบกับห้องปฏิบัติมาตรฐานปฐมภูมิ น าไปทดลองใช้วัดปริมาณรังสีสถานพยาบาลต่างๆ ที่
มีการใช้งานทางรังสีรักษา 
ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 
ทฤษฎี  

ความถูกต้องของการวัดปริมาณรังสี  เป็นสิ่งที่ควรค านึงถึงอย่างที่สุดในการวัดปริมาณรังสี ใน
กระบวนการฉายรังสี เพราะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าการฉายรังสีครั้งนั้นผลิตภัณฑ์ท่ีน ามาฉายรังสีได้รับปริมาณรังสี
ตรงตามต้องการ  เช่น การท าการปลอดเชื้อเครื่องมือแพทย์ด้วยรังสี เป็นกระบวนการฉายรังสีที่ต้องการความ
ถูกต้องและเชื่อถือสูงมาก เพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ใช้เครื่องมือแพทย์นั้นๆ ดังนั้นสิ่งส าคัญที่จะยืนยันถึง
ปริมาณรังสีที่ผลิตภัณฑ์ได้รับคืออุปกรณ์วัดปริมาณรังสี (Dosimeters)  ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติที่คงตัวและ
สามารถวัดปริมาณรังสีได้อย่างถูกต้องและเชื่อถือได้  

อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีอาจแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ตามคุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ ดังนี้  
1. อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิ (Primary Standard Dosimeters) เป็นอปุกรณ์วัดปริมาณ

รังสีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิ (Primary Standard Laboratory)  ใช้ส าหรับการปรับเทียบ
สนามรังสี  อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีชนิดนี้ที่นิยมใช้คือ Ionization Chamber และ Calorimeter ตัวอย่าง
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิ  เช่น  National Physical Laboratory (NPL),UK   และ  National 
Institute of Standards and Technology (NIST),U.S.A. 

2. อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีมาตรฐานอ้างอิง (Reference Standard Dosimeters)  เป็นอุปกรณ์วัด
ปริมาณรังสีที่มีคุณภาพและมีความแม่นย าในการวัดสูงมาก อุปกรณ์วัดปริมาณรังสี ชนิดนี้ส่วนใหญ่ใช้กับ
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทุติยภูมิ (Secondary Standard Laboratory)  อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีชนิดนี้ที่นิยม
ใช้กันอย่างกว้างขวางคือ สารละลาย ferrous  sulfate ในสารละลายกรดซัลฟุริก เข้มข้น 0.4 โมลต่อลิตร 
หรือเรียกว่าสั้นๆว่า Fricke ซึ่งอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีชนิดนี้มีค่าความไม่แน่นอนเท่ากับ ±3% ใช้ส าหรับ
ปรับเทียบอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีที่ใช้งานประจ า (Routine Dosimeter) 

3. อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีที่ใช้งานประจ า (Routine Dosimeters) เป็นอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีที่ใช้ใน
งานควบคุมคุณภาพ (process control) ในโรงงานฉายรังสี ตลอดจนการฉายรังสีเพ่ืองานวิจัย  ซึ่งอุปกรณ์วัด
ปริมาณรังสีชนิดนี้มีความสะดวกทั้งต่อการใช้งาน และการอ่านวัดผล    โดยในแต่ละชุดการผลิตของอุปกรณ์
วัดปริมาณรังสีนี้ จะต้องได้รับการปรับเทียบกับอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีมาตรฐานอ้างอิงก่อนการใช้ง าน และมี
การปรับเทียบเป็นครั้งคราวในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ค่าความไม่แน่นอนของอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีชนิดนี้มี
ค่าเท่ากับ + 5 ถึง + 10% 
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4. อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีมาตรฐานเคลื่อนย้าย (Transfer Standard Dosimeters) เป็นอุปกรณ์วัด
ปริมาณรังสีที่มีคุณภาพ และมีความแม่นย าในการวัดสูงมาก เป็นอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ
เป็นอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีมาตรฐานที่สามารถขนส่งระยะไกลระหว่างห้องปฏิบัติการได้สะดวก เหมาะส าหรับ
การปรับเทียบปริมาณรังสีจากห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิ สู่ห้องปฏิบัติการมาตรฐานแห่งชาติหรือท้องถิ่น 
มีเสถียรภาพดี และมีความสะดวกต่อการขนส่งระยะไกล ปัจจุบันอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีชนิดนี้ มีการใช้งาน
อย่างกว้างขวาง คือ อะลานีน (Alanine)  หรือเรียก อีพีอาร์ โดสมิเตอร์  

อะลานีนเป็นอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีที่ทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศ (Internation Atomic Energy 
Agency : IAEA) ให้การยอบรับให้เป็นสารมาตรฐานทุติยภูมิในการตรวจวัดปริมาณรังสีสูงช่วงปริมาณรังสี 
ตั้งแต่ 5 -100 กิโลเกรย์ เนื่องจากมีความไวต่อรังสี  มีเสถียรภาพสูง และมีการดูดกลืนรังสีใกล้เคียงกับระบบ
ทางชีววิทยา อะลานีน จึงได้รับความนิยมน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในการเป็นมาตรวัดปริมาณรังสี แต่อะ
ลานีนยังมีข้อจ ากัดในเรื่องการวัดปริมาณรังสีระดับกลางและต่ า โดยเฉพาะในด้านการแพทย์ ซึ่งได้แก่ การใช้
รังสีเพ่ือการรักษาโรคมะเร็ง การศึกษาเทคนิคการวัดปริมาณรังสีระดับกลางและต่ าส าหรับงานฉายรังสีเพื่อการ
รักษาพยาบาล จึงมีความส าคัญอย่างมากซึ่งจะต้องควบคุมให้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
สมมติฐาน   

อะลานีนโดสมิเตอร์ สามารถน ามาใช้วัดปริมาณรังสีในช่วงปริมาณรังสีได้ตั้งแต่ 1-50 เกรย์ และสามารถ
น าไปใช้ในการควบคุมคุณภาพในงานด้านรังสีรักษาทางการแพทย์ได้  
กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  
       พัฒนาการวัดปริมาณรังสีที่ใช้ในทางการแพทย์ในระดับ Radiotherapy dose โดยการน าอุปกรณ์วัด

ปริมาณรังสีชนิดอะลานีนมาพัฒนาการวัดปริมาณรังสี โดยการศึกษาตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่ออุปกรณ์วัดปริมาณ
รังสี ให้สามารถน ามาใช้วัดปริมาณรังสีในระดับ Radiotherapy dose 
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง 

Gao และ Wang ได้ท าการทดลองเตรียมอะลานีนส าหรับวัดปริมาณรังสีในงานด้านรังสีรักษา โดยการ
น าอะลานีนชนิดผง มาผสมกับพาราฟินให้มีขนาดต่างๆ บรรจุในกระบอกใส่ตัวอย่างใช้วัดปริมาณรังสีในช่วง
ตั้งแต่ 2.5 ถึง 100 เกรย์ และมีการสอบกลับผลการวัดกับ IAEA โดยมีผลการวัดแตกต่างจาก IAEA ไม่มากกว่า
ร้อยละ 3 

Fainstien และคณะ ศึกษาการตอบสนองต่อปริมาณรังสีของอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีชนิดอะลานีนด้วย
เครื่องอีเอสอาร์ ช่วงปริมาณรังสี 10-30 เกรย์ ซึ่งเป็นช่วงปริมาณรังสีที่ใช้ส าหรับงานด้านรังสีรักษา พบว่าอะ
ลานีนมีการตอบสนองต่อปริมาณรังสีโดยมีความสัมพันธ์แบบเชิงเส้น (Linearity) 

Garcia และคณะ ได้ศึกษาถึงสภาวะที่เหมาะสมในการตั้งค่า เครื่อง Electron Spin Resonance 
ส าหรับการอ่านค่าปริมาณรังสีช่วง 1-10 เกรย์ ซึ่งเป็นช่วงปริมาณรังสีที่ใช้ส าหรับงานด้านรังสีรักษา ได้แก่ โดย
การปรับตั้งค่าเวลาในการอ่านค่าสัญญาณ (time constant) จ านวนครั้งของการสแกน (number of scans) 
และค่าก าลังของไมโครเวฟ (microwave power) 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นและศึกษาหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการวัดปริมาณรังสีดูดกลืนพร้อม

ทั้งสร้างกราฟปรับเทียบมาตรฐาน 
2. ตรวจสอบความถูกต้องวิธีการวัดปริมาณรังสีดูดกลืน โดยการสอบกลับไปยังหน่วยงานมาตรฐานที่

เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  
3. จัดกิจกรรมการวัดปริมาณรังสีดูดกลืนในระดับรังสีรักษา
4. สรุปผลการวัดปริมาณรังสี/ สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการวัดปริมาณ

รังสีในระดับรังสีรักษาในประเทศไทยและจัดท ารายงานสรุป 
5. ร่วมประชุม/น าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ จ านวน 1 เรื่อง (2562)

เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 
1. Fainstein, A., E. Winkler and M.Saravi.2000. ESR/Alanine gamma dosimetry in the 10-

30 Gy Range.Applied  Radiation and Isotope.52 : 1195-1196. 
2. Gao, J., and  Wang. Z. 2000. The Extension of the Range of NIM Alanine/ESR Dosimetric

System to Therapy Level. Applied  Radiation and Isotope. 11/12: 1193-1196. 
3. JakobHelt-Hansen, FlemmingRosendal, IngerMatildeKofoed and Claus Erik Andersen.

2009 .  Medical reference dosimeter using EPR measurements of alanine:Development of an 
improved method  for clinical dose level. ActaOncologica, 48: 216-222. 

4. Tristan Garcia, Thomas Lacornerie.,RomainPopoff, Valerie Lourenco and  Jean-Marc
Bordy. 2011 .  Dose verification and Calibration of the Cyberknife  by EPR/alanine Dosimetry. 
Radiation Measurments.  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้วิธีการที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้วัดปริมาณรังสีดูดกลืนในระดับรังสีรักษา
2. ปส.เป็นหน่วยงานกลางในการวัดปริมาณรังสีดูดกลืนในระดับรังสีรักษา
3. ได้พัฒนางานมาตรฐานทางรังสีก่อไอออนของชาติและเป็นการยกระดับงานบริการของภาครัฐให้เป็น

ที่ยอมรับในระดับสากล 
4. ได้สนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยด้านการใช้รังสีทางการแพทย์ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความ

เชื่อมั่น และก่อให้เกิดความร่วมมือกันในการสร้างเครือข่ายบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แผนการด าเนนิงานวิจัย 

 ปี
(งบประมาณ)

 กิจกรรม  ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 
ร้อยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

2562 1.จัดกิจกรรมการวัดปริมาณรังสีดูดกลืน
ในระดับรังสีรักษา

x x x x x 50 
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 ปี
(งบประมาณ)

 กิจกรรม  ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 
ร้อยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

2562 2.สรุปผลการวัดปริมาณรั งสี /  สร้ าง
เครือข่ายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลการวัดปริมาณรังสีในระดับ
รั งสี รักษาในประเทศไทยและจัดท า
รายงานสรุป และส่งส่งผลงานเข้าร่วม
ป ร ะ ชุ ม / น า เ ส น อ ผ ล ง า น วิ ช า ก า ร
ระดับชาติ/นานาชาติ จ านวน 1 เรื่อง

x x x x x x x 50 

รวม 100 

งบประมาณที่ได้รับ (2562) 

ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
งบด าเนินงาน 1. ค่าวัสดุวัดปริมาณรังสี

2. ค่าเดินทาง ค่าจ้างรถ ค่าน้ ามัน
3. จัดสัมมนาสรุปผลการวัดปริมาณรังสี/ สร้าง

เครือข่ายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
วัดปริมาณรังสีในระดับรังสีรักษา และค่าน าเสนอ
ผลงานวิชาการ

100,000 

งบลงทุน : ครุภัณฑ์ 0 
รวม 100,000 

การรายงานผลลัพธ์ (Outcome) ที่ได้ตลอดระยะเวลาโครงการ และตัวชี้วัด 

ชื่อผลลัพธ ์ รายละเอียด ตัวชี้วัด 
ประเภท
ตัวชี้วัด 

จ านวน
นับ 

หน่วย
นับ 

หมายเหตุ 

1. ปส. ได้เป็นหน่วยงาน
กลางในการวัดปรมิาณรังสี
ดูดกลืนระดับรังสรีักษา

ปส. เป็นหน่วยงานกลางใน
การวัดปรมิาณรังสีดดูกลืน
ระดับรังสีรักษา 

เชิง
คุณภาพ 

1 

2. ผลงานวิชาการระดับชาต/ิ
นานาชาติ

ผลงานน าเสนอรูปแบบ
โปสเตอร ์

มีผลงานวิชาการ
ระดับชาต/ิ
นานาชาติ 

เชิง
ปริมาณ 

1 เรื่อง เสนอผลงานประชุม
วิชาการนานาชาติ INST 
2019 (The 
International Nuclear 
Science and 
Technology 
Conference)  เรื่อง
Development of 
Absorbed dose for 
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radiotherapy level 
using EPR dosimeter 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการวัดปริมาณรังสีดูดกลืนในระดับรังสีรักษาที่ช่วงปริมาณรังสี 1 -10 Gy ด้วย EPR 
dosimeter โดยหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมส าหรับการวัดปริมาณรังสีด้วย EPR Spectrometer ประกอบด้วย 
ค่ า  Microwave power ค่ า  Modulation amplitude ค่ า  Ratio of Time constant/Conversion time 
และ ค่า Number of scans จากการทดลองพบว่า ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมส าหรับการวัดปริมาณรังสี
ดูดกลืนที่ช่วงปริมาณรังสี 1-10 Gy คือ Microwave power เท่ากับ 3.15 mW ค่า Modulation amplitude 
เท่ากับ 17 G  ค่า Ratio Time constant: Conversion time เทา่กับ 4:1 และค่า Number of scans เท่ากับ 
10 scans จากนั้นน าค่าพารามิเตอร์ที่ได้ใช้ในการสร้างกราฟปรับเทียบมาตรฐาน 1 - 10 Gy ได้กราฟ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างค่าปริมาณรังสีดูดกลืนกับค่าสัญญาณการตอบสนองต่อปริมาณรังสี มีค่า R2 
เท่ากับ 0.9995 โดยมีค่าความผิดพลาดของการวัดไม่มากกว่าร้อยละ 1 การทดลองนี้สามารถน าไปใช้ส าหรับ
การวัดปริมาณรังสีดูดกลืนระดับรังสีรักษาได้ 

Abstract 

The aim of this research is to develop the method to measure the absorbed dose for 
radiotherapy level in the range of 1-10 Gy using EPR dosimeter. The parameters for measuring 
the absorbed dose using EPR dosimeter consist of microwave power, modulation amplitude, 
ratio of time constant: conversion time and number of scans have been used in this study. 
The results showed that the optimal parameters for measuring the absorbed dose in the range 
of 1-10 Gy were in the following; microwave power was 3.15 MW, the modulation amplitude 
was 17 G, the time constant: conversion time ratio was 4:1 and the number of scans was 10. 
The coefficients of determination between the dose from 1  to 10  Gy and the EPR signal 
generated from the optimal parameters was 0.9995. The accuracy of the developed method 
was more than 95% when compare with the standard method. It can be concluded that the 
optimal parameters used in the developed method can be used to determine the absorbed 
dose for radiotherapy level. 
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โครงการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการและโปรแกรมทดสอบ 

ความชำนาญการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตรังสีตามมาตรฐานสากล 

ดร. วิทิต ผึ่งกัน 

กลุมมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียรและรังส ี

กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
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รายงานผลโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

1. ชื่อโครงการ
พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการและโปรแกรมทดสอบความช านาญการวัดปริมาณรังสีและ

กัมมันตรังสีตามมาตรฐานสากล  

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
o ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี:  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
o แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒:

o ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
o ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา

o ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง: ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการ และ
ระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนานโยบายการก ากับดูแล และการ
บริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

o ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงาน:
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความพร้อมด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้

พลังงานนิวเคลียร์และรังสี
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทั้งภายในและ

ต่างประเทศ
o กลยุทธ์ส านักงาน:

 กลยุทธ์ที่ ๑.๔ ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการก ากับดูแลความปลอดภัย
จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี

 กลยุทธที่ ๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ
o ผลผลิต  การวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านความปลอดภัยจาก

พลังงานนิวเคลียร์และรังสี
o กิจกรรม  วิจัยและพัฒนาทางด้านนิวเคลียร์และรังสี

๓.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
ระบบมาตรวิทยารังสีของประเทศได้ถูกก่อตั้งขึ้นครั้งแรกโดยการสนับสนุนจากทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ (IAEA) ผ่านห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสีทุติยภูมิ กลุ่มมาตรฐานการวัดทาง
นิวเคลียร์และรังสี ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เพ่ือรองรับการขยายตัวการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและความปลอดภัยในการวัดรังสีแก่ผู้ปฏิบัติงานและ
ประชาชนทั่วไป ระบบมาตรวิทยารังสีของประเทศได้พัฒนามาเป็นล าดับจนประสบความส าเร็จและผ่าน
การรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ขอบข่ายการสอบเทียบเครื่อง
ส ารวจรังสี นอกจากนี้ปี พ.ศ. 2556 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติยังได้รับงบประมาณเพ่ือก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี ระหว่างปี 2558-2562 โดยมีห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางรังสีด้านต่างๆ 
เป็นห้องปฏิบัติการแกนหลักในอาคารที่สร้างข้ึน  
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โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการและโปรแกรมทดสอบความช านาญการวัดปริมาณรังสีและ
กัมมันตภาพรังสีตาม เป็นโครงการที่จ าเป็นเนื่องจากเป็นการประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการของ 
ปส. จากหน่วยงานภายนอก แสดงให้เห็นถึงความถูกต้องของผลการวัดและความน่าเชื่อถือ ซึ่งปัจจุบัน
ประเทศไทยยังขาดหน่วยงานที่ให้บริการทดสอบความช านาญด้านการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสี 
ท าให้ต้องใช้บริการจากหน่วยงานต่างประเทศ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง หากมีหน่วยงานที่สามารถให้บริการใน
ประเทศได้จะเป็นการลดการสูญเสียเงินตรากับต่างประเทศ และเป็นการเพ่ิมศักยภาพให้กับงานบริการ
ภาครัฐ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4.1 เพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสี ตามมาตรฐานสากล 

ISO/IEC 17025 
4.2 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการได้รับการรับรองให้เป็นผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความ

ช านาญด้านการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสี ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043 
4.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านห้องปฏิบัติการและด้านบุคลากรให้มีความรู้ และ

ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยาทางรังสีสู่มาตรฐานระดับปฐมภูมิ

5. ขอบเขตของโครงการ
เป้าหมาย ขอบเขตของโครงการ 

กลุ่มผู้รับบริการ หน่วยงานที่มีห้องปฏิบัติการด้านการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสี 
พ้ืนที่เป้าหมาย ประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

6. กระบวนการ/ขั้นตอน/ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณของโครงการ
๖.๑ กระบวนการ/ขั้นตอนตลอดโครงการ ระยะเวลา ๔ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๕) งบประมาณ ๗.๐ ล้านบาท

กิจกรรม พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

๑) เตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการส าหรับการขยาย
ขอบข่ายการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 
๑.๑ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์  

    ๑.๒ ขยายขอบข่ายการรับรอง 
๒) รักษาและถ่ายทอดค่ามาตรฐานการวัดตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025  
    ๒.๑ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุส านักงาน 
๓) พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมบุคลากรให้
สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC1705:2017 

๓.๑ จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ 
๓.๒ เข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอกในหลักสูตรที่

เกี่ยวข้อง 
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กิจกรรม พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

๓.๓ ส่งผลงานน าเสนองานวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
๔) เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านการวัด
ปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ 

๔.๑ การพัฒนามาตรวิทยาทางรังสีสู่มาตรฐานปฐมภูมิ 
๔.๒ ความก้าวหน้าด้านมาตรวัดรังสีทางชีวภาพของ

ประเทศและการประยุกต์ใช้ 
๔.๓ ทดสอบความช านาญและสร้างเครือข่ายกับ

หน่วยงานทางรังสีทั้งในและต่างประเทศ 
๔.๔ ทดสอบความช านาญและสร้างเครือข่ายกับ

หน่วยงานให้บริการวัดกัมมันตภาพรังสี 
๕) กิจกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
๖) กิจกรรมทบทวนระบบการบริหารงาน 
๗) ยื่นขอการรับรองจากหน่วยงานรับรองคุณภาพ ๑ 
แผนงาน 

๖.๒ กระบวนการ/ขัน้ตอนของโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๒ 

กิจกรรม งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
รวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๑. เตรียม
ความพร้อมของ
ห้องปฏิบัติการส าหรับ
การขยายขอบข่ายการ
รับรองตามมาตรฐาน 
ISO/IEC17025 

๕๐๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๒. รักษา
และถ่ายทอดค่า
มาตรฐานการวัดตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 
17025  

๖๓๘,๕๕๐ 

กิจกรรมที่ ๓. พัฒนา
ศักยภาพและเตรียม
ความพร้อมบุคลากรให้

๒๐๓,๘๐๐ 
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สอดคล้องตาม
มาตรฐาน 
ISO/IEC1705:2017 
กิจกรรมที่ ๔. เผยแพร่
องค์ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจด้านการวัด
ปริมาณรังสีในระดับ
ปฐมภูมิ 

๖๕๗,๖๕๐ 

7. ผลการด าเนินงาน

กิจกรรมที่ ชื่อกิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
๑ เตรียมความพร้อมของ

ห้องปฏิบัติการส าหรับการ
ขยายขอบข่ายการรับรองตาม
มาตรฐาน ISO/IEC17025 

1. ประชุมคณะท างานมาตรวิทยารังสีครั้งที่ 2/2562
2. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และต้นก าเนิดรังสีมาตรฐาน จ านวน 4

รายการ คือ Am-241 C-14 Cl-36 และ Sr-90/Y-90
3. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (WI) จ านวน 6 ฉบับ แบบฟอร์ม

จ านวน 14 ฉบับ
4. ปรับปรุงแก้ไขระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน (QP) และ คู่มือ

ระบบคุณภาพ (QM) ให้สอดคล้องกับขอบข่ายที่จะขอขยายการ
รับรอง

5. จัดท าระบบก าหนดต าแหน่งและระบบจัดวางต้นก าเนิดรังสี
มาตรฐานส าหรับการสอบเทียบเครื่องวัดการเปรอะเปื้อนทาง
รังสี

6. ยื่นขอขยายขอบข่ายการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC
17025:2017 ในสาขาการสอบเทียบเครื่องวัดการเปรอะเปื้อน
ทางรังสี กับ สมอ. เมือวันที่ 27 กันยายน 2562

๒ รักษาและถ่ายทอดค่า
มาตรฐานการวัดตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 

1. ห้องปฏิบัติการ ปส. ได้รับการต่ออายุและรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 ในสาขาการสอบเทียบ
เครื่องส ารวจรังสี มาตรรังสีพกพา และอุปกรณ์วัดปริมาณรังสี
ระดับสูง

2. ให้บริการสอบเทียบเครื่องวัดทางรังสี และการบริการทาง
วิทยาศาสตร์ (เครื่องส ารวจรังสีและมาตรรังสีแบบพกพา จ านวน
๕๗๐ เครื่อง เครื่องวัดการเปรอะเปื้อนทางรังสีจ านวน ๖๔
เครื่อง อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีจ านวน ๑๕๖ เครื่อง)

3. จัดโปรแกรมทดสอบความช านาญ Intercomparison on
Personal Dose Equivalent (Hp(10)) for Photon fields
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for Individual Monitoring Service Laboratory in 
Southeast and East Asia Region  

๓ พัฒนาศักยภาพและเตรียม
ความพร้อมบุคลากรให้
สอดคล้องตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 

๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมหลักสูตร National Workshop on 
Small Field Dosimetry, Evaluation and Finalization of 
the Joint IAEA ARPAMSA Regional Intercomparison 
Exercise, การป้องกันอันตรายจากรังสีระดับ 2, การจัดการ
ความเสี่ยงส าหรับผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ, การประเมินค่า
ความไม่แน่นอนของการวัด  

๒. น าเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมระดับชาติ/นานาชาติ 
จ านวน ๑๐ ผลงาน 
 V. Pungkun, P. Ridhatayathon, W. Sudchai, N.

Kamwang, T. Rungseesumran, S. Buppaungkul, W.
Jinjie, T. Kurosawa, C. Y. Yi, Fendnugroho, G.
Wurdiyanto, M. Dolah, A. Kadir, K. Romallosa, R.
Piquero, M. Chew, S. Teo, L. Thiem and B. Ky
(2019). The Comparison of Air Kerma for Cs-137
and Co-60 Radiation Protection Calibrations in East
Asia and Southeast Asia Region. Poster
Presentation INST 2019 “Nuclear for Better Life”.
4-6 February 2019 Bangkok, Thailand. (Best Poster
Presentation Award)

 V. Pungkun, P. Awikunprasert, S. Sangsawan and K.
Kuepitak (2019). Survey of radiation dose in the
controlled and supervised area from CT and
fluoroscopy room using InLight® OSL dosimeter.
Poster Presentation INST 2019 “Nuclear for Better
Life”. 4-6 February 2019 Bangkok, Thailand.

 P. Choosin, T. Tippayamontri, S. Ninlaphruk and V.
Pungkun (2019). Study on characteristic of Fricke
xylenol gel dosimeter: Application for dose
evaluation in radiotherapy. Poster Presentation
INST 2019 “Nuclear for Better Life”. 4-6 February
2019 Bangkok, Thailand.

 P. Chamta, S. Ninlaphruk, P. Choosin and V.
Pungkun (2019). Development of Absorbed dose
for Radiotherapy level using EPR dosimeter. Poster
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Presentation INST 2019 “Nuclear for Better Life”. 
4-6 February 2019 Bangkok, Thailand.

 P. Ridhatayathon, T. Paphakhee, T. Dechviriyakij, L.
Mitrayon and V. Pungkun (2019). The evaluation of
measurement uncertainty for personal dosimetry
using NanoDot Optically Stimulated Luminescence
Dosimeter (OSLD). Poster Presentation INST 2019
“Nuclear for Better Life”. 4-6 February 2019
Bangkok, Thailand.

 K. Kuepitak, J. Juthamas, P. Awikunprasert, S.
Sangsawan, J. Rueangsitrakoon and V. Pungkun
(2019). Survey of radiation dose distribution from
Computed Tomography: Phantom study. Poster
Presentation INST 2019 “Nuclear for Better Life”.
4-6 February 2019 Bangkok, Thailand.

 W. Sudchai, N. Rattanarungruangchai, S.
Monthonwattana, V. Pungkun and L. Mitrayon
(2019). The Eye Lens Doses Assessment in Nuclear
Medicine Using Correction Factor of
Hp(3)/Hp(0.07). Poster Presentation INST 2019
“Nuclear for Better Life”. 4-6 February 2019
Bangkok, Thailand.

 C. Wisetnan, K. Srichachet, P. Awikunprasert, V.
Pungkun. The survey of radiation dose from sewer
and admitted ward of patient treated with
radioiodine-131 therapy (2018). 18th Asia-Oceania
Congress of Medical Physics & 16th South-East
Asia Congress of Medical Physics. “A Sustainable
Future for Medical Physics” 11 - 14 Nov 2018.
Connexion Convention and Exhibition Centre,
Bangsar South Kuala Lumpur, Malaysia. Book of
Abstracts P.352 (Best poster presentation).

 T. Dachviriyakij, R. Chanachai, M. Tuntawiroon and
A. Charoensri (2019). Measurement of Neutron flux
and the Calculation of Gamma Dose Rate in Self-
Shielded Medical Cyclotron Vault. Poster
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Presentation Siam Physics Congress SPC 2019 
“Physics beyond disruption society”. 6-7 June 
2019 Songkhla, Thailand. 

 P. Ridhatayathon, C. Y. Yi, V. Pungkun and A.
Siriwitpreecha (2019). Study of Air Kerma
Measurement for Cs-137 Gamma Ray Using
Graphite Cavity Chamber Primary Standard. Poster
Presentation Siam Physics Congress SPC 2019
“Physics beyond disruption society”. 6-7 June
2019 Songkhla, Thailand.

๓. เข้าประชุมทางวิชาการและการประชุมสามัญประจ าปีของ
สมาชิกผู้แทนห้องปฏิบัติการมาตรฐานอ้างอิงของประเทศใน
ภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก (Asia Pacific Metrology 
Programme, APMP) ครั้งที่ 34 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

๔. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Building Asia-
Pacific Individual Monitoring Service (IMS) Capabilities 
toward Regional Sustainable Network 

๔ เผยแพร่องค์ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจด้านการวัด
ปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาระบบ
และมาตรฐานการก ากับดูแล จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 - 16
พฤศจิกายน 2561

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Workshop on Building Asia-
Pacific Individual Monitoring Service (IMS) Capabilities
toward Regional Sustainable Network เมื่อวันที่ 18 – 20
มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

3. รายงานผลการด าเนินงานโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือ
APEC Policy Partnership on Science, Technology and
Innovation (APEC PPSTI) ครั้งที่ 13 และ 14 ณ ประเทศชิลี

4. จัดถ่ายทอดความรู้พ้ืนฐานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ พร้อมการวัดค่า
กัมมันตภาพรังสีด้วยเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ในสถานพยาบาลทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ
โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

5. ถ่ายทอดองค์ความรู้ งาน KM day NQI ขับเคลื่อน Smart OAP
อย่างไร

6. ถ่ายทอดความรู้ด้านการวัดปริมาณรังสีให้กันนิสิต/นักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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7. ตีพิมพ์เผยแพร่เอกสารทางวิชาการ จ านวน ๔ บทความ
 S. Noopetch, P. Awikunprasert and V. Pungkun

(2018). Radiation dose response of InLight
Optically Stimulated Luminescence (OSL)
Dosimeter. Thai J Rad Tech, 43(1), 36-43.

 K. Kuepitak, J. Juthamas, P. Awikunprasert, S.
Sangsawan, J. Rueangsitrakoon, V. Pungkun and K.
Keardrit (2019). The study of radiation dose and
radiation scattering from computed tomography in
a model. J Med Health Sci, 26(1), 19-28.

 C. Wisetnan, P. Hanpanich, P. Awikunprasert, and
V. Pungkun (2019). Radiation Dose Survey in
Nuclear Medicine Department. The 20th National
Graduate Research Conference, MMP27, 1250-
1257.

 P. Awikunprasert, K. Seungameium, T. Tantivatana,
V. Pungkun, T. Dachviriyakij and J. Posungnoen
(2 0 1 9 ).  Survey of photoneutron from 6 MV and
1 0 MV medical LINAC. The 2 7 th Annual
Conference of the Thai Society of Radiological
Technologists (TSRT), The 6 th ASEAN Conference
of Radiographers and Radiological Technologists
and, The 7 th Asia Radiation Therapy Symposium.
P-24, 24-26 April 2019, Bangkok, Thailand
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รูปที่ ๑ การยื่นขยายขอบข่ายการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ในสาขาการสอบเทียบ 
เครื่องวัดการเปรอะเปื้อนทางรังสี 

รูปที่ ๒ การให้บริการสอบเทียบเครื่องวัดทางรังสี 
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รูปที่ ๓ ผลการเปรียบเทียบผลการทดลองระหว่างหน่วยงาน Intercomparison on Personal Dose 
Equivalent (Hp(10)) for Photon fields for Individual Monitoring Service Laboratory in 

Southeast and East Asia Region  

รูปที่ ๔ น าเสนอผลงานทางวิชาการ International Nuclear Science and Technology Conference 2019 
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8. ผลผลิตและตัวชี้วัด
กิจกรรม ผลผลิตของกิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

กิจกรรมที่ 1. 
ห้องปฏิบัติการมีความ
พร้อมส าหรับการขอ
ขยายขอบข่าย 

ห้องปฏิบัติการมี
ความพร้อมส าหรับ
การขอขยายขอบข่าย
การรับรองมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025  

ร้อยละความส าเร็จ
ในการยื่นขอขยาย
ขอบข่ายการรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 
17025 อย่างน้อย 
1 แผนงาน  

อย่างน้อย 1 
ขอบข่าย 

1ปี 
(2562) 

กิจกรรมที่ 2. รักษา
และถ่ายทอดค่า
มาตรฐานการวัดตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 
17025  

มีการรักษาและ
ถ่ายทอดค่ามาตรฐาน
การวัดตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 

ร้อยละความส าเร็จ
การรักษาและ
ถ่ายทอดค่ามาตรฐาน
การวัดตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025  

ไม่น้อยกว่า 
80% 

1ปี 
(2562) 

กิจกรรมที่ 3. พัฒนา
ศักยภาพและเตรียม
ความพร้อมบุคลากรให้
สอดคล้องตาม
มาตรฐาน 
ISO/IEC1705:2017 

บุคลากร และ
เจ้าหน้าที่ มีความรู้
และความเชี่ยวชาญใน
ขอบข่ายที่ต้องการขอ
การรับรอง  

1) ร้อยละ
ความส าเร็จในการ
พัฒนาศักยภาพและ
ความพร้อมของ
บุคลากรและเจา้หน้าที่  
ให้มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญในขอบข่ายที่
ขอการรับรอง
2) จ านวนผลงานที่
ได้รับการเผยแพร่ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

อย่างน้อย 1 
ขอบข่าย 

1ปี 
 (2562) 

1ปี 
 (2562) 

กิจกรรมที่ 4. เผยแพร่
องค์ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจด้านการวัด
ปริมาณรังสีในระดับ
ปฐมภูมิ 

1. ผู้เข้าร่วมสัมมนา
โครงการถ่ายทอด
ความรู้ด้านมาตรฐาน
การวัดปริมาณรังสีใน
ระดับปฐมภูมิ

2. การจัดกิจกรรม
ทดสอบความช านาญ
และสร้างเครือข่าย
กับหน่วยงานผู้
ให้บริการทางรังสี

ร้อยละความส าเร็จ
ในการถ่ายทอด
ความรู้ด้านมาตรฐาน
การวัดปริมาณรังสีใน
ระดับปฐมภูมิ 

ร้อยละความส าเร็จ
ในการจัดกิจกรรม
ทดสอบความช านาญ
และสร้างเครือข่าย
กับหน่วยงานผู้
ให้บริการทางรังสี 

จ านวน
ผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 

80% ได้รับ
ความรู้และ
ความเข้าใจ 

จ านวน
ผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 
80% 

มีความพึง
พอใจในการ
จัดกิจกรรม 

1ปี 
 (2562) 

1ปี 
 (2562) 
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๙.  ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

ห้องปฏิบัติการ 
ปส. ได ้
ก า ร รั บ ร อ ง
ความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ
ด้ า น ก า ร วั ด
ปริมาณรังสีตาม
ม า ต ร ฐ า น
ISO/IEC 
17025 เ พ่ิ ม
จ านวนขึ้น  

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การได้การ
รับรอง
ความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ
ด้านการวัด
ปริมาณรังสีตาม
มาตรฐาน
ISO/IEC 
17025 

อย่างน้อย 1 ขอบข่าย 3ปี  
(2562-
2564) 

ปส. ได้เป็นผู้จัด
โปรแกรม
ทดสอบความ
ช านาญด้านการ
วัดปริมาณรังสี
และ
กัมมันตภาพรังสี 
และได้รับการ
รับรองตาม
มาตรฐาน 
ISO/IEC 
17043 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การเป็นผู้จัด
โปรแกรม
ทดสอบความ
ช านาญด้านการ
วัดปริมาณรังสี
และ
กัมมันตภาพรังสี 
และได้รับการ
รับรองตาม
มาตรฐาน 
ISO/IEC 
17043 

อย่างน้อย 1 แผนงาน 4ปี  
(2562-
2565) 

ปส. เป็น
ศูนย์กลางการ
เรียนรู้การวิจัย
ของ
นักวิทยาศาสตร์

ร้อยละ
ความส าเร็จใน
การเป็น
ศูนย์กลางการ
เรียนรู้การวิจัย

จ านวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 80% มีความพึงพอใจในการที่ ปส.
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ในประเทศและ

ในภูมิภาคอาเซียน 

4ปี  
(2562-
2565) 
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ในประเทศและ
ในภูมิภาค
อาเซียนด้าน
มาตรวิทยารังสี
ระดับสูงสุด 

ของ
นักวิทยาศาสตร์
ในประเทศและ
ในภูมิภาค
อาเซียนด้าน
มาตรวิทยารังสี
ระดับสูงสุด 

๑๐.  ผู้รับผิดชอบ 

ต าแหน่งในโครงการ ชื่อ-นามสกุล บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ที่ปรึกษาโครงการ นายธงชัย สุดประเสริฐ ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน า 
หัวหน้าโครงการ นายวิทิต ผึ่งกัน หัวหน้าโครงการ และผู้

ประสานงาน 
ผู้ร่วมวิจัย นางสุมาลี นิลพฤกษ ์ ร่วมวิจัย 
ผู้ร่วมวิจัย นางสาวอิสริยา  ชัยรัมย์ ร่วมวิจัย 
ผู้ร่วมวิจัย นายจุมพฏ จ าเนียร ร่วมวิจัย 
ผู้ร่วมวิจัย นางสาวภาวิณี  ทองเอียด ร่วมวิจัย 
ผู้ร่วมวิจัย นายสุพล  คันฉ้อง ร่วมวิจัย 
ผู้ร่วมวิจัย นางสาวลีดา มิตรายน ร่วมวิจัย 
ผู้ร่วมวิจัย นายธนพล  เดชวิริยะกิจ ร่วมวิจัย 
ผู้ร่วมวิจัย นายพงปณต รินทตยาธรณ์ ร่วมวิจัย 

11. ประโยชน์ที่จะได้รับ
11.1 ปส.เป็นหน่วยงานกลางในการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสีในประเทศและภูมิภาค

อาเซียน 
11.2 ได้พัฒนางานมาตรฐานทางรังสีก่อไอออนของชาติ และเป็นการยกระดับงานบริการของ 

ภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
11.3 ได้สนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยด้านการใช้ประโยชน์จากรังสี  ท าให้ผู้ปฏิบัติงาน 

เกิดความเชื่อมั่น และก่อให้เกิดความร่วมมือกันในการสร้างเครือข่ายบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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  (.....นายวิทิต ผึ่งกัน....) 
  หัวหน้าโครงการ 

 ผู้รายงาน 

   (....นางธงชัย  สุดประเสริฐ...) 
             ผกพม. 
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โครงการพัฒนาผลกึอะลูมิเนียมออกไซตเติมคารบอน (Al2O3:C) หรือ

เทียบเทาเพ่ือสนับสนุนการวัดรงัสีมาตรฐานปฐมภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงษปณต รินทตยาธรณ 

กลุมมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียรและรังส ี

กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภยั 

สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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รายงานโครงการปีงบประมาณ 2562 

1. ชื่อโครงการ
การพัฒนาผลึกอะลูมิเนียมออกไซต์เติมคาร์บอน (Al2O3:C) หรือเทียบเท่า เพ่ือสนับสนุนการวัด

รังสีมาตรฐานปฐมภูมิ 
2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
o ประเด็นยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์ วทน.

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
o ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัย
และพัฒนาของประเทศ

o ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความพร้อมด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี

o กลยุทธ์ส านักงาน
กลยุทธ์ที่ 1.4 ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี

o ผลผลิต ความช านาญของผู้ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการอ่านปริมาณรังสีส่วนบุคคล
o กิจกรรม........................................................................................................................... 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีทุติยภูมิ กลุ่มมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร์และรังสี กอง

พัฒนาระบบและมาตรฐานการก ากับดูแลความปลอดภัย ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เป็นหน่วยงาน
มาตรฐานด้านรังสีก่อไอออนในระดับประเทศ มีภารกิจหลักในการถ่ายทอดค่ามาตรฐานทางการวัดทาง
นิวเคลียร์และรังสีให้แก่ผู้ขอรับบริการ เพ่ือใช้ส าหรับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานส าหรับใช้ในกระบวนการฉาย
รังสี นอกจากขอบข่ายงานด้านนี้แล้ว ห้องปฏิบัติการยังมีแผนงานพัฒนามาตรฐานปฐมภูมิ ส าหรับการวัด
ปริมาณรังสีส่วนบุคคลเพ่ิมเติมขึ้น เพ่ือให้ครบทั้งกระบวนการ กล่าวคือ กระบวนการถ่ายทอดมาตรฐาน
ปฐมภูมิไปยังเครื่องมือส ารวจรังสี และกระบวนการถ่ายทอดค่ามาตรฐานปฐมภูมิไปยังกระบวนการอ่าน
ปริมาณรังสีส่วนบุคคล แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 โครงการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับ
การซื้อเครื่องเคลือบสุญญากาศ ซึ่งจ าเป็นต่อการพัฒนาวัสดุส าหรับการวัดปริมาณรังสี โครงการจึงได้
เปลี่ยนแผนการด าเนินงานเป็นการประเมินค่าความไม่แน่นอนของแผ่นวัดปริมาณรังสีที่ใช้งานในปัจจุบัน 

งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือศึกษาความไม่แน่นอนของผลการวัดค่าปริมาณรังสีส่วนบุคคลของ
ระบบการวัดรังสีส่วนบุคคลชนิดนาโนดอท โดยเครื่องอ่านรังสีส่วนบุคคลรุ่น microStar จากแผ่นวัด
ปริมาณรังสีชนิดนาโนดอท ด้วยวีธีการประมาณค่าจากตัวแบบ (Modelling approach) และวิธีการ
ประมาณค่าความไม่แน่นอนด้วยวิธีการสร้างตัวแบบมอนเตคาร์โล (Monte Carlo simulation) ตาม
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ข้อก าหนดมาตรฐาน IEC TR 62461 สู่การพัฒนาระบบการวัดปริมาณรังส่วนบุคคลเข้าสู่มาตรฐาน 
ISO/IEC 17025:2017 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อศึกษาการประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดปริมาณรังสีส่วนบุคคลที่ใช้งานใน

ปัจจุบัน 

5. วิธีด าเนินการวิจัย
การวัดค่าปริมาณรังสีอ้างอิง 
การวัดค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจะด าเนินการวัดด้วยหัววัดรังสีชนิดไอออน ( Ionization chamber) 

รุ่น A6  โดยจะตั้งที่ต าแหน่ง 1 เมตรจากต าแหน่งของแหล่งก าเนิดรังสี และจัดให้หัววัดอยู่ตรงกลางทั้งใน
แนวระนาบและแนวระดับ จากนั้นต่อสายน าสัญญาณเข้ากับอิเล็กโตรมิเตอร์ ด าเนินการฉายรังสี Cs-137 
และเก็บค่าประจุ อุณหภูมิ ความดันบรรยากาศ และความชื้นสัมพัทธ์ จากนั้นค านวณค่าปริมาณรังสีอ้างอิง
ในหน่วยของรังสีดูดกลืนในอากาศ (B Scarboro et al., 2015) ตามสมการ 

kelecTPAirair NKqKKD  (1) 

เมื่อ airD คือ ปริมาณรังสีสู่อากาศ airK คือ การถ่ายเทพลังงานให้แก่ตัวกลาง q เป็นจ านวนประจุ
ที่วัดได้จากอิเล็กโตรมิเตอร์ TPK ค่าแก้ส าหรับอุณหภูมิและความดันบรรยากาศ elecK ค่าแก้การแปรผัน
ของอิเล็กโตรมิเตอร์ และค่าแก้การสอบเทียบของหัววัดรังสีชนิดไอออน ( Ionization chamber) รุ่น A6 

kN = 3.799 x 104 Gy/C 

การฉายรังสีเพื่อบันทึกค่าปริมาณรังสีลงแผ่นวัดปริมาณรังสีและการอ่านค่าปริมาณรังสี 
เลือกใช้แผ่นวัดปริมาณรังสีชนิดนาโนดอท  ซึ่งสามารถน ามาอ่านค่าได้กับเครื่องอ่านปริมาณรังสี

ส่วนบุคคลแบบเคลื่อนย้ายได้ รุ่น microStar การคัดเลือกแผ่นวัดปริมาณรังสีจะน าไปฉายที่ปริมาณรังสีที่
ทราบค่าและน ามาอ่านค่า โดยความคาดเคลื่อนต้องไม่เกิน 15% จากค่ามาตรฐาน หลังจากนั้นน าแผ่นที่
ผ่านการคัดเลือกไปล้างด้วยการฉายแสงสีน้ าเงินและน าไปแบ่งกุล่มเพ่ือฉายรังสีกับรังสี Cs-137 ใน
ห้องปฏิบัติการการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ (Secondary Standard Dosimetry Laboratory, SSDL) 
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ โดยด าเนินการฉายปริมาณรังสี 4.35 mGy (5 mSv ของ Hp(0.07)) ส าหรับ
การค านวณหาค่าแก้ของความเป็นเนื้อเดียวกับและค่าแก้ของการอ่านซ้ า ฉายปริมาณรังสีที่ 0.2 – 14 mGy 
เพ่ือค านวณหาค่าแก้ส าหรับการตอบสนองที่ไม่เป็นเชิงเส้น โดยควบคุมอุณหภูมิระหว่างด าเนินการฉายรังสี
ที่        18 – 22 oC  และความชื้นสัมพันธ์ 45 – 75 %Rh ส าหรับการค านวณหาค่าแก้อันเนื่องมาจากแสง 
จะไม่ด าเนินการฉายรังสี แต่จะน าไปฉายกับไฟนีออนที่ฟลักซ์ความสว่างประมาณ 1,000 W/m2 โดยทิ้งไว้
เป็นเวลา 1 สัปดาห์ จากนั้นอ่านค่าปริมาณรังสีด้วยเครื่องอ่านค่าปริมาณรังสี 
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แหล่งที่มาของความไม่แน่นอน 
ความไม่แน่นอนในการวัดนั้น ประกอบด้วยความไม่แน่นอน 2 ประเภท คือ ประเภท A (Type A) 

และประเภท B (Type B) โดยประเภท A นั้นเป็นความไม่แน่นอนอันเกิดจากการสุ่มอย่างเป็นระบบ ซึ่ง
สามารถค านวณได้โดยใช้วิธีการทางสถิติ และค่าความไม่แน่นอนประเภทนี้สามารถลดค่าความไม่แน่นอนได้
โดยวิธีการวัดซ้ าๆ และประเภท B เป็นความไม่แน่นอนอ่ืนๆที่นอกเหนือจากประเภท A ซึ่งค่าเหล่านี้ไม่อาจ
ลดค่าความไม่แน่นอนได ้

ส าหรับงานการวัดปริมาณรังสีส่วนบุคคลได้ก าหนดแหล่งที่มาของความไม่แน่นอน (Uncertainty 
source) ของแต่ละประเภทดังนี้ (Kocher, 2000) 

ประเภท A 
- ความไม่เป็นเนื้อเดียวกันของความไวของหัววัดค่าปริมาณรังสี (Inhomogeneity of

detector sensitivity) 
- ความแปรปรวนของการอ่านค่าปริมาณรังสีของหัววัดอันเนื่องมาจากความไวที่จ ากัดและ

รังสีพ้ืนหลัง (Variability of detector reading due to limited sensitivity and background) 
- ความแปรปรวนของหัววัดอันเนื่องมาจากการอ่านค่าที่ศูนย์ (Variability of detector

reading at zero dose) 
ประเภท B 
- การข้ึนกับค่าพลังงานและทิศทางของรังสี (Energy and direction dependence)
- การตอบสนองที่ไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linearity of response)
- การจางหายของสัญญาณอันเนื่องมาจากอุณหภูมิโดยรอบและความชื้นและความ

แป รป รวน จากรั งสี พ้ื น ห ลั ง (Fading, dependence ambient temperature and humidity and 
variation in local natural background) 

- ผลกระทบอันเนื่องมาจากแสง (Effects of light)
- การสั่นสะเทือนเชิงกล (Mechanic shock)
- ค่าความผิดพลาดจากการสอบเทียบ (Calibration error)
- ค่าแก้ความผิดพลาดส าหรับขั้นตอนวิธี (Correction error for reading algorithm)
จากแหล่งความไม่แน่อน สามารถสร้างตัวแบบเพ่ือก าหนดค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าปริมาณรังสีที่

วัดได้กับแหล่งความไม่แน่นอนได้ดังนี้ 

elightenvELZrinm KKKKKKKKNHD ,0 (2) 

เมื่อ D  คือ ค่าปริมาณรังสี คือ mH  ค่าปริมาณรังสีที่อ่านค่าได้จากระบบอ่าน 0N ค่าแก้ความ
ผิดพลาดจากการสอบเทียบ inK ค่าแก้ความไม่เป็นเนื้อเดียวของความไวของหัวอ่านปริมาณรังสี rK ค่าแก้
ความแปรปรวนของการอ่านค่าปริมาณรังสีของหัววัดอันเนื่องมาจากความไวที่จ ากัดและรังสีพ้ืนหลัง ZK
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ค่าแก้ความแปรปรวนอันเนื่องมาจากการอ่านค่าศูนย์ ,EK ค่าแก้การข้ึนกับค่าพลังงานและทิศทางของรังสี 
LK ค่าแก้การตอบสนองที่ไม่เป็นเชิงเส้น envK ค่าแก้การจางหายของสัญญาณอันเนื่องมาจากอุณหภูมิ

โดยรอบและความชื้นและความแปรปรวนจากรังสีพื้นหลัง lightK ค่าแก้ผลกระทบอันเนื่องมาจากแสง eK

ค่าแก้ความผิดพลาดส าหรับขั้นตอนวิธี คือ 3.7675 (Stanford Dosimetry LLC, 2010) 
จากสมการที่ (2) เราสามารถละการพิจารณาหรือรวมค่าแก้อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนบางข้อ

ได้ เช่น ในงานวิจัยนี้ได้เลือกละความสนใจการพิจารณาค่าแก้อันเนื่องมาจากผลกระทบการสั่นสะเทือน
เชิงกล หรือการรวมกันระหว่างทิศทางของรังสีกับพลังงานของโฟตอน 

การค านวณค่าความไม่แน่นอนด้วยวิธีการวิเคราะห์ 
การค านวณค่าความไม่แน่นอนในการวัดแต่ละประเภท มีวิธีการค านวณที่แตกต่างกัน โดยส าหรับ

ประเภท A สามารถค านวณได้โดยผ่านวิธีการทางสถิติ คือ การค านวณค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงมาตรฐานกลุ่ม
ตัวอย่าง จากนั้นค านวณค่าความไม่แน่นอนของการวัดประเภท A ได้ (International Electrotechnical 
Commission, 2015) ตามสมการ 

n

s
U A 

(3) 

 เมื่อ UAคือ ค่าความไม่แน่นอนประเภท A, s คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรับตัวอย่าง n คือ 
จ านวนตัวอย่าง ส าหรับในกรณีการประเมินความไม่แน่นอนประเภท B นั้นไม่สามารถค านวณผ่านวิธีการ
ทางสถิติได้ จึงจ าเป็นต้องค านวณจากการสังเกตการกระจายตัวของข้อมูลในรูปแบบต่างๆ (International 
Electrotechnical Commission et al., 2015) โดยทั่วไปแล้ว สามารถแบ่งประเภทของการกระจายตัว
ของข้อมูลตามตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 แสดงรูปแบบการกระจายตัวของข้อมูล ส าหรับการประเมินค่าความไม่แน่นอนประเภท B 

รูปแบบการกระจายตัว ค่าความไม่แนน่อนมาตรฐาน ระดับความเชื่อม่ัน 
แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า 3

a

ระดับความเชื่อม่ัน 100% 

แบบสามเหลี่ยม 6
a

ระดับความเชื่อม่ัน 100% 

แบบปกต ิ 3
a

ระดับความเชื่อม่ัน 99.7% 

โดย a  คือ ค่าครึ่งของช่วงการวัดของแต่ละการกระจายตัวความไม่แน่นอนประเภท B 
การค านวณหาผลของการวัดและค่าความไม่แน่นอนการวัดมาตรฐาน เลือกใช้วิธีการค านวณด้วย

วิธีการวิเคราะห์(Analytical method) โดยเริ่มต้นจากการค านวณด้วยการท าอนุพันธ์หลายตัวแปร 
(Partial differential) จากสมการ (2) เพ่ือค านวณหา sensitivity coefficient ของแต่ละตัวแปร 
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จึงสามารถค านวณความไม่แน่นอนมาตรฐานจากแต่ละค่าแก้ ตามสมการ 

  iii scDu   (4) 

ความไม่แน่นอนรวมมาตรฐาน u ของแต่ละค่าแก้จากสมการ (2) จะถูกน ามาค านวณในรูปของ
ผลบวกของจากแต่ละค่าความไม่แน่นอนมาตรฐาน 

   DuDu i

2 (5) 

เมื่ อ  i  คือ  elightenvELZrin kkkkkkkk ,,,,, ,  โดย  ik คือ  standard uncertainty ของแต่ ละ
ปริมาณ 

การประเมินค่าความไม่แน่นอนด้วยวิธีการสร้างตัวแบบมอนเตคาร์โล 
การสร้างตัวแบบมอนเตคาร์โล(Monte Carlo) เป็นวิธีการจ าลองโดยการใช้ตัวเลขแบบสุ่ม เพ่ือ

ศึกษาคุณลักษณะของระบบที่มีรูปแบบความน่าจะเป็นของการกระจายตัว (Probability distribution 
function) ตามแสดงไว้ในตารางที่ 1 ภาพที่ แสดงการจ าลองระบบโดยวิธีมอนเตคาร์โลของระบบการวัด
ปริมาณรังสีที่ ซึ่งได้ก าหนดตัวแปรและการกระจายของข้อมูลให้สอดคล้องกับสมการที่ เพื่อเป็นข้อมูลขาเข้า 
และขอมูลขาออกเป็นไปตามสมการที่ โดยในการค านวณค่าความไม่แน่นอนนี้ ได้สุ่มจ านวนส าหรับการ
ค านวณจ านวน 10,000,000 ครั้ง และสร้างกราฟเพ่ือสังเกตลักษณะการกระจายตัว ตลอดจนค านวณค่า
ทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าตัวเลขขอบเขตช่วงกว้างที่ครอบคลุมระดับความ
เชื่อมั่น 95% 

  iii scDu  U 

ink

rk

Zk

Lk

,Ek

envk
lightk

ek

ภาพที่ 1 ภาพแสดงข้อมูลข้าเข้าและข้อมลูขาออกในการสรา้งแบบจ าลองมอนเตคาร์โล 
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วิธีการประเมินค่าความไม่แน่นอนจากแต่ละแหล่งความไม่แน่นอน 
(1) ความไม่เป็นเนื้อเดียวของความไวของหัวอ่านปริมาณรังสี ( inK ) 

ความไม่เป็นเนื้อเดียวกันของความไวของหัวอ่านปริมาณรังสี จัดเป็นความไม่แน่นอน
ประเภท A ขึ้นกับคุณภาพของแต่เครื่องที่ผลิตออกจากผู้ผลิต (Hosseini Pooya & Orouji, 
2014) จึงมีความจ าเป็นต้องท าการประเมินเพ่ือให้ทราบถึงความไวดังกล่าว วิธีการประเมิน
ความไม่เป็นเนื้อเดียวกันของหัวอ่านปริมาณรังสีนี้สามารถประเมินได้โดยการอ่านน าแผ่นวัด
ปริมาณรังสีที่ทราบค่าอย่างแน่ชัด (4.35 mGy โดยค านวณจาก 5 mSv ของ Hp(0.07) ด้วย 
Cs-137) มาอ่านค่า และค านวณหาสัมประสิทธิ์ค่าแก้พ้ืนฐาน (Elementary correction 
coefficient)  

i

a
x

x
ECCu 

(6) 

เมื่อ ix  คือค่า ปริมาณรังสีที่อ่านได้จากแผ่นวัดปริมาณรังสีแต่ละแผ่น  x คือค่าปริมาณ
รังสีเฉลี่ยจากแผ่นวัดปริมาณรังสีแต่ละแผ่น 

(2) ความแปรปรวนการอ่านค่าปริมาณรังสีของหัวอ่านอันเนื่องมาจากความไวที่จ ากัดและรังสีพ้ืน
หลัง( rK )

ค่าแก้จากความแปรปรวนของการอ่านค่าปริมาณรังสีของหัวอ่านอันเนื่องมาจากความไวที่
จ ากัดและรังสีพ้ืนหลังนี้ มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ความแปรปรวนอันเนื่องมาจากการอ่านซ้ าหรือ
ความคงตัวของการตอบสนองระหว่างการอ่านซ้ า(Hosseini Pooya & Orouji, 2014) จัดเป็น
ความไม่แน่นอนประเภท A โดยปกติแล้วการแผ่นวัดปริมาณรังสีจะถูกอ่านค่าซ้ าๆ เสมอเพ่ือ
เฉลี่ยค่าปริมาณรังสีที่อ่านได้จากแผ่นวัดปริมาณรังสี แต่การอ่านค่าปริมาณรังสีในแต่ละครั้ง
นั้นจะได้ค่าการอ่านที่ไม่เท่ากัน ถึงแม้ว่าแผ่นวัดปริมาณรังสีนั้นจะถูกฉายรังสีมาด้วยปริมาณ
รังสีค่าหนึ่ง ซึ่งสาเหตุนั้นเกิดจากความไวในการอ่านค่าปริมาณรังสีของหัวอ่านในแต่ละครั้งนั้น
ไม่เท่ากัน จึงท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการอ่านแต่ละครั้งการอ่านซ้ า ซึ่งสามารถค านวณ
ความไม่แน่นอนโดยปรับปรุงจากสมการ (6) ส าหรับการประเมินความไม่แน่นอนนี้ ได้เลือกใช้
แผ่นวัดปริมาณรังสีจ านวน 15 แผ่น ที่ผ่านการฉายรังสีที่ 5 mSv ด้วย Cs-137

(3) ความแปรปรวนอันเนื่องมาจากการอ่านค่าศูนย์
ค่าแก้จากค่าความไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการค่าศูนย์นั้นเกิดจากในทางปฏิบัติแล้ว

แผ่นวัดปริมาณรังสีไม่ได้มีค่าศูนย์อย่างแท้จริง แต่จะมีค่าหนึ่งๆที่ใกล้เคียงศูนย์ ประกอบกับ
ความสามารถของหัวอ่านปริมาณรังสีมีข้อจ ากัดในการอ่านค่าปริมาณรังสีต่ าสุด(MEYE, 2016)
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การค านวณหาค่าแก้อันเนื่องมาจากความแปรปรวนดังกล่าว จะน าแผ่นวัดรังสีไปอ่านค่าก่อน
น าไปใช้วัดปริมาณรังสี จากนั้นน ามาค านวณเปรียบเทียบกับปริมาณรังสี 5 mSv ด้วย Cs-137 

(4) การข้ึนกับค่าพลังงานและทิศทางของรังสี ( ,EK ) 
โดยปกติแล้วเครื่องอ่านแผ่นวัดปริมาณรังสีจะถูกสอบเทียบที่ค่าพลังงานใดพลังงานหนึ่ง 

และแต่ละช่วงพลังงานแผ่นวัดปริมาณรังสีมีการตอบสนองต่อรังสีได้ไม่เท่ ากัน และในทาง
ปฏิบัติแล้วแผ่นวัดปริมาณรังสีอาจจะถูกฉายรังสีด้วยพลังงานต่างๆ ซึ่งไม่ตรงกับการสอบเทียบ
ของเครื่องอ่านแผ่นวัดปริมาณรังสี  

ทิศทางของรังสีมีผลต่อปริมาณรังสีที่แผ่นวัดปริมาณรังสีได้รับ ซึ่งส่งผลให้ค่าแก้การสอบ
เทียบ (Calibration factor) ของแผ่นวัดปริมาณรังสีเปลี่ยนไปเม่ือเทียบกับมุมอ้างอิง (Kerns, 
Kry, Sahoo, S Followill, & Ibbott, 2011)  

ส าหรับการประเมินค่าแก้อันเนื่องจากความไม่แน่นอนนี้ ได้เลือกใช้ค่าความไม่แน่นอน
ตาม IEC TR 62461  ตามวิธีการมาตรฐานของ IEC 62387 ซึ่งได้รวมการค านวณค่าแก้ขึ้นกับ
พลังงานและค่าแก้ข้ึนกับทิศทางของรังสีรวมกัน (International Electrotechnical 
Commission, 2012; International Electrotechnical Commission et al., 2015) 

(5) การตอบสนองที่ไม่เป็นเชิงเส้น ( LK ) 
ในทางอุดมคติการอ่านค่าปริมาณรังสีจากแผ่นวัดปริมาณรังสีควรจะตอบสนองเป็น

เส้นตรง ตั้งแต่ค่าปริมาณในระดับต่ าจนถึงระดับสูง (0.1 mSv ถึง 1 Sv) แต่ในทางปฏิบัติแล้ว
พบว่าเมื่อถึงค่าปริมาณรังสีหนึ่งๆ การตอบสนองของหัวอ่านจะไม่ตอบสนองเป็นเชิงเส้น เช่น 
ในบางกรณีการอ่านค่าปริมาณรังสีสูงๆ จะเกิดการตอบสนองสูงเกินไป (Supralinear) หรือถึง
จุดอิ่มตัว (Saturation) (IZEWSKA, n.d.) จึงส่งผลให้ผลการอ่านไม่ถูกต้อง 

ส าหรับการประเมินความไม่แน่นอนของการตอบสนองเชิงเส้นนี้ เลือกใช้แผ่นวัดปริมาณ
รังสีฉายรังสีที่ 5 mGy ส าหรับเป็นปริมาณรังสีอ้างอิง และฉายรังสีแผ่นวัดรังสีตั้งแต่ 0.2 – 14 
mGy จากนั้นวิเคราะห์ด้วยการค านวณหาค่าการตอบสนอง( R )  ทดสอบการกระจายตัวแบบ
ปกติด้วย Z-Distribution และค านวณหาค่ามากสุดและค่าน้อยสุดของค่าแก้ตามสมการ 

max
min

1
r

k 
 และ min

max
1
r

k 
(7) 

เมื่อ refRRr minmin   และ refRRr maxmax  เมื่อค านวณหาค่าแก้สูงสุดและค่าต่ าสุด
แล้ว ให้ค านวณหาค่าครึ่งหนึ่งของความกว้างของการกระจายตัว a โดยค านวณผ่านสมการ 
และให้ค านวณหาค่าประมาณที่ดีที่สุดได้ตามสมการ 
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 (9) 

นอกจากการค านวณหาค่าแก้ส าหรับการตอบสนองที่ไม่เป็นเชิงเส้นแล้ว ยังสามารถ
ค านวณเพ่ิมเติมเพ่ือทดสอบสมรรถนะของระบบอ่านค่าปริมาณรังสีส่วนบุคคลและแผ่นวัด
ปริมาณรังสีได้ โดยตามมาตรฐานของ IAEA 99 และ IEC 62387 ได้ก าหนดให้ขอบเขตต่ าสุด
และขอบเขตสูงสุดเป็นไปตามสมการด้านล่าง ตามล าดับ 
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(10) 

  refcomRÃref RURR 15.187.0 ,  (11) 

โดยจากสมการ comRU ,  คือ ความคลาดเคลื่อนของแต่ละการตอบสนอง (Error) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยค านวณมาจากสมมุติฐานเป็นการกระจายตัวแบบ t-distribution 

(6) การลดทอนสัญญาณอันเนื่องมาจากอุณหภูมิโดยรอบและความชื้น  และความแปรปรวนอัน
เนื่องจากรังสีพื้นหลัง ( envK )

โดยปกติแล้วอุณหภูมิ ความชื้น และรังสีพ้ืนหลังส่งผลต่อการอ่านค่าปริมาณรังสีส่วน
บุคคลผิดพลาด โดยอุณหภูมิและความชื้นโดยรอบมีผลต่อการอ่านจ านวนโฟตอนของหัวอ่าน
รวมทั้งความสามารถในการคงอยู่ของปริมาณรังสีในแผ่นวัดปริมาณรังสีเมื่อไม่ได้ถูกน ามาอ่าน
ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะท าให้เกิดการลดทอนสัญญาณลง ส่วนในกรณีรังสีพ้ืนหลังนั้น
ส่งผลให้แผ่นวัดรังสีได้รับปริมาณรังสีมากเกินกว่าปริมาณรังสีที่ต้องการให้แผ่นวัดปริมาณรังสี
ได้รับ ถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติจะสามารถลบค่ารังสีพ้ืนหลังจากแผ่นวัดปริมาณรังสีได้ก็ตาม แต่ก็
ไม่สามารถลบค่าได้แม่นย านักเนื่องจากตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ทุกแผ่นไม่มีค่าความแปรปรวนอัน
เนื่องมาจากรังสีพ้ืนหลัง

ส าหรับการประเมินค่าแก้อันเนื่องจากความไม่แน่นอนนี้ ได้เลือกใช้ค่าประมาณที่ดีที่สุด
และความไม่แน่นอนมาตรฐานตาม IEC TR 62461
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(7) ผลกระทบอันเนื่องมาจากแสง ( lightK ) 
เนื่องจากแผ่นวัดรังสีที่ใช้ส าหรับอ่านค่ากับระบบการอ่านค่าปริมาณรั งสีนั้น ได้อาศัย

กระบวนการการกระตุ้นอิเล็กตรอนภายในผลึกส าหรับการวัดปริมาณรังสีให้ไปค้างอยู่ที่
ระดับชั้นพลังงานกักขังชั่วคราว (Metastate trap) ซึ่งนอกจากการที่อิเล็กตรอนรับพลังงาน
กระตุ้นจากโฟตอนพลังงานสูงจากรังสีแกมมาแล้ว อิเล็กตรอนยังอาจรับพลังงานจากแสงใน
ธรรมชาติหรือแสงจากหลอดไฟได้ด้วย ด้วยเหตุนี้จึงท าให้การอ่านค่าปริมาณรังสีจากแผ่นวัด
ปริมาณรังสีมีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากมีอิเล็กตรอนถูกกระตุ้นให้ไปอยู่ระดับชั้นพลังงาน
กักขังชั่วคราวจากแสงในธรรมชาติ และระบบการวัดอาจจะอ่านจ านวนโฟตอนจากอิเล็กตรอน
ดังกล่าว 

ส าหรับการประเมินค่าแก้อันเนื่องจากความไม่แน่นอนนี้ ได้แบ่งกลุ่มของแผ่นวัดปริมาณ
รังสีออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกจะน าไปเก็บไว้ในที่มืดที่แสงไม่สามารถส่องถึง และอีกกลุ่ม
ถูกน าไปเก็บไว้ในที่ที่มีแสงสว่าง 1000 W/m2 เป็นเวลา 1 สัปดาห์ จากนั้นน ามาอ่านค่า
ปริมาณรังสี 

(8) ความคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากปริมาณรังสีในแผ่นวัดปริมาณรังสี ( 0N )
ค่าแก้อันเนื่องจากความไม่แน่นอนนี้ขึ้นกับความไม่นอนรวมของระบบการฉายปริมาณ

รังสี(Hosseini Pooya & Orouji, 2014) ซึ่งการฉายรังสีครั้งนี้ได้ฉายรังสีจากห้องปฏิบัติการ
การวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ โดยมีค่าความไม่แน่นอนขยาย
(Expanded uncertainty) สูงสุด 6%

6. ผลการวิจัยและวิจารณ์ผล
(1) การวัดปริมาณรังสีอ้างอิง

การวัดปริมาณรังสีอ้างอิงส าหรับการวัดอัตราปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ
(Absorbed dose rate in the air) ได้ด าเนินการวัด ณ วันที่ 5 เมษายน 2561 ตารางที่  2 ได้
แสดงค่าเฉลี่ยของประจุ อุณหภูมิ ความดัน และความช้ืนเฉลี่ย พร้อมทั้งค่าแก้ส าหรับ
อุณหภูมิ ความดันไปยังอุณหภูมิและความดันมาตรฐาน หลังจากนั้นด าเนินการฉายแผ่น
วัดปริมาณรังสีที่ 5 mGy ส าหรับเป็นชุดแผ่นรังสีอ้างอิง

ตารางที่ 2 แสดงตัวแปรและค่าของแต่ละตัวแปรส าหรับการค านวณอัตราปริมาณรังสีดูดกลืนใน
อากาศซึ่งน ามาเป็นปริมาณรังสีอ้างอิง 

ปริมาณประจุ
เฉลี่ย (pC) 

อุณหภูมิ(oC) ความดัน(kPa) ค่าแก้อุณหภูมิ
และความดัน 

อัตราปริมาณรังสี
ดูดกลืนในอากาศต่อ

ชั่วโมง (mGy/h) 
12,057 19.01 100.544 1.0043 27.60 
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(2) การอ่านค่าปริมาณรังสีจากแผ่นวัดปริมาณรังสีชนิดนาโนดอท
ค่าปริมาณรังสีที่อ่านได้จากแผ่นวัดปริมาณรังสีชนิดนาโนดอท ได้แสดงค่าที่อ่านได้จากแต่

ละแผ่นในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงตัวแปรและค่าของแต่ละตัวแปรส าหรับการค านวณอัตราปริมาณรังสีดูดกลืนใน
อากาศซึ่งน ามาเป็นปริมาณรังสีอ้างอิง 

แผ่นที่ ปริมาณรังสี (mGy) แผ่นที่ ปริมาณรังสี (mGy) 
1 1.247813 11 1.226811 

2 1.223460 12 1.292700 

3 1.236602 13 1.252003 

4 1.213344 14 1.249317 

5 1.221449 15 1.234230 

6 1.200530 16 1.275388 

7 1.243036 17 1.219017 

8 1.228957 18 1.260566 

9 1.227211 19 1.259112 

10 1.282140 20 1.226811 

ค่าเฉลี่ย 1.240340 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.024545 

จากตารางที่ 2 เครื่องอ่านค่าปริมาณรังสีสามารถอ่านค่าได้เฉลี่ย 1.240340 mGy มีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.024545 และค่าความไม่แน่นอนที่  0.005488 สังเกตได้ว่าค่าปริมาณรังที่อ่าน
ได้นั้นค่อนข้างต่ ากว่าปริมาณรังสีจริงที่ฉายให้แก่แผ่นวัดปริมาณรังสีมาก เนื่องจากขั้นตอนวิธีใน
การอ่านค่าปริมาณรังสีนั้นได้ค านวณมาจากระดับพลังงาน 80 keV ของโฟตอน จึงท าให้ไม่สามารถ
อ่านค่าได้ถูกต้องเมื่ออ่านจากระดับพลังงานโฟตอนอ่ืน จึ งจ าเป็นต้องใช้ค่าแก้ความผิดพลาด
ส าหรับขั้นตอนวิธี แก้ไขให้ถูกต้อง ซึ่งได้แสดงไว้ในตารางที่ 7  

(3) ความไม่เป็นเนื้อเดียวของความไวของหัวอ่านปริมาณรังสี ( inK ) 

การประเมินค่าแก้อันเนื่องจากความแน่นอนเนื่องจากความไม่เป็นเนื้อเดียวกัน
ของความไวของหัวอ่านปริมาณรังสีได้ ค านวณจากการเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อน
ต่อปริมาณรังสีที่อ่านค่าได้ โดยตารางที่ 4 ได้แสดงค่าแก้ของแต่ละแผ่น พร้อมทั้งค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ตารางที่ 4 แสดงค่าแก้อันเนื่องมาจากความไม่เป็นเนื้อเดียวกันของหัวอ่านปริมาณรังสี โดย
เปรียบเทยีบที่ระดับปริมาณรังสี 4.35 mGy 

แผ่นที่ Kin (mGy) แผ่นที่ Kin (mGy) 

1 1.022450 11 0.967398 

2 0.994011 12 1.011028 
3 1.013796 13 0.959496 
4 1.003022 14 0.990684 

5 1.022249 15 0.992814 

6 1.015465 16 1.004950 

7 1.033160 17 0.972519 

8 0.997831 18 1.017492 
9 1.009262 19 0.983954 

10 1.010698 20 0.985091 
ค่าเฉลี่ย 1.000368 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.019607 

จากตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยของค่าแก้อันเนื่องมาจากความไม่เป็นเนื้อเดียวกัน
ของหัววัดปริมาณรังสี 1.000368 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 0.019607 และความไม่แน่นอน 
คือ 0.004384 โดยมีรูปแบบการกระจายตัวแบบปกติ แสดงถึงในทางปฏิบัติแล้วหัวอ่าน
ปริมาณรังสีไม่สามารถอ่านค่าปริมาณรังสีที่ เท่ากันได้ค่าเท่ากัน อันเนื่องจากขีด
ความสามารถของหัวอ่าน 

(4) ความแปรปรวนของการอ่านค่าปริมาณรังสีของหัวอ่านอันเนื่องมาจากความไวที่จ ากัดและรังสีพ้ืน
หลัง( rK )

การค านวณหาค่าแก้ของความไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากความแปรปรวนของการ
อ่านค่าปริมาณรังสีของหัวอ่านอันเนื่องมาจากความไวที่จ ากัดและรังสีพื้นหลัง ได้เลือก
แผ่นวัดปริมาณรังสีจากชุดที่ประเมินความไม่แน่นอนอันเนื่องจากความไม่เป็นเนื้อเดียวกัน
จ านวน 15 แผ่น ด าเนินการอ่านค่าแผ่นละ 10 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยจากการอ่าน 1.1873 mGy ค่า
แก้ค่าแก้ความแปรปรวนของการอ่านค่าปริมาณรังสีของหัววัดอันเนื่องมาจากความไวที่
จ ากัดและรังสีพื้นหลัง คือ 1.000106 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 0.010393 และความไม่
แน่นอน คือ 0.002744  โดยมีรูปแบบการกระจายตัวแบบปกติ โดยปกติแล้วค่าการอ่านซ้ า
จะได้ค่าต่ ากว่าการอ่านครั้งแรกเสมอ เนื่องจากการหายไปของสัญญาณเมื่อมีการอ่านค่า
จากแผ่นวัดปริมาณรังสีซ้ า
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(5) ความแปรปรวนอันเนื่องมาจากการอ่านค่าศูนย์ ( ZK )

การค านวณหาค่าแก้ของความไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากความแปรปรวนอัน
เนื่องมาจากการอ่านค่าศูนย์ ได้น าค่าศูนย์ที่อ่านได้ก่อนน าแผ่นวัดปริมาณรังสีไปใช้วัด
ปริมาณรังสี โดยค่าแก้ส าหรับความแปรปรวนอันเนื่องมาจากการอ่านค่าศูนย์ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าความไม่แน่นอน คือ 0.986183 , 0.002388 และ  0.000224 ตามล าดับ โดย
ความไม่แน่นอนมีรูปแบบการกระจายตัวแบบปกติ

(6) การตอบสนองที่ไม่เป็นเชิงเส้น ( LK )
การประเมินความไม่แน่นอนของการตอบสนองเชิงเส้นของระบบอ่านค่าปริมาณรังสีส่วน

บุคคลแบบพกพานี้ ได้ด าเนินตามวิธีมาตรฐาน IEC 62387 ตารางที่ ได้แสดงค่าปริมาณรังสี ปริมาณ
รังสีเฉลี่ยที่อ่านค่าได้ อัตราส่วนของการตอบสนอง (R) และค่าความไม่แน่นอนรวมระหว่างชุด
อ้างอิงและชุดวัดที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และจากการค านวณค่าการตอบสนองอ้างอิง refR = 
0.282488 

ตารางที่ 5 แสดงปริมาณรังสีที่อ่านได้จากแผ่นชุดอ้างอิงและแผ่นชดุวัด ค่าการตอบสนอง และค่า
ความไม่แน่นอนในการในการวัดรวม ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยการกระจายตัวแบบ t-distribution 
(International Electrotechnical Commission et al., 2015)

ประเภท ปริมาณรังสี 
Hm(mGy) 

ปริมาณรังสี
เฉลี่ยที่อ่านค่า

ได้ 
Ht(mGy) 

m

t

H
H

R  comRU ,

at 
95% confidence 

ชุดอ้างอิง 5 1.412442 0.282488 - 

ชุดวัด 

0.2 0.094195 0.470973 0.137944 
0.5 0.186413 0.372825 0.060788 
1 0.308252 0.308252 0.036761 
2 0.655588 0.327794 0.017285 

4.35 1.230305 0.282488 0.009210 
9 2.737863 0.304207 0.004139 
14 3.946523 0.281895 0.002871 

จากตารางที่  5 ค านวณหา Rmin = 0.002871 และ Rmax = 0.137944 แล้วให้ค านวณหา
ขอบเขตของการกระจายแบบปกติตามสมการ (7) ได้ค่า kmin = 0.605412 และ kmax = 1.011497 ที่
ระดับความเชื่อมั่น 99.7% และค านวณค่าแก้อันเนื่องจากความไม่แน่นอนของการตอบสนองที่ไม่
เป็นเชิงเส้น( LK ) และค่ากึ่งกลางของการกระจายตัว (a) คือ 0.808458 และ 0.203040 ตามล าดับ 
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สามารถค านวณค่าความไม่แน่นอนโดยสมมุติให้มีรูปแบบการกระจายตัวแบบปกติ ได้   0.06768  
ภาพที่ 1 ได้แสดงความเป็นเชิงเส้นของค่าปริมาณรังสีตั้งแต่ช่วง 0.2 mGy ถึง 14 mGy จากสมการ
เส้นตรง ค่าจุดตัดแกนตั้งหมายถึงลิมิตต่ าสุดของปริมาณรังสีที่เครื่องอ่านปริมาณรังสามารถอ่านได้
ที่ 0.197 mGy  

ภาพที่ 2 แสดงการค่าปริมาณรังสทีี่อ่านได้จริงหลังปรับแก้กับค่าแกอ้ันเนื่องมาจากขั้นตอนวิธีการอ่าน
ค่าปริมาณรังสีต่อค่าปริมาณรังสจีริง  
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(7) ผลกระทบอันเนื่องมาจากแสง ( lightK ) 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบผลการอ่านค่าปริมาณรังสีสองกลุ่ม ระหว่างกลุ่มที่อยู่ที่มืด(กลุ่มที่ 1) และกลุม่
ที่อยู่ที่สว่าง (กลุ่มที่ 2) 

แผ่นที่ กลุ่มท่ี 1 (mGy) กลุ่มท่ี 2 (mGy) 
1 0.064856 0.068996 
2 0.067483 0.070210 
3 0.072365 0.076970 
4 0.090268 0.091539 

ค่าเฉลี่ย (mGy) 0.073743 0.076929 

ตารางที่ 6 แสดงค่าปริมาณรังสีที่อ่านได้หลังจากเก็บแผ่นวัดปริมาณรังสีไว้ในที่มืด
และเก็บไว้ในพื้นที่ที่มีความสว่าง 1,000 W/m2  พบว่าค่าปริมาณรังสีที่อ่านได้จะแตกต่างกัน 
0.003186 mGy และค่าแก้อันเนื่องมาจากแสง คือ 0.999309 โดยเปรียบเทยีบกับปริมาณ
รังสีที่ 4.35 mGy 

การค านวณผลรวมของแหล่งความไม่แน่นอนได้ค านวณตามวิธีมาตรฐาน IEC TR 62461:2015 และ 
ISO/ASTM 51707:2015 โดยใช้สมการที่ (5) ดังแสดงไว้ในตารางที่ 7 ภาพที่  แสดงผลลัพธ์การค านวณค่า
ความไม่แน่อนด้วยวิธีสร้างแบบจ าลองมอนเต คาร์โล โดยการสุ่มตัวอย่างส าหรับการค านวณจ านวน 
10,000,000 ครั้ง พบว่าได้ค่าเฉลี่ยที่ 3.64 mGy และมีค่าความไม่แน่นอนจากการค านวณที่ 1.20 mGy ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งต่างจากการค านวณด้วยวิธีการวิเคราะห์ที่สามารถค านวณปริมาณรังสีได้  3.73 
mGy ทีมีค่าความไม่แน่นอนจากการค านวณที่ 1.25 mGy ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซี่งพบว่าทั้งสองวิธีนั้น
ค านวณได้ในระดับใกล้เคียงกัน ไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
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ภาพที่ 3 แสดงผลการค านวณคา่ความไม่แน่นอนในการวัดปรมิาณรังสีด้วยการสร้างแบบจ าลองมอน
เต คารโ์ล ท่ีจ านวนตัวอย่าง 10,000,000 ครั้ง พบว่าได้ค่าเฉลี่ยที่ 3.64 mGy ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 mGy 

แสดงผลการค านวณค่าความไม่แน่นอนในการวัดปริมาณรังสีด้วยการสร้างแบบจ าลองมอนเต คาร์โล ที่
จ านวนตัวอย่าง 10,000,000 ครั้ง พบว่าได้ค่าเฉลี่ยที่ 3.64 mGy ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 mGy   

7. สรุปผลการวิจัย
การค านวณค่าความไม่แน่นอนในการวัดของระบบวัดปริมาณรังสีส่วนบุคคลส าหรับการควบคุม

คุณภาพเครื่องฉายรังสี ประกอบด้วยค่าความไม่แน่นอนอันเนื่องจากความไม่เป็นเนื้อเดียวของความไวของ
หัวอ่านปริมาณรังสี ความแปรปรวนของการอ่านค่าปริมาณรังสีของหัวอ่านอันเนื่องมาจากความไวที่จ ากัด
และรังสีพื้นหลัง ความแปรปรวนอันเนื่องมาจากการอ่านค่าศูนย์ ได้ค านวณด้วยวิธีการทางสถิติ การขึ้นกับ
ค่าพลังงานและทิศทางของรังสี การลดทอนสัญญาณอันเนื่องมาจากอุณหภูมิโดยรอบและความชื้นและ
ความแปรปรวนจากรังสีพื้นหลัง ได้อ้างอิงค่ามาจากวิธีการมาตรฐานตาม IEC TR 62461  

อ่านค่าปริมาณรังสีจากแผ่นวัดปริมาณรังสีที่ทราบค่า จ านวน 20 แผ่น พบว่าเครื่องอ่านค่าปริมาณ
รังสีสามารถอ่านค่าได้เฉลี่ย 1.240340 mGy เมื่อน ามาค านวณรวมกับค่าแก้อันเนื่องมาจากความไม่
แน่นอนทุกปริมาณแล้ว ค่าปริมาณรังสีที่อ่านได้เฉลี่ย คือ 3.73 mGy  มีความไม่แน่นอน ±1.25  mGy 
(33.45%) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95% สอดคล้องกับผลการค านวณด้วยวิธีการสร้างแบบจ าลอง
มอนเต คาร์โล ที่ค่าปริมาณรังสีที่อ่านเฉลี่ย คือ 3.64 mGy มีความไม่แน่นอน ±1.20  mGy (32.96%) ที่
ระดับความเชื่อมั่นเดียวกัน จึงสามารถสรุปได้ว่าทั้งสองวิธีสามารถน ามาใช้ส าหรับการประเมินค่าความไม่
แน่นอนในระบบการวัดปริมาณรังสีส่วนบุคคลส าหรับการควบคุมคุณภาพเครื่องฉายรังสีได้ 
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ตารางที่ 7 แสดงรายการความไมแ่นน่อนของปรมิาณรงัสทีี่อา่นคา่ได ้1.24034 mGy สอดคลอ้งกบัคา่จรงิที่ 4.35 mGy ดว้ยวิธีการวิเคราะห ์

ปริมา
ณ 

ค่าประมาณที่
ดทีีสุ่ด 

ความไม่แน่นอน
มาตรฐานสมบูรณ ์

ประเภทของ
ความไม่
แน่นอน 

รูปแบบการ
กระจายตัว 

ระดับความม่ันใจ (%) ค่าสัมประสิทธิ ์ ผลลัพธ(์mGy) 

inK 1.000368 0.00438426 A Normal 68.27 3.72 0.016 
rK 1.000106 0.00070857 A Normal 68.27 3.72 0.003 
ZK 0.986183 0.00022364 A Normal 68.27 3.78 0.001 
LK 0.808458 0.06767985 B Normal 99.7 4.61 0.312 
,EK 1.000000 0.13333333 B Normal 99.7 3.72 0.479 

envK 1.000000 0.04082483 B Rectangular 100 3.72 0.152 
lightK 0.999309 0.03333333 B Normal 99.7 3.73 0.124 
0N 1.000000 0.00173205 B Rectangular 100 3.72 0.006 
eK 3.767500 0.07090000 B Rectangular 100 0.99 0.070 
mH 1.240340 mGy 0.02455479 0.025 

D 3.73 mGy ± 0.62 mGy (16.73%) Combined 3.73 ± 1.25 mGy (relative 0.3345 k = 2) 
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โครงการประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดจากเครื่องปฏิกรณ 
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กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังส ี
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โครงการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

โครงการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ประอบด้วย ๒ 
โครงการย่อย ได้แก ่โครงการย่อยท่ี ๑ โครงการการประเมินการแพร่กระจายของกัมมันตรังสีในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
จากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยในประเทศไทย ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑ ปี (๒๕๖๒) และ โครงการย่อยที่ ๒ 
โครงการการประเมินการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไปจากโครงการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์
ปรมาณูวิจัย จ.นครราชสีมา ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๕ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๖) 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (๑) พัฒนาวิธีการประเมินปริมาณรังสีภายนอกของประชาชนกรณีฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์จากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ขนาด ๑๐ เมกาวัตต์ โดยก าหนดให้การได้รับรังสีภายนอกของ
ประชาชนเกิดจากการสะสมของนิวไคลน์กัมมันตรังสีบนพื้นดินซึ่งเกิดจากการแพร่กระจายของนิวไคลด์กัมมันตรังสี
ออกมาจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จากอุบัติเหตุ โดยการประเมินปริมาณรังสีนอกร่างกายของประชาชนใน
การศึกษาจะใช้วิธีการมอนติคาร์โลในการประเมิน และใช้โปรแกรมอาร์กอสในการประเมินการแพร่กระจายของ
สารกัมมันตรังสีในอากาศ กรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจวัดและประเมินผล
กระทบที่เกิดขึ้นจากการได้รับสารกัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกายของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและประชาชนทั่วไป ที่อาจ
ได้รับสารกัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกายเนื่องจากการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมหรือจากการปฏิบัติงาน 
โดยมุ่งเน้นการประเมินการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไป จากโครงการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์
ปรมาณูวิจัย จ. นครราชสีมา 

โครงการย่อยที่ ๑ เป็นการพัฒนาวิธีการประเมินการได้รับอัตราปริมาณรังสียังผลนอกร่างกายของประชาชนใน
พ้ืนที่ที่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์จากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยขนาด ๑๐ เมกาวัตต์ โดยประชาชนจะได้รับอัตรา
ปริมาณรังสียังผลนอกร่างกายจากการสะสมของนิวไคลด์กัมมันตรังสีบนพื้นดินที่ประชาชนยืนอยู่ โดยจะแบ่งการ
ทดลองออกเป็นสองส่วน มีรายละเอียดดังนี้ 
๑. การพยากรณ์การสมสมของนิวไคลด์กัมมันตรังสีบนพื้นดิน 
๑.๑) พยากรณ์การสะสมของนิวไคลด์กัมมันตรังสีบนพื้นดินกรณีอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ โดยใช้โปรแกรมอาร์กอส 
ซึ่งอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ในการศึกษานี้เกิดจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ซึ่งมีเครื่องปฏิกรณ์เป็นแบบเครื่อง
ปฏิกรณ์น้ าความดันสูง (Pressurized Water Reactor, PWR) ขนาด ๑๐ เมกาวัตต์ โดยข้อมูลเครื่องปฏิกรณ์
ปรมาณูวิจัยถูกสร้างขึ้นในโปรแกรมอากอส์ และก าหนดอุบัติเหตุเกิดข้ึนโดยไม่ทราบสาเหตุและท าให้เกิดการ
แพร่กระจายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีสู่สิ่งแวดล้อม 
๑.๒) ก าหนดการค านวณการสะสมของนิวไคลด์กัมมันตรังสีบนพื้นดินหลังจากเกิดอุบัติเหตุ ขึ้นเป็นระยะเวลา ๕ 
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ชั่วโมง โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกก าหนดในโปรแกรมอาร์กอส นอกจากนี้ยังก าหนดให้ใช้ข้อมูลการพยากรณ์อากาศซึ่ง
รวมถึงทิศทางและความเร็วลมที่มี อยู่ในฐานข้อมูลของโปรแกรม โดยการศึกษานี้ จะประเมินค่ากัมมันตภาพรังสี
สะสมบนพื้นดินของนิวไคลด์กัมมันตรังสี ๒ ชนิดได้แก่ ไอโอดีน-๑๓๑ และ ซีเซียม-๑๓๗ เนื่องจากเป็นนิวไคลด์
กัมมันตรังสีที่มีความส าคัญและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยไอโอดีน-๑๓๑ เป็นนิวไคลด์กัมมันตรังสี
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในระยะสั้นและเม่ือไอโอดีน-๑๓๑ เข้าไปในร่างกายจะเข้าไปสะสมบริเวณ
ต่อมไทรอยด์ ส่วนซีเซียม-๑๓๗ เป็นนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่ส่งผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่
เกิดเหตุ 
๑.๓) เมื่อท าการก าหนดรายละเอียดทั้งหมดเข้าไปในโปรแกรมอาร์กอสแล้ว โปรแกรมอาร์กอสจะท าการค านวณ
โดยใช้แบบจ าลอง RIMPUFF ในการพยากรณ์การสะสมของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในพ้ืนที่หนึ่งซึ่งก าหนดให้เป็นพื้นที่
เกิดอุบัติเหตุจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ขนาด ๑๐ เมกาวัตต์ โดยผลที่ได้จากการค านวณของโปรแกรมอาร์
กอสโดยใช้แบบจ าลอง RIMPUFF คือ ค่าการสะสมของนิวไคลด์กัมมันตรังสีของไอโอดีน-๑๓๑ และซีเซียม-๑๓๗ มี
หน่วยเป็นเบคเคอเรล (Becquerel) ต่อตารางเมตร (m2) โดยค่าการสะสมของนิวไคล์กัมมันตรังสีทั้งสองชนิดจะ
ถูกน าไปใช้ในการประเมินการได้รับอัตราปริมาณรังสียังผลของประชาชน 
ที่ยืนอยู่บนพ้ืนที่เกิดอุบัติเหตุโดยใช้รหัสคอมพิวเตอร์ MCNP (ดูข้อ ๓.๒) โดยค่าการสะสมของนิวไคลด์กัมมันตรังสี
บนพื้นจะใช้ค่าสูงที่สุดของแต่ละชนิดที่โปรแกรมอาร์กอสค านวณได้และค่าเฉลี่ยทั้งหมดของพ้ืนที่ที่เกิดการสะสม
ของนิวไคลด์กัมมันตรังสีทั้งสองชนิดจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่เกิดข้ึน โดยค่าสูงสุดและค่าเฉลี่ยของนิวไคลด์
กัมมันตรังสีแต่ละชนิดจะถูกวิเคราะห์และค านวณโดยใช้โปรแกรม ArcGIS เวอร์ชั่น ๑๐.๓.๑ (ESRI, 2014) 
๒ การจ าลองสถานการณ์เพื่อประเมินการได้รับอัตราปริมาณรังสียังผลของหุ่นมนุษย์จ าลอง 
๒.๑) ในการศึกษานี้จะประเมินการได้รับอัตราปริมาณรังสียังผลนอกร่างกายของมนุษย์ซึ่งเกิดจากการ 
ได้รับรังสีแกมมาที่สะสมบนพ้ืนดินของนิวไคล์กัมมันตรังสี ไอโอดีน-๑๓๑ และซีเซียม-๑๓๗ ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ 
จากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยขนาด ๑๐ เมกาวัตต์ (ข้อ ๓.๑) โดยท าการประเมินอัตราปริมาณรังสียังผลของ 
มนุษย์ทั่วร่างกายซึ่งเกิดจากการได้รับรังสีนอกร่างกาย นอกจากนี้ยังท าการประเมินอัตราปริมาณรังสียังผลของ 
อวัยวะที่ส าคัญในร่างกายมนุษย์เมื่อได้รับผลกระทบจากการได้รับรังสีนอกร่างกาย 
๒.๒) การประเมินอัตราปริมาณรังสียังผลจะค านวณโดยใช้รหัสคอมพิวเตอร์ MCNP และใช้หุ่น 
มนุษย์จ าลองที่พัฒนาโดย Oak Ridge National Laboratory (ORNL phantom) เป็นอินพุทไฟล์ในรหัส 
คอมพิวเตอร์ MCNP ซึ่งพัฒนาโดย Eckerman, Cristy, and Ryman (1996) ดังแสดงในรูปภาพที่ ๑ โดยรหัส 
คอมพิวเตอร์ MCNP จะใช้ส าหรับการค านวณการแผ่รังสีจากต้นก าเนิดรังสีไปยังหุ่นมนุษย์จ าลอง 

ผลการศึกษา 
๑. ค่ากัมมันตภาพรังสีสะสมบนพื้นดินของนิวไคลด์กัมมันตรังสี 
การค านวณการสะสมของนิวไคลด์กัมมันตรังสีซีเซียม-๑๓๗ และไอโอดีน-๑๓๑ บนพื้นดินโดยใช้โปรแกรมอาร์กอส 
ซึ่งได้ท าการจ าลองการเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยขนาด ๑๐ เมกาวัตต์ เมื่อเกิดการแพร่กระจาย
ของนิวไคลด์กัมมันตรังสีทั้งสองชนิดเป็นระยะเวลา ๕ ชั่วโมง จนท าให้เกิดการสะสมของนิวไคลด์กัมมันตรังสี
ดังกล่าวบนพื้นดิน ซึ่งผลการค านวณพบว่า ค่ากัมมันตภาพรังสีสะสมบนพื้นดินของไอโอดีน-๑๓๑ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
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๒๒๖,๒๗๔ เบคเคอเรลต่อตารางเมตร (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๔๕๒,๗๘๐) โดยค่ากัมมันตภาพสะสมสูงสุดบน
พ้ืนดินของไอโอดีน-๑๓๑ มีค่าเท่ากับ ๒,๗๖๕,๖๓๒ เบคเคอเรลต่อตาราง 
เมตร ในส่วนของนิวไคลด์กัมมันตรังสีซีเซียม-๑๓๗ ที่สะสมบนพ้ืนดินหลังเกิดอุบัติเหตุ พบว่า ค่ากัมมันตภาพรังสี
สะสมเฉลี่ยบพื้นดินของซีเซียม-๑๓๗ เท่ากับ ๒๐,๑๖๗ เบคเคอเรลต่อตารางเมตร (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
๓๙,๑๕๓) โดยค่ากัมมันตภาพสะสมสูงสุดบนพ้ืนดินของซีเซียม-๑๓๗ มีค่าเท่ากับ ๒๓๔,๕๓๐ เบคเคอเรลต่อ
ตารางเมตร ผลการค านวณจากการศึกษานี้จะน าไปใช้ในการประเมินการได้รับอัตราปริมาณรังสียังผลของ
ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่เกิดอุบัติเหตุและได้รับผลกระทบจากค่ากัมมันตภาพรังสีที่สะสมบนพื้นดินของ นิวไคลด์
กัมมันตรังสีไอโอดีน-๑๓๑ และซีเซียม-๑๓๗ โดยข้อมูลเหล่านี้จะใช้เป็นข้อมูลอินพุทไฟล์เพื่อบรรจุเข้าไปในรหัส
คอมพิวเตอร์ MCNP เพ่ือใช้ในการค านวณอัตราปริมาณรังสียังผลของประชาชนโดยแบ่งเป็นการค านวณจากค่ากัม
มันภาพรังสีสะสมบนพ้ืนดินสูงสุดและค่ากัมมันตภาพรังสีสะสมเฉลี่ยบนพ้ืนดินของนิวไคลด์กัมมันตรังสีแต่ละชนิด  
๒. ค่าอัตราปริมาณรังสียังผลของหุ่นมนุษย์จ าลอง 
เมื่อน าผลการค านวณจากข้อ ๔.๑ ซึ่งเป็นการค่ากัมมันตภาพรังสีสะสมบนพ้ืนดินของนิวไคลด์กัมมันตรังสี จ านวน 
๒ ชนิด ได้แก่ไอโอดีน-๑๓๑ และซีเซียม-๑๓๗ มาใช้เป็นข้อมูลอินพุทไฟล์ส าหรับการค านวณอัตราปริมาณรังสียัง
ผลของหุ่นมนุษย์จ าลองโดยใช้รหัสคอมพิวเตอร์ MCNP โดยก าหนดให้หุ่นมนุษย์จ าลองยืนอยู่บนพื้นที่ที่มีการสะสม
กัมมันตภาพรังสีของนิวไคลด์กัมมันตรังสีบนพ้ืนดิน ซึ่งผลจากการจ าลองสถานการณ์ คือ อนุภาคโฟตอนแผ่รังสี
ออกมาจากพ้ืนดินและสะสมอยู่ในอวัยวะต่าง ๆ ทั่วร่างกายของหุ่นมนุษย์จ าลอง  ซึ่งเป็นสถานการณ์จ าลองที่ใช้ใน
การค านวณอัตราปริมาณรังสียังผลนอกร่างกายของหุ่นมนุษย์จ าลองโดยใช้รหัสคอมพิวเตอร์ MCNP 
ผลการค านวณอัตราปริมาณรังสียังผลนอกร่างกายของหุ่นมนุษย์จ าลองโดยรหัสคอมพิวเตอร์ MCNP ซึ่งค านวณ
จากค่ากัมมันตภาพรังสีที่สะสมของนิวไคลด์กัมมันตรังสี ซีเซียม-๑๓๗ และไอโอดีน-๑๓๑ พบว่า อัตราปริมาณรังสี
ยังผลสูงสุดและอัตราปริมาณรังสีเฉลี่ยทั่วร่างกายและอวัยวะที่ส าคัญต่าง ๆ ของหุ่นมนุษย์จ าลองที่ได้รับรังสีนอก
ร่างกายจากนิวไคลด์กัมมันตรังสีทั้งสองมีความแตกต่างกันประมาณ ๑๒ เท่า โดยพบว่าค่าปริมาณรังสียังผลสูงสุด
และปริมาณรังสีเฉลี่ยของไอโอดีน-๑๓๑ มีค่าสูงกว่าซีเซียม-๑๓๗ ส าหรับการค านวณทั่วร่างกาย ปอด หัวใจและ
ต่อมไทรอยด์ ซึ่งผลการค านวณของแต่ละนิวไคลด์กัมมันตรังสี มีรายละเอียด ดังนี้ 
ก) ซีเซียม-๑๓๗ พบว่า ปริมาณรังสียังผลทั่วร่างกายมีปริมาณรังสีมากที่สุด คือ 0.1708 ไมโครซีเวิร์ต ต่อชั่วโมง 
(ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.0002) นอกจากนี้ยังพบว่า ปริมาณรังสียังผลทั่วร่างกายมีค่ามากกว่าปริมาณรังสียังผล
ของหัวใจ ๑.๑๐ เท่า ส าหรับปริมาณรังสียังผลสูงสุดและปริมาณเฉลี่ย มากกว่าปริมาณรังสียังผลของปอด ๑.๐๓ 
เท่า ส าหรับปริมาณรังสียังผลสูงสุด และ ๑.๐๔ ส าหรับปรมิาณรังสียังผล ส่วนต่อมไทรอยด์มีปริมาณรังสียังผลน้อย
ที่สุดเมื่อเทียบกับปริมาณรังสียังผลทั่วร่างกายและเฉพาะอวัยวะ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.0509 ไมโครซีเวิร์ต ต่อชั่วโมง 
(ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00๑๙) ส าหรับปริมาณรังสียังผลสูงสุด และ 0.004๔ ไมโครซีเวิร์ต ต่อชั่วโมง (ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00๐๑๖) นอกจากนี้ยังพบว่า ต่อมไทรอยด์มีค่าปริมาณรังสียังผลน้อยกว่าปริมาณรังสียังผล
ทั่วร่างกาย เท่ากับ ๓.๓๖ เท่าส าหรับปริมาณรังสียังผลสูงสุดและ ๓.๖๘ เท่าส าหรับปริมาณรังสียังผลเฉลี่ย 
ข) ไอโอดีน-๑๓๑ พบว่า ปริมาณรังสียังผลทั่วร่างกายมีปริมาณรังสีมากที่สุด คือ ๑.๒๙๗๒ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง 
(ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๐๐๑๗) โดยเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปริมาณรังสียังผลทั่วร่างกายและปริมาณรังสียังผล
เฉพาะอวัยวะ พบว่าปริมาณรังสียังผลสูงสุดทั่วร่างกายมีค่าใกล้เคียงกับปริมาณรังสียังผลสูงสุดของปอดและหัวใจ 
ในอัตราส่วน ๑.๐๐ ต่อ ๑.๑๖ และ ๑.๐๐ ต่อ ๑.๐๔ ตามล าดับ ในขณะที่อัตราปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยทั่วร่างกาย

118



และอัตราปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยของปอดและหัวใจมีผลการค านวณใกล้เคียงกัน ในอัตราส่วน ๑.๐๐ ต่อ ๑.๑๒ 
ส าหรับหัวใจ และในอัตราส่วน ๑.๐๐ ต่อ ๑.๐๔ ส าหรับปอด ขณะที่ต่อมไทรอยด์มีอันตรายปริมาณรังสียังผลนอก
ร่างกายน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับปริมาณรังสียังผลของทั่วร่างกายและอวัยวะอ่ืน โดยมีปริมาณรังสียังผลสูงที่สุดนอก
ร่างกาย เท่ากับ ๐.๓๕๒๑ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.0136) และปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยนอก
ร่างกาย เท่ากับ 0.0288 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.0011๗) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจาก
การได้รับรังสีนอกร่างกายของต่อมไทรอยด์ พบว่า ปริมาณรังสียังผลทั่วร่างกายมีค่ามากกว่าปริมาณรังสียังผลจาก
ต่อมไทรอยด์ ๓.๖๘ เท่า ส าหรับค่าปริมาณรังสียังผลสูงสุดและปริมาณรังสียังผลเฉลี่ย เมื่อพิจารณาถึงอัตรปริมาณ
รังสีทั่วร่างกายและอัตราปริมาณรังสีของอวัยวะตัวอย่างที่ใช้ในการค านวณในการศึกษานี้ พบว่า อวัยวะที่มี
ต าแหน่งอยู่ใกล้เคียงกันจะมีอัตราปริมาณรังสีที่ใกล้เคียงกัน ในขณะที่อวัยวะที่อยู่ห่างไกลจากพ้ืนดินซึ่งเป็นต้น
ก าเนิดรังสีในการศึกษานี้จะได้รับอัตราปริมาณรังสีน้อยกว่าอวัยวะที่อยู่ใกล้ต้นก าเนิดมากกว่า เนื่องจากมีเนื้อเยื่อ
หรืออวัยวะที่อยู่ใกล้ต้นก าเนิดรังสีมากกว่าอาจจะดูดซับปริมาณรังสีหรือเป็นเครื่องก าบังให้กับอวัยวะที่อยู่ห่างจาก
ต้นก าเนิดออกไป จึงท าให้ค่าอัตราปริมาณรังสียังผลของต่อมไทรอยด์น้อยกว่าค่าอัตราปริมาณรังสียังผลของหัวใจ
และปอด นอกจากนี้ขนาดของพ้ืนที่ของร่างกายหรืออวัยวะที่ต้องการศึกษาที่อนุภาคโฟตอนสามารถเข้าไปสะสมได้
นั้นจะมีผลต่ออัตราปริมาณรังสียังผลที่ค านวณได้จากรหัสคอมพิวเตอร์ MCNP เพราะเมื่อพิจารณาขนาดของ
ร่างกายทั้งหมดของหุ่นมนุษย์จ าลอง ขนาดของปอด ขนาดของหัวใจและขนาดของต่อมไทรอยด์ซึ่งมีขนาดใหญ่
รองลงมาตามล าดับ พบว่าปริมาณรังสียังผลทั่วร่างกายจะค่าสูงที่สุด รองลงมาคือ ปอด หัวใจและต่อมไทรอยด์ 
ตามล าดับ ซึ่งมีความสัมพันธ์ของอัตราปริมาณรังสีแปรผันตามขนาดของร่างกายหรือต าแหน่งของอวัยวะที่ต้องการ
จะท าการประเมินอัตราปริมาณรังสียังผลจากนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่ต้องการศึกษาการศึกษานี้ยังได้ท าการศึกษา
และวิเคราะห์เพ่ิมเติมเพ่ือท าการเปรียบเทียบค่าอัตราปริมาณรังสียังผลทั่วร่างกายที่ค านวณได้จากรหัส
คอมพิวเตอร์ MCNP กับค่าอัตราปริมาณรังสียังผลที่ประเมินจากโปรแกรมอาร์กอส ซึ่งพบว่า ปริมาณรังสียังผล
จากรหัสคอมพิวเตอร์ MCNP มีค่าน้อยกว่า ๒.๔๒ เท่า ส าหรับค่าอัตราปริมาณรังสียังผลสูงสุดและค่าอัตราปริมาณ
รังสียังผลเฉลี่ยของนิวไคล์กัมมันตรังสีไอโอดีน-๑๓๑ ส่วนค่าอัตราปริมาณรังสียังผลทั่วร่างกายของนิวไคลด์
กัมมันตรังสีซีเซียม-๑๓๗ ซึ่งค านวณโดยรหัสคอมพิวเตอร์ MCNP มีค่าน้อยกว่าการประเมินจากโปรแกรมอาร์กอส 
เท่ากับ ๒.๓๔ เท่า เมื่อท าการวิเคราะห์ถึงสาเหตุความแตกต่างกันของค่าอัตราปริมาณรังสียังผลนอกร่างกายของ
ทั้งสองวิธีการค านวณ พบว่า โปรแกรมอาร์กอสใช้สมการคณิตศาสตร์ในการค านวณอัตราปริมาณรังสียังผลนอก
ร่างกายโดยพิจารณาจากค่ากัมมันตภาพรังสีสะสมของแต่ละนิวไคลด์กัมมันตรังสีบนพ้ืนดินและ ค่าอัตราปริมาณ
รังสีที่วัดในอากาศที่ความสูง ๑ เมตรเหนือพ้ืนดิน ณ เวลาที่นิวไคลด์กัมมันตรังสีแต่ละชนิดสะสมอยู่บนพ้ืน 
(ARGOS, 2018) นอกจากนี้การค านวณของโปรแกรมอาร์กอสจะค านวณค่าปริมาณรังสียังผลจากการอินทิเกรท
การได้รับรังสีนอกร่างกายจากพ้ืนดินของผู้ใหญ่และค่าแก้ไขส าหรับการก าบังรังสีเนื่องจากการเคลื่อนที่ของนิว
ไคลด์กัมมันตรังสีเข้าไปในชั้นผิวดินที่ลึกลงไปตั้งแต่เวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาที่สนใจ และคูณค่า Dose factor กับ
ค่าคงที่เฉพาะของแต่ละนิวไคลด์กัมมันตรังสี ในชั้นดินที่ลึกลงไป จากนั้น ปริมาณรังสีที่ค านวณเป็นอัตราปริมาณ
รังสี ณ เวลาใด ในขณะที่รหัสคอมพิวเตอร์ MCNP จะค านวณอัตราปริมาณรังสียังผลโดยพิจารณาฟลักซ์ของโฟ
ตอนที่ตกกระทบมายังหุ่นมนุษย์จ าลองแล้วคูณด้วยค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงระหว่างฟลักซ์ของโฟตอนและ
อัตราปริมาณรังสียังผล โดยการค านวณโดยรหัสคอมพิวเตอร์ MCNP ยังสามารถค านวณปริมาณรังสียังผลทั่ว
ร่างกายซึ่งเกิดจากการได้รับรังสีนอกร่างกาย นอกจาก MCNP จะค านวณค่าปริมาณรังสียังผลที่ได้รับทั่วร่างกาย
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แล้ว MCNP ยังสามารถค านวณปริมาณรังสียังผลเฉพาะอวัยวะที่สนใจที่ได้รับรังสีนอกร่างกายเพื่อดูความสัมพันธ์
กับการได้รับรังสีทั่วร่างกายหรือการได้รับรังสีระหว่างอวัยวะภายใน เนื่องจากการค านวณโดยใช้รหัสคอมพิวเตอร์ 
MCNP คือ การจ าลองสถานการณ์ที่ก าหนดขึ้นของหุ่นมนุษย์จ าลองและอวัยวะเฉพาะส่วนภายในร่างกาย ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์อย่างมากเพราะไม่สามารถทดลองได้จริงกับร่างกายมนุษย์ (ICRP, 1996,2010) และยังสามารถ
ก าหนดสถานการณ์จ าลองที่เหมาะสมและมีความหลากหลายตามสถานการณ์จริงที่อาจเกิดข้ึนได้ อย่างไรก็ตามท้ัง
สองวิธีใช้ค่ากัมมันตภาพรังสีสะสมของนิวไคลด์กัมมันตรังสีบนพื้นดินในการค านวณอัตราปริมาณรังสีที่ได้รับรังสี
นอกร่างกายเหมือนกัน แต่ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีเงื่อนไขและสมมติฐานในการค านวณท่ีแตกต่างกัน 
จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าวิธีการใดมีความถูกต้องแม่นย ามากกว่าอีกวิธีการหนึ่ง แต่เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วผลลัพธ์
ของทั้งสองวิธีมีขนาดเท่าๆ กัน (Same Order of Magnitude) 

สรุปผลการศึกษา 
การศึกษานี้เป็นการพัฒนาวิธีการประเมินและค านวณอัตราปริมาณรังสียังผลของหุ่นมนุษย์จ าลองโดยใช้รหัส
คอมพิวเตอร์ MCNP ซึ่งเป็นวิธีมอนติคาร์โล โดยผลการศึกษาสรุปว่าการค านวณอัตราปริมาณรังสียังผลของ
ประชาชนที่ได้รับรังสีนอกร่างกายโดยวิธีใช้รหัสคอมพิวเตอร์ MCNP เป็นวิธีหนึ่งที่น่าสนใจที่ใช้ในการประเมินการ
ได้รับรังสีนอกร่างกายจากกัมมันตภาพรังสีสะสมบนพ้ืนดินของนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่สนใจ แม้ว่าผลการศึกษานี้
ให้ผลการศึกษาท่ีมีค่าอัตราปริมาณรังสียังผลน้อยกว่าการประเมินโดยใช้โปรแกรมค านวณทางคณิตศาสตร์จาก
โปรแกรมการแพร่กระจายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มีการใช้งานในเชิงพาณิชย์ที่มีการใช้งานในหน่วยงาน
นานาชาติทั่วโลก แต่เมื่อพิจารณาวิธีการประเมินโดยละเอียดแล้วสามารถสรุปได้ว่าวิธีการประเมินปริมาณรังสียัง
ผลจากการศึกษานี้ให้ผลการค านวณท่ีน่าเชื่อถือโดยพิจารณาจากสถานการณ์ที่จ าลองขึ้นมีความใกล้เคียงกับความ
เป็นจริงและใช้หุ่นมนุษย์จ าลองท่ีมีลักษณะโครงสร้างและรูปร่างรวมถึงอวัยวะภายในใกล้เคียงกับโครงสร้างของ
มนุษย์จริง นอกจากนี้การประเมินโดยรหัสคอมพิวเตอร์ MCNP ยังสามารถประเมินอัตราปริมาณรังสียังผลทั่ว
ร่างกายและอัตราปริมาณรังสีเฉพาะอวัยวะที่สนใจต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ ซึ่งจะท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของ
การได้รับรังสีจากภายนอกท่ัวร่างกายและอวัยวะภายในร่างกายท่ีอยู่ในต าแหน่งต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์โดย
พิจารณาปริมาณการได้รับรังสีจากปัจจัยของขนาดของร่างกายหรืออวัยวะที่ต้องการศึกษาและต าแหน่งที่ตั้งของ
อวัยวะภายในร่างกาย ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าวิธีการค านวณในการศึกษานี้สามารถน าไปใช้ในการประเมินการ
ได้รับปริมาณรังสียังผลของประชาชนจากการได้รับรังสีนอกร่างกายซึ่งเกิดจากการสะสมของนิวไคลด์กัมมันตรังสี
บนพื้นดินกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีรวมถึงในสภาวะปกติที่ต้องมีการก ากับดูแลความปลอดภัยโดยรอบ
สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีให้มีความปลอดภัยต่อประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ 

โครงการย่อยที่ ๒ โครงการการประเมินการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไปจากโครงการก่อสร้าง
เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย จ.นครราชสีมา ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๕ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๖) 

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีหน้าที่ก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์และรังสี  ในปัจจุบัน
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ในประเทศไทยมี ๑ แห่ง คือ เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว.-1/1 ซึ่งอยู่ภายใต้
การด าเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย (สทน.) แต่ในขณะเดียวกัน มีโครงการจัดตั้งเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยอีก ๒ แห่งที่จะมีการก่อสร้างในอนาคตอันใกล้นี้ ได้แก่ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยส าหรับ
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การรักษามะเร็งด้วยวิธีการจับยึดนิวตรอน หรือ Boron Neutron Captured Therapy (BNCT) ขนาด 45 kW 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ซึ่งมีก าหนดการก่อสร้างภายในปี ๒๕๖๒ และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
วิจัยเครื่องใหม่ของ สทน. ที่มีขนาด 10 – 20 MW ซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการจากรัฐบาล ในขณะเดียวกัน 
อีกหลายหน่วยงานมีแผนที่จะน าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในประเทศไทย เช่น เทคโนโลยีฟิวชัน (Fusion) การรักษา
ด้วยโปรตอน (Proton therapy) เป็นต้น ดังนั้น ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติในฐานะหน่วยงานก ากับดูแลของ
ประเทศไทย จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในการสรรหาองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการประเมินความปลอดภัย 
รวมทั้งท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีเหล่านั้นต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม โครงการวิจัยนี้จึง
จัดตั้งขึ้นเพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

โครงการย่อยที่ 2 เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนา
ด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจวัดและ
ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการได้รับสารกัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกายของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและประชาชนทั่วไป
ที่อาจได้รับสารกัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกาย เนื่องจากการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้ อมหรือจากการ
ปฏิบัติงาน  

มนุษย์มีโอกาสได้รับรังสีในชีวิตประจ าวันทั้งจากภายในและภายนอกร่างกาย เมื่อร่างกายได้รับรังสีอาจจะมีการ
ตอบสนองต่อการได้รับรังสีทั้งจากการเปลี่ยนแปลงภายนอกร่างกายที่สามารถสังเกตเห็นได้และการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นภายในร่างกาย เช่น การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมและองค์ประกอบที่ส าคัญภายในเซลล์ ซึ่งอาจจะมีการ
แสดงอาการหรือผลของการได้รับรังสีภายหลังจากการได้รับรังสีแล้วภายในระยะเวลาที่แตกต่างกันไป การได้รับ
รังสีในปริมาณที่สูงกว่าระดับธรรมชาติ สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่ได้รับรังสีทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว โดยสามารถสังเกตผลที่เกิดขึ้นได้จากภายนอกร่างกายและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในร่างกายได้ โดยผล
ระยะสั้นท าให้เกิดอาการไม่รุนแรงแต่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม ส่วนผลระยะยาวขึ้นอยู่กับปริมาณ
รังสีที่ได้รับ 

การตรวจวัดปริมาณรังสีในผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและประชาชนที่อาศัยอยู่รอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่
อาจจะได้รับผลกระทบจากการได้รับรังสีที่มีการรั่วไหลหรือฟุ้งกระจายออกมาจากสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
ถือได้ว่ามีความจ าเป็นอย่างมาก เพ่ือวางแผนจัดการบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่ และการวางแผนการรักษา เพ่ือ
ลดการสูญเสียชีวิตและลดความเสี่ยงจากการได้รับปริมาณรังสีเพ่ิมขึ้น ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติได้ตระหนักถึง
ความส าคัญด้านการป้องกันอันตรายจากรังสีของประชาชน ได้น าหลักการด้านการป้องกันอันตรายจากรังสีมาใช้ใน
การก ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากรังสีภายในประเทศไทย เพ่ือให้ประชาชนชาวไทยได้มั่นใจในการก ากับดูแลทาง
รังสี และการตรวจติดตามการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและประชาชนทั่วไปที่อาจได้รับผลกระทบจากการ
ได้รับรังสี เพ่ือเป็นงานสนับสนุนด้านการก ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี จึงได้เสนอ
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โครงการวิจัยนี้เพ่ือประเมินการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไป จากโครงการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์
ปรมาณูวิจัย จ. นครราชสีมา 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพในการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
เป็นการป้องกันผลกระทบจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและสิ่งแวดล้อม  โดยมีกลุ่ม
ผู้รับบริการคือผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและประชาชนทั่วไปที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์
ปรมาณูวิจัย จ. นครราชสีมา และมีพ้ืนที่เป้าหมาย คือ พ้ืนที่บริเวณศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีจากโบรอนจับยึด
นิวตรอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ. นครราชสีมา และพ้ืนที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ จ. 
นครนายก 

ผลการด าเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2562 เป็นไปตามแผนงานและแผนการใช้งบประมาณที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดโครงการ โดยสรุปดังนี้ 

1. ด าเนินการทบทวนเอกสารวิชาการ เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดจุดเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม และ
ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการตรวจวัดตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมและตัวอย่างทางชีวภาพ 

2. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์และสารเคมี ด าเนินการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม รวมถึงสอบเทียบ
อุปกรณ์เครื่องมือ เพ่ือใช้ในการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการตรวจวัดตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและตัวอย่างทาง
ชีวภาพ 

3. ส ารวจพ้ืนที่ก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย จ. นครราชสีมา เพ่ือศึกษาลักษณะของบริเวณโดยรอบ
ที่จะท าการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์วิจัยในอนาคต และสุ่มเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมจากบริเวณดังกล่าว รวมถึงขอ
ความอนุเคราะห์ตัวอย่างทางชีวภาพจากผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ในการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการตรวจวัด
ตัวอย่าง 

4. ด าเนินการวิจัยโดยท าการทดลองเพ่ือการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการตรวจวัดตัวอย่างแต่ละ
ชนิด 

ผลผลิตของโครงการในปีงบประมาณ 2562 โดยสรุปมีดังนี้ 
1 การส ารวจพื้นที่ท่ีคาดว่าจะก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย จ. นครราชสีมา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ด าเนินการส ารวจพื้นที่ก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย จ. นครราชสีมา จ านวน ๒ ครั้ง คือ ในเดือนมกราคม 

และเดือนกันยายน  
ในเดือนมกราคมนั้น ได้ประสานงานเพ่ือเข้าส ารวจพ้ืนที่ก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยของโครงการจัดตั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอนและบริเวณใกล้เคียง สุ่มเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมจาก
บริเวณดังกล่าว ได้แก่ ดิน น้ า และต้นหญ้า รวมถึงขอความอนุเคราะห์ตัวอย่างทางชีวภาพ คือ ปัสสาวะ จาก
ผู้ปฏิบัติงาน  
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ในเดือนกันยายน ได้ประสานงานเพ่ือเข้าส ารวจพ้ืนที่ที่จะท าการก่อสร้างและบริเวณใกล้เคียง เก็บตัวอย่างทาง
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ดิน น้ า อากาศและต้นหญ้า 

การส ารวจพื้นที่ก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยของโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอน
จับยึดนิวตรอน (Boron Neutron Capture Therapy) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

รูปที่ 1 อาคารส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึด
นิวตรอน 

รูปที่ 2 การเข้าพบเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึด
นิวตรอน และการบรรยายน าเสนอรายละเอียดของโครงการ โดยเจ้าหน้าที่จาก ปส. 
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การสุ่มเก็บตัวอย่างเบื้องต้น 

รูปที่ 3  การเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมบริเวณโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึด
นิวตรอน 

รูปที่ 4  ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมบริเวณโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน 

รูปที่ 5  ตัวอย่างปัสสาวะของเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสี
รักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน 

ตัวอย่างน้ าประปา ตัวอย่างดิน ตัวอย่างพืช 
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2 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการตรวจวัดตัวอย่าง 
2.1 ตัวอย่างเลือด: ได้ร่างเอกสารจริยธรรมวิจัย ได้ศึกษาผลของอาหารเลี้ยงเซลล์ชนิดต่าง ๆ และระยะเวลา

สูงสุดในการเก็บตัวอย่างก่อนท าการเลี้ยงเซลล์ รวมถึงระยะเวลาในการเติมสารเคมีในขั้นตอนการเลี้ยงเซลล์ เพ่ือ
เพ่ิมปรมิาณเซลล์ที่จะน าไปใช้ในขั้นตอนการวิเคราะห์ 

2.2 ตัวอย่างปัสสาวะ: ได้ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการตรวจวัดทริเที่ยมในปัสสาวะอย่างรวดเร็ว ด้วย
เทคนิคการวัดแบบเรืองแสงวาบ โดยได้ด าเนินการเกี่ยวกับการหาขีดจ ากัดของการตรวจวัด  การสร้างกราฟ
มาตรฐานการเกิดเควนที่เหมาะสมส าหรับการตรวจวัดปัสสาวะ การคัดเลือกผงถ่านกัมมันต์ที่เหมาะสมส าหรับการ
เตรียมตัวอย่างปัสสาวะ 

2.3 ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: พิจารณาและด าเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิค แกม
มาสเปคโตรเมตรี การเตรียมสภาพตัวอย่างให้เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์ การเลือกใช้ค่าประสิทธิภาพส าหรับ
การวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับลักษณะชองตัวอย่างโดยการใช้สารมาตรฐานอ้างอิงที่มีของหน่วยงาน  

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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บทคดัยอ่ 

การประเมินปริมาณรังสีเป็นวิธีการที่สำคัญในการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพของ

ประชาชนจากการได้รับรังสีในสภาวะปกติและกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี การศึกษานี้มีเป้าหมายเพ่ือ

พัฒนาวิธีการประเมินปริมาณรังสีภายนอกของประชาชนกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์จากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู

วิจัย ขนาด ๑๐ เมกาวัตต์ โดยกำหนดให้การได้รับรังสีภายนอกของประชาชนเกิดจากการสะสมของนิวไคลน์

กัมมันตรังสีบนพื้นดินซึ่งเกิดจากการแพร่กระจายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีออกมาจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู 

โดยการประเมินปริมาณรังสีนอกร่างกายของประชาชนในการศึกษาจะใช้วิธีการมอนติคาร์โลในการประเมิน

และจะใช้โปรแกรมอาร์กอส ในการประเมินการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีในอากาศกรณีฉุกเฉินทาง

นิวเคลียร์และรังสี ซึ่งผลการศึกษาทำให้ทราบว่าการคำนวณอัตราปริมาณรังสียังผลของประชาชนที่ได้รับรังสี

นอกร่างกายโดยวิธีใช้รหัสคอมพิวเตอร์ MCNP เป็นวิธีหนึ่งที่น่าสนใจที่ใช้ในการประเมินการได้รับรังสีนอก

ร่างกายจากกัมมันตภาพรังสีสะสมบนพื้นดินของนิวไคลด์กัมมันตรังสีที ่สนใจ แม้ว่าผลการศึกษานี้ให้ผล

การศึกษาที ่มีค่าอัตราปริมาณรังสียังผลน้อยกว่าการประเมินโดยใช้โปรแกรมการแพร่กระจายของสาร

กัมมันตรังสีที่มีการใช้งานในเชิงพาณิชย์ที่มีการใช้งานในหน่วยงานนานาชาติทั่วโลก แต่เมื่อพิจารณาวิธีการ

ประเมินโดยละเอียดแล้วสามารถสรุปได้ว่าวิธีการประเมินปริมาณรังสียังผลจากการศึกษานี้ให้ผลการคำนวณที่

น่าเชื่อถือโดยพิจารณาจากสถานการณ์ที่จำลองขึ้นมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงและใช้หุ่นมนุษย์จำลองที่มี

ลักษณะโครงสร้างและรูปร่างรวมถึงอวัยวะภายในใกล้เคียงกับโครงสร้างของมนุษย์จริง  ดังนั้นจึงสามารถสรุป

ได้ว่าวิธีการคำนวณในการศึกษานี้สามารถนำไปใช้ในการประเมินการได้รับปริมาณรังสียังผลของประชาชนจาก

การได้รับรังสีนอกร่างกายซึ่งเกิดจากการสะสมของนิวไคลด์กัมมันตรังสีบนพ้ืนดินกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ

รังสีรวมถึงในสภาวะปกติที่ต้องมีการกำกับดูแลความปลอดภัยโดยรอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี

ให้มีความปลอดภัยต่อประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ 
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Abstract 

The dose estimation is an important method for assessing health effects and risks of people 

to radiation exposure both normal and emergency situation during nuclear and radiological 

accidents. This study aims to develop a method of dose assessment to external radiation 

exposure in the case of nuclear accident from 10-megawatt research reactor. The external 

exposure to people in the accident comes from radionuclides accumulated on the ground 

which is affected from radioactive release from the nuclear reactor accident. Monte-carlo   N-

particle method is used for external dose assessment of people in this study, and the ARGOS 

software is used for assessing radioactive release in the air during nuclear accident. The result 

shows that calculation of external effective dose rate of people using Monte-carlo   N-particle 

is an interesting method in use of external dose assessment of people effected by 

radionuclides accumulated on the ground. Although, the dose rates in this study are less than 

that of dose rate calculated by plume dispersion model in commercial use, but the dose rates 

in this method provide reliable results as the scenario is set nearly the real situation using 

standard human phantom which its structure is close to human body. Therefore, it is 

concluded that the method using Monte Carlo N-particle in this study is able to be used for 

external effective dose assessment received from radionuclides accumulated in the ground in 

the cases of nuclear and radiological accidents. The method is also suitable for assessment in 

the normal satiation which needs to comply with radiation safety and regulation around 

nuclear and radiation facilities to ensure that people living around the facilities are safe from 

radiation.   
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๑. บทนำ 

๑.๑ เหตุผลและความสำคัญ 

การประเมินปริมาณรังสีของประชาชน (National Research Council, 1995) เป็นวิธีการที่สำคัญใน
การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากการได้รับรังสีในสภาวะปกติและกรณีฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี โดยใช้การคำนวณปริมาณรังสีส่วนบุคคลของประชาชนในพื้นที่ที่สนใจ ซึ่งจะพิจารณา
เส้นทางการได้รับรังสีนอกร่างกายหรือในร่างกายของประชาชนที่เกิดจากนิวไคลน์กัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมมา
พิจารณาในการประเมินปริมาณรังสี ซ่ึงมีอยู่ ๓ เส้นทาง คือ ก) การได้รับรังสีนอกร่างกายจากการแพร่กระจาย
ของสารกัมมันตรังสีในอากาศหรือจากนิวไคลด์กัมมันตรังสีที ่สะสมบนพื้นดิน ข) การหายใจนำนิวไคลน์
กัมมันตรังสีที่แพร่กระจายในอากาศเข้าไปในร่างกาย ค) การรับประทานนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่ปนเปื้อนในน้ำ
หรือในอาหาร ทั้งนี้การได้รับรังสีนอกร่างกายของประชาชนเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการประเมินปริมาณรังสี
นอกร่างกายของประชาชนสำหรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่แพร่กระจายในอากาศ เช่น ไอโอดีน-๑๓๑ (131I) หรือ
นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มีค่าครึ่งชีวิตยาวซึ่งสามารถสะสมอยู่บนดิน เช่น ซีเซียม-๑๓๗ (137Cs) โดยการประเมิน
ปริมาณรังสีของประชาชนจะใช้การประเมินอัตราปริมาณรังสียังผลทั่วร่างกายหรือเฉพาะอวัยวะจากการได้รับ
รังสีนอกร่างกาย โดยพิจารณาร่วมกับปัจจัยสำคัญสองประการคือ พื้นที่ที่มีการสะสมของนิวไคลด์กัมมันตรงัสี
บนพื้น และพฤติกรรมมนุษย์ในพ้ืนที่ที่มีการแผ่รังสีของนิวไคลด์กัมมันตรังสี  

การใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการประเมินปริมาณรังสีนอกร่างกายของประชาชนเป็นวิธีการ
หนึ่งที่ใช้ประเมินความเสี่ยงของประชาชนในพื้นที่ที่สนใจศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสีที่ต้องมีการประเมินสถานการณ์จากปริมาณรังสีที่ประชาชนได้รับจากนอกร่างกาย เนื่องจากในปัจจุบัน
ประเทศไทยมีเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยจำนวน ๑ แห่งและมีแนวโน้นจะสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยเครื่อง
ที่ ๒ ที่จะมีกำลังการผลิตมากขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ
รวมถึงการใช้ประโยชน์ในการผลิตสารกัมมันตรังสีที่ใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากความ
เสี่ยงจากการได้รับรังสีของประชาชนหากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยเกิดอุบัติเหตุทางรังสีขึ้น จะทำให้เกิดผล
กระทบเป็นวงกว้างซึ่งจะทำให้นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่แพร่กระจายออกจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูเกิดการสะสม
บนพื้นดินเมื่อระยะเวลาผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับผลกระทบได้รับปริมาณ
รังสีในระดับที่แตกต่างกันซึ่งอยู่กับค่ากัมมันตภาพรังสีที่สะสมอยู่บนพื้นดิน นอกจากนี้การได้รับรังสีนอก
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ร่างกายของประชาชนในสภาวะปกติซึ่งสามารถรับรังสีจากนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่อยู่ในธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่
จำเป็นเพื่อให้ทราบปริมาณรังสีพื้นหลังที่ประชาชนได้รับและใช้เป็นค่าอ้างอิงหากเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์
และรังสีขึ้น ดังนั้นการประเมินปริมาณรังสีของประชาชนกรณเีหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องมีการพัฒนาวิธีการ
ประเมินเพื่อให้สามารถได้ค่าปริมาณรังสีที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการ
กำกับดูแลความปลอดภัยของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการใช้ประโยชน์และดแูล
ความปลอดภัยการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีในทางสันติของประเทศ  

วิธีหนึ่งที่สามารถใช้ในการประเมินปริมาณรังสีของประชาชน คือ วิธีการมอนติคาร์โล (Monte Carlo 
Method) ซึ่งได้รับการพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของรหัสคอมพิวเตอร์ที่เกี ่ยวข้องกับการประเมินของระบบ
นิวเคลียร์และรังสี โดยรหัสคอมพิวเตอร์ Monte Carlo Neutral Particle Transport Code หรือ MCNP 
(Brown, 2003) เป็นรหัสคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการประเมินระบบทางกายภาพทาง
นิวเคลียร์และรังสีที ่ใช้วิธีการมอนติคาร์โลในการวิเคราะห์และประเมิน ซึ ่งถูกพัฒนาโดย Los Alamos 
National Laboratory แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา โดย MCNP สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และ
ประเมินปริมาณ Flux ปริมาณรังสี อัตราการเกิดฟิชชัน และค่าพารามิเตอร์อื่น ๆ  ที่สามารถคำนวณนำมาใช้
ในการคำนวณปริมาณรังสีประเภทต่าง ๆ  เป็นต้น  

ดังนั้นการศึกษานี้มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาวิธีการประเมินปริมาณรังสีภายนอกของประชาชนกรณีฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์จากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ขนาด ๑๐ เมกาวัตต์ โดยกำหนดให้การได้รับรังสีภายนอกของ
ประชาชนเกิดจากการสะสมของนิวไคลน์กัมมันตรังสีบนพื้นดินซึ่งเกิดจากการแพร่กระจายของนิวไคลด์
กัมมันตรังสีออกมาจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู โดยการประเมินปริมาณรังสีนอกร่างกายของประชาชนใน
การศึกษาจะใช้วิธีการมอนติคาร์โลในการประเมินและจะใช้โปรแกรมอาร์กอส (ARGOS software) ซึ่งเป็น
แบบจำลองคอมพิวเตอร์ในการพยากรณ์การแพร่กระจายหรือการสะสมบนพ้ืนดินของนิวไคลด์กัมมันตรังสีกรณี
อุบัติเหตุจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย โดยโปรแกรมอาร์กอสจะใช้ในการประเมินการ
สะสมบนพื้นดินของนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่สำคัญสำหรับการศึกษานี้เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการประเมินปริมาณรังสี
นอกร่างกายของประชาชนโดยใช้รหัสคอมพิวเตอร์ MCNP ในการประเมินต่อไป 

๑.๒ วัตถุประสงค ์

๑.๒.๑ เพื่อนำแบบจำลองการพยากรณ์การแพร่กระจายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีมาประยุกต์ใช้ใน
ประเมินค่ากัมมันตภาพรังสีที่ของนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่สะสมบนพื้นดินและสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการประเมินปริมาณรังสีนอกร่างกายของประชาชนในพื้นท่ีที่สนใจ 

๑.๒.๒ เพื ่อพัฒนาวิธ ีการประเมินปริมาณรังสีนอกร่างกายของประชาชน โดยใช้แบบจำลอ ง
คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีมอนติคาร์โล ซึ่งจะทำให้สามารถประเมินการได้รับปริมาณรังสีของประชาชนได้หากมี
ฐานข้อมูลค่ากัมมันตภาพรังสีของนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่สนใจซึ่งสะสมอยู่บนพ้ืนดิน 

๑.๒.๓ เพ่ือสร้างมาตรฐานและวิธีการประเมินปริมาณรังสีนอกร่างกายของประชาชนให้มีความถูกต้อง
และน่าเชื ่อถือโดยใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ ซึ ่งจะทำให้มีวิธีการประเมินปริมาณรังสีของประชาชนที่
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หลากหลายและเป็นการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอัตรายจากรังสีของประชาชนและสิ่งแวดล้อมของรวมถึง
การกำกับดูแลความปลอดภัยของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ 

๑.๓ ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑.๓.๑ สำนักงานปรมาณูเพื ่อสันติมีเครื ่องมือในการประเมินความปลอดภัยของประชาชนและ
ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสีที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย โดยใช้
แบบจำลองคอมพิวเตอร์เพ่ือประเมินการได้รับปริมาณรังสีของประชาชนหรือผู้ปฏิบัติงานทางรังสีจากการได้รับ
รังสีนอกร่างกาย ซึ่งจะทำให้การกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทยมีมาตรฐาน
และมีความเชื่อมั่นมากขึ้นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการตราพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.
๒๕๕๙ 

๑.๓.๒ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประสิทธิภาพ เนื่องจากในปัจจุบัน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติมีรหัสคอมพิวเตอร์ MCNP ใช้งานอยู่ในการวิเคราะห์และประเมินความปลอดภัย
ของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ซึ่งเป็นการคำนวณข้อมูลเชิงเทคนิคจำเพาะ เช่น ค่ารีแอคตีวิตีของแท่งควบคุม
ในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู แต่รหัสคอมพิวเตอร์ MCNP ยังสามารถนำมาพัฒนาในการประเมินและคำนวณ
ปริมาณรังสีของประชาชนจากรังสีโฟตอนหรือรังสีชนิดอื่น ซึ่งจะทำให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติสามารถนำ
รหัสคอมพิวเตอร์ MCNP มาใช้ในภารกิจที่หลากหลายเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับโปรแกรม ARGOS ซึ่ง
เป็นโปรแกรมการพยากรณ์การแพร่กระจายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีนั้น สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้รับการ
สนับสนุนให้ใช้ประโยชน์ตามภารกิจ โดยโปรแกรม ARGOS ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการ Enhancing 
Emergency Preparedness And Response (EP&R) In Asean For Radiological And Nuclear 
Emergencies Through Regional Cooperation: Technical Support For Decision Making ซ ึ ่ ง เ ป็ น
โครงการร่วมระหว่างอาเซียนและคณะกรรมาธิการยุโรป ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการนำเครื่องมือที่สำนักงานปรมาณู
เพ่ือสันติมีอยู่และที่ได้รับการสนับสนุนการหน่วยงานภายนอกจะทำให้เป็นการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศให้มีประสิทธิภาพเกิดความปลอดภัยสูงสุด
ต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม  

๑.๓.๓ การใช้แบบจำลองสถานการณ์หรือการประเมินโดยใช้คอมพิวเตอร์ จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการพัฒนาวิธีการ การวิเคราะห์หรือการประเมินโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ  เนื่องจากการทดลองโดยใช้แบบจำลอง
จะมีความได้เปรียบกว่าการทำการทดลองจริง เนื่องจากมีราคาต้นทุนต่ำและใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
นอกจากนี้การจำลองการประเมินหรือการประเมินต่าง ๆ  โดยใช้คอมพิวเตอร์จะมีความยืนหยุ่นในการทดลอง
ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขต่าง ๆ  เพ่ือให้วิธีการทดลองและผลลัพธ์ที่ต้องการและเหมาะสมต่อการนำมาใช้
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จริงในประเทศไทยได้โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม และเกิดความปลอดภัยจากการได้รับปริมาณรังสีเนื่องจากหากต้อง
ทำการทดลองจริงอาจจะทำให้ได้รับปริมาณรังสีโดยเกิดเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดได้  

๒. วิธีการศึกษา 

การทดลองสำหรับการศึกษานี้จะเป็นการพัฒนาวิธีการประเมินการได้รับอัตราปริมาณรังสียังผลนอก
ร่างกายของประชาชนในพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์จากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยขนาด ๑๐ เมกาวัตต์ 
โดยประชาชนจะได้รับอัตราปริมาณรังสียังผลนอกร่างกายจากการสะสมของนิวไคลด์กัมมันตรังสีบนพื้นดินที่
ประชาชนยืนอยู่ โดยจะแบ่งการทดลองออกเป็นสองส่วน มีรายละเอียดดังนี้ 

๒.๑ การพยากรณ์การสมสมของนิวไคลด์กมัมันตรงัสีบนพื้นดิน 

ก) ในการศึกษานี้จะทำการพยากรณ์การสะสมของนิวไคลด์กัมมันตรังสีบนพื้นดินกรณีอุบัติเหตุทาง
นิวเคลียร์โดยใช้โปรแกรมอาร์กอส ซึ่งอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ในการศึกษานี้เกิดจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย 
ซ่ึงมีเครื่องปฏิกรณ์เป็นแบบเครื่องปฏิกรณ์น้ำความดันสูง (Pressurized Water Reactor, PWR)  ขนาด ๑๐ 
เมกาวัตต์ โดยข้อมูลเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยถูกสร้างขึ้นในโปรแกรมอากอส์และกำหนดอุบัติเหตุเกิดขึ้นโดย
ไม่ทราบสาเหตุและทำให้เกิดการแพร่กระจายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีสู่สิ่งแวดล้อม  

ข) การศึกษานี้ได้กำหนดการคำนวณการสะสมของนิวไคลด์กัมมันตรังสีบนพื้นดินหลังจากเกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นเป็นระยะเวลา ๕ ชั่วโมง โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกกำหนดในโปรแกรมอาร์กอส นอกจากนี้ยังกำหนดให้ใช้
ข้อมูลการพยากรณ์อากาศซึ่งรวมถึงทิศทางและความเร็วลมที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของโปรแกรม โดยการศึกษานี้
จะประเมินค่ากัมมันตภาพรังสีสะสมบนพื้นดินของนิวไคลด์กัมมันตรังสี ๒ ชนิด ได้แก่ ไอโอดีน-๑๓๑ และ
ซีเซียม-๑๓๗ เนื่องจากเป็นนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดย
ไอโอดีน-๑๓๑ เป็นนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในระยะสั้นและเมื่อไอโอดีน-
๑๓๑ เข้าไปในร่างกายจะเข้าไปสะสมบริเวณต่อมไทรอยด์ ส่วนซีเซียม-๑๓๗ เป็นนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่ส่งผล
กระทบระยะยาวต่อสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่เกิดเหตุ  

ค) เมื่อทำการกำหนดรายละเอียดทั้งหมดเข้าไปในโปรแกรมอาร์กอสแล้ว โปรแกรมอาร์กอสจะทำการ
คำนวณโดยใช้แบบจำลอง RIMPUFF ในการพยากรณ์การสะสมของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในพื ้นที่หนึ ่งซึ่ง
กำหนดให้เป็นพื้นที่เกิดอุบัติเหตุจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ขนาด ๑๐ เมกาวัตต์ โดยผลที่ได้จากการ
คำนวณของโปรแกรมอาร์กอสโดยใช้แบบจำลอง RIMPUFF คือ ค่าการสะสมของนิวไคลด์กัมมันตรังสีของ
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ไอโอดีน-๑๓๑ และซีเซียม-๑๓๗ มีหน่วยเป็นเบคเคอเรล (Becquerel) ต่อตารางเมตร (m2) โดยค่าการสะสม
ของนิวไคล์กัมมันตรังสีทั้งสองชนิดจะถูกนำไปใช้ในการประเมินการได้รับอัตราปริมาณรังสียังผลของประชาชน
ที่ยืนอยู่บนพื้นที่เกิดอุบัติเหตุโดยใช้รหัสคอมพิวเตอร์ MCNP (ดูข้อ ๓.๒) โดยค่าการสะสมของนิวไคลด์
กัมมันตรังสีบนพ้ืนจะใช้ค่าสูงที่สุดของแต่ละชนิดที่โปรแกรมอาร์กอสคำนวณได้และค่าเฉลี่ยทั้งหมดของพ้ืนที่ที่
เกิดการสะสมของนิวไคลด์กัมมันตรังสีทั้งสองชนิดจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้น โดยค่าสูงสุดและค่าเฉลี่ย
ของนิวไคลด์กัมมันตรังสีแต่ละชนิดจะถูกวิเคราะห์และคำนวณโดยใช้โปรแกรม ArcGIS เวอร์ชั ่น ๑๐.๓.๑ 
(ESRI, 2014) 

๒.๒ การจำลองสถานการณ์เพื่อประเมินการได้รับอัตราปริมาณรังสียังผลของหุ่นมนุษย์จำลอง 

ก) ในการศึกษานี้จะประเมินการได้รับอัตราปริมาณรังสียังผลนอกร่างกายของมนุษย์ซึ่งเกิดจากการ
ได้รับรังสีแกมมาที่สะสมบนพ้ืนดินของนิวไคล์กัมมันตรังสี ไอโอดีน-๑๓๑ และซีเซียม-๑๓๗ ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ
จากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยขนาด ๑๐ เมกาวัตต์ (ข้อ ๓.๑) โดยทำการประเมินอัตราปริมาณรังสียังผลของ
มนุษยท์ั่วร่างกายซึ่งเกิดจากการได้รับรังสีนอกร่างกาย นอกจากนี้ยังทำการประเมินอัตราปริมาณรังสียังผลของ
อวัยวะที่สำคัญในร่างกายมนุษย์เมื่อได้รับผลกระทบจากการได้รับรังสีนอกร่างกาย 

ข) การประเมินอัตราปริมาณรังสียังผลจะคำนวณโดยใช้รหัสคอมพิวเตอร์ MCNP (ข้อ ๒.๒) และใช้หุ่น
มนุษย์จำลองที ่พัฒนาโดย Oak Ridge National Laboratory (ORNL phantom) เป็นอินพุทไฟล์ในรหัส
คอมพิวเตอร์ MCNP ซึ่งพัฒนาโดย Eckerman, Cristy, and Ryman (1996) ดังแสดงในรปูภาพที่ ๑ โดยรหัส
คอมพิวเตอร์ MCNP จะใช้สำหรับการคำนวณการแผ่รังสีจากต้นกำเนิดรังสีไปยังหุ่นมนุษย์จำลอง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  

• ให้ต้นกำเนิดรังสีแกมมาของนิวไคลด์กัมมันตรังสีไอโอดีน-๑๓๑ และซีเซียม-๑๓๗ สะสมบน
พื้นดินโดยมีลักษณะแบนราบและกระจายตัวบนพื้นอย่างสม่ำเสมอ จากนั้นกำหนดให้หุ่นมนุษย์จำลอง ORNL 
ถูกวางอยู่บนต้นกำเนิดรังสีแบบแบนราบตามแนวแกน Z เพ่ือนำไปคำนวณอัตราปริมาณรังสียังผลนอกร่างกาย 

• ในแบบจำลองกำหนดให้นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่สะสมกระจายตัวบนพ้ืนแผ่รังสีแกมมาแบบ
Isotropic ที่พลังงานเฉพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสี เพ่ือใช้ในการคำนวณอัตราปริมาณรังสียังผลนอกร่างกายที่
หุ่นจำลองได้รับทั่วร่างกาย และอัตราปริมาณรังสียังผลนอกร่างกายเฉพาะอวัยวะที่สำคัญท่ีอยู่ในหุ่นจำลอง โดย
การจำลองสถานการณ์ในรหัสคอมพิวเตอร์ MCNP จะจำลองสถานการณ์จากค่ากัมมันตภาพรังสีสะสมสูงสุด
และค่ากัมมันตภาพรังสีเฉลี่ยของนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่คำนวณได้ในข้อ ๓.๑ โดยการคำนวณอัตราปริมาณรังสี
ยังผลของหุ่นจำลอง ORNL โดยใช้รหัสคอมพิวเตอร์ MCNP จะใช้ตัวเก็บผลลัพธ์แบบวัดค่าเฉลี่ยของฟลักซ์ 
และเปลี่ยนเป็นค่าอัตราปริมาณรังสียังผลโดยใช้ค่าคงที่การเปลี่ยนฟลักซ์       เป็นปริมาณรังสีของ American 
National Standards Institute (ANSI) and American Nuclear Society (ANS) (American Nuclear 
Society, 1977) 

134



รูปภาพที่ ๑ แสดงหุ่นมนุษย์จำลอง ORNL ที่ใช้สำหรับคำนวณในรหัสคอมพิวเตอร์ MCNP ซึ่งออกแบบโดย 
Eckerman et al. (1996)  
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๓. ผลการศึกษาและการอภิปราย 

๓.๑ ค่ากัมมันตภาพรังสีสะสมบนพื้นดินของนิวไคลด์กัมมันตรังสี 

การคำนวณการสะสมของนิวไคลด์กัมมันตรังสีซีเซียม-๑๓๗ และไอโอดีน-๑๓๑ บนพื้นดินโดยใช้
โปรแกรมอาร์กอส ซึ่งได้ทำการจำลองการเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยขนาด ๑๐        เมกา
วัตต์ เมื่อเกิดการแพร่กระจายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีทั้งสองชนิดเป็นระยะเวลา ๕ ชั่วโมง จนทำให้เกิดการ
สะสมของนิวไคลด์กัมมันตรังสีดังกล่าวบนพื้นดิน ซ่ึงผลการคำนวณพบว่า ค่ากัมมันตภาพรังสีสะสมบนพื้นดิน
ของไอโอดีน-๑๓๑ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒๒๖,๒๗๔ เบคเคอเรลต่อตารางเมตร (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๔๕๒,๗๘๐) 
โดยค่ากัมมันตภาพสะสมสูงสุดบนพื้นดินของไอโอดีน-๑๓๑ มีค่าเท่ากับ ๒,๗๖๕,๖๓๒ เบคเคอเรลต่อตาราง
เมตร ในส่วนของนิวไคลด์กัมมันตรังส ีซ ีเซ ียม-๑๓๗ ที ่สะสมบนพื ้นดินหลังเกิดอุบ ัต ิเหตุ พบว่า ค่า
กัมมันตภาพรังสีสะสมเฉลี่ยบนพื้นพินของซีเซียม-๑๓๗ เท่ากับ ๒๐,๑๖๗ เบคเคอเรลต่อตารางเมตร (ค่า
เบี ่ยงเบนมาตรฐาน ๓๙,๑๕๓) โดยค่ากัมมันตภาพสะสมสูงสุดบนพื้นดินของซีเซียม-๑๓๗ มีค่าเท่ากับ 
๒๓๔,๕๓๐ เบคเคอเรลต่อตารางเมตร   

ผลการคำนวณจากการศึกษานี ้จะนำไปใช้ในการประเมินการได้รับอัตราปริมาณรังสียังผลของ
ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่เกิดอุบัติเหตุและได้รับผลกระทบจากค่ากัมมันตภาพรังสีที่สะสมบนพ้ืนดินของ นิวไคลด์
กัมมันตรังสีไอโอดีน-๑๓๑ และซีเซียม-๑๓๗ โดยข้อมูลเหล่านี้จะใช้เป็นข้อมูลอินพุทไฟล์เพ่ือบรรจุเข้าไปในรหัส
คอมพิวเตอร์ MCNP เพื่อใช้ในการคำนวณอัตราปริมาณรังสียังผลของประชาชนโดยแบ่งเป็นการคำนวณจาก
ค่ากัมมันภาพรังสีสะสมบนพื้นดินสูงสุดและค่ากัมมันตภาพรังสีสะสมเฉลี่ยบนพื้นดินของนิวไคลด์กัมมันตรังสี
แต่ละชนิด ซึ่งจะสรุปรายละเอียดผลการคำนวณในหัวข้อ ๓.๒ 

๓.๒ ค่าอัตราปริมาณรังสียังผลของหุ่นมนุษย์จำลอง 

เมื ่อนำผลการคำนวณจากข้อ ๔.๑ ซึ ่งเป็นการค่ากัมมันตภาพรังสีสะสมบนพื้นดินของนิวไคลด์
กัมมันตรังสี จำนวน ๒ ชนิด ได้แก่ ไอโอดีน-๑๓๑ และซีเซียม-๑๓๗ มาใช้เป็นข้อมูลอินพุทไฟล์สำหรับการ
คำนวณอัตราปริมาณรังสียังผลของหุ่นมนุษย์จำลองโดยใช้รหัสคอมพิวเตอร์ MCNP โดยกำหนดให้หุ่นมนุษย์
จำลองยืนอยู่บนพ้ืนที่ที่มีการสะสมกัมมันตภาพรังสีของนิวไคลด์กัมมันตรังสีบนพื้นดิน ซึ่งผลจากการจำลอง
สถานการณ์ คือ อนุภาคโฟตอนแผ่รังสีออกมาจากพื้นดินและสะสมอยู่ในอวัยวะต่าง ๆ ทั่วร่างกายของหุ่น
มนุษย์จำลอง ดังรูปภาพที่ ๒ ซึ่งเป็นสถานการณ์จำลองที่ใช้ในการคำนวณอัตราปริมาณรังสียังผลนอกร่างกาย
ของหุ่นมนุษย์จำลองโดยใช้รหัสคอมพิวเตอร์ MCNP 
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รูปภาพที่ ๒ แสดงตัวอย่างการจำลองอนุภาคโฟตอนที่ปล่อยจากการสะสมของนิวไคลด์กัมมันตรังสีบนพื้นดิน
และส่งผลกระทบต่อหุ่นจำลองมนุษย์ในการคำนวณในรหัสคอมพิวเตอร์ MCNP 

ผลการคำนวณอัตราปริมาณรังสียังผลนอกร่างกายของหุ่นมนุษย์จำลองโดยรหัสคอมพิวเตอร์ MCNP 
ซึ่งคำนวณจากค่ากัมมันตภาพรังสีที่สะสมของนิวไคลด์กัมมันตรังสี ซีเซียม-๑๓๗ และไอโอดีน-๑๓๑ แสดงใน
ตารางที่ ๑ และตารางที่ ๒ 

ตารางท่ี ๑ แสดงผลการคำนวณอัตราปริมาณรังสียังผลของหุ่นมนุษย์จำลองจากค่ากัมตมันภาพรังสีสะสมบน
พ้ืนดินของซีเซียม-๑๓๗ โดยใช้รหัสคอมพิวเตอร์ MCNP 

การประเมินอัตรา
ปริมาณรังสียังผล 

อัตราปริมาณรังสี
ยังผลสูงสุด 
(uSv h-1) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 
(uSv h-1) 

อัตราปริมาณ
รังสียังผลเฉลี่ย

(uSv h-1) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 
(uSv h-1) 

ทั่วร่างกาย ๐.๑๗๐๘ 0.0002 0.014๗ 0.00002 
ต่อมไทรอยด์ 0.0509 0.001๙ 0.004๔ 0.00016 

หัวใจ 0.1555 0.0016 0.013๔ 0.00014 
ปอด 0.1657 0.0008 0.0142 0.00007 
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ตารางท่ี ๒ แสดงผลการคำนวณอัตราปริมาณรังสียังผลของหุ่นมนุษย์จำลองจากค่ากัมมันภาพรังสีสะสมบน
พ้ืนดินของไอโอดีน-๑๓๑ โดยใช้รหัสคอมพิวเตอร์ MCNP 

การประเมินปริมาณ
รังสียังผล 

อัตราปริมาณรังสี
ยังผลสูงสุด 
(uSv h-1) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 
(uSv h-1) 

อัตราปริมาณ
รังสียังผลเฉลี่ย

(uSv h-1) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 
(uSv h-1) 

ทั่วร่างกาย 1.2972 0.0017 0.1061 0.0001 

ต่อมไทรอยด์ 0.3521 0.0136 0.0288 0.0011 

หัวใจ 1.1629 0.0126 0.0951 0.0010 

ปอด 1.2463 0.0061 0.1020 0.0005 

ผลการคำนวณ พบว่า อัตราปริมาณรังสียังผลสูงสุดและอัตราปริมาณรังสีเฉลี่ยทั่วร่างกายและอวัยวะที่
สำคัญต่าง ๆ ของหุ่นมนุษย์จำลองที่ได้รับรังสีนอกร่างกายจากนิวไคลด์กัมมันตรังสีทั้งสองมีความแตกต่างกัน
ประมาณ ๑๒ เท่า โดยพบว่าค่าปริมาณรังสียังผลสูงสุดและปริมาณรังสีเฉลี่ยของไอโอดีน -๑๓๑ มีค่าสูงกว่า
ซีเซียม-๑๓๗ สำหรับการคำนวณท่ัวร่างกาย ปอด หัวใจและต่อมไอรอยด์ ซึ่งผลการคำนวณของแต่ละนิวไคลด์
กัมมันตรังสี มีรายละเอียด ดังนี้ 

ก) ซีเซียม-๑๓๗ พบว่า ปริมาณรังสียังผลทั่วร่างกายมีปริมาณรังสีมากที่สุด คือ 0.1708       ไมโครซี
เวิร์ต ต่อชั่วโมง (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.0002) นอกจากนี้ยังพบว่า ปริมาณรังสียังผลทั่วร่างกายมีค่า
มากกว่าปริมาณรังสียังผลของหัวใจ ๑.๑๐ เท่า สำหรับปริมาณรังสียังผลสูงสุดและปริมาณเฉลี่ย มากกว่า
ปริมาณรังสียังผลของปอด ๑.๐๓ เท่า สำหรับปริมาณรังสียังผลสูงสุด และ ๑.๐๔ สำหรับปริมาณรังสียังผล 
ส่วนต่อมไทรอยด์มีปริมาณรังสียังผลน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับปริมาณรังสียังผลทั่วร่างกายและเฉพาะอวัยวะ ซึ่งมี
ค่าเท่ากับ 0.0509 ไมโครซีเวิร์ต ต่อชั่วโมง (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00๑๙) สำหรับปริมาณรังสียังผลสงูสุด 
และ 0.004๔ ไมโครซีเวิร์ต ต่อชั่วโมง (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00๐๑๖) นอกจากนี้ยังพบว่า ต่อมไทรอยด์มี
ค่าปริมาณรังสียังผลน้อยกว่าปริมาณรังสียังผลทั่วร่างกาย เท่ากับ ๓.๓๖ เท่าสำหรับปริมาณรังสียังผลสูงสุด 
และ ๓.๖๘ เท่าสำหรับปริมาณรังสียังผลเฉลี่ย 

ข) ไอโอดีน-๑๓๑ พบว่า ปริมาณรังสียังผลทั่วร่างกายมีปริมาณรังสีมากที่สุด คือ ๑.๒๙๗๒      ไมโคร
ซีเวิร์ตต่อชั่วโมง (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๐๐๑๗) โดยเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปริมาณรังสียังผลทั่วร่างกาย
และปริมาณรังสียังผลเฉพาะอวัยวะ พบว่าปริมาณรังสียังผลสูงสุดทั่วร่างกายมีค่าใกล้เคียงกับปริมาณรังสียังผล
สูงสุดของปอดและหัวใจ ในอัตราส่วน ๑.๐๐ ต่อ ๑.๑๖ และ ๑.๐๐ ต่อ ๑.๐๔ ตามลำดับ ในขณะที่อัตรา
ปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยทั่วร่างกายและอัตราปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยของปอดและหัวใจมีผลการคำนวณใกล้เคียง
กัน ในอัตราส่วน ๑.๐๐ ต่อ ๑.๑๒ สำหรับหัวใจ และในอัตราส่วน ๑.๐๐ ต่อ ๑.๐๔ สำหรับปอด ขณะที่ต่อม
ไทรอยด์มีอันตรายปริมาณรังสียังผลนอกร่างกายน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับปริมาณรังสียังผลของทั่วร่างกายและ
อวัยวะอื่น โดยมีปริมาณรังสียังผลสูงที่สุดนอกร่างกาย เท่ากับ ๐.๓๕๒๑ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง (ค่าเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน 0.0136) และปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยนอกร่างกาย เท่ากับ 0.0288 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง (ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.0011๗) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากการได้รับรังสีนอกร่างกายของต่อมไทรอยด์ 
พบว่า ปริมาณรังสียังผลทั่วร่างกายมีค่ามากกว่าปริมาณรังสียังผลจากต่อมไทรอยด์ ๓.๖๘ เท่า สำหรับค่า
ปริมาณรังสียังผลสูงสุดและปริมาณรังสียังผลเฉลี่ย  

เมื่อพิจารณาถึงอัตราปริมาณรังสีทั ่วร่างกายและอัตราปริมาณรังสีของอวัยวะตัวอย่างที่ใช้ในการ
คำนวณในการศึกษานี้ พบว่า อวัยวะที่มีตำแหน่งอยู่ใกล้เคียงกันจะมีอัตราปริมาณรังสีที่ใกล้เคียงกัน ในขณะที่
อวัยวะที่อยู่ห่างไกลจากพื้นดินซึ่งเป็นต้นกำเนิดรังสีในการศึกษานี้จะได้รับอัตราปริมาณรังสีน้อยกว่าอวัยวะที่
อยู่ใกล้ต้นกำเนิดมากกว่า เนื่องจากมีเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่อยู่ใกล้ต้นกำเนิดรังสีมากกว่าอาจจะดูดซับปริมาณ
รังสีหรือเป็นเครื่องกำบังให้กับอวัยวะที่อยู่ห่างจากต้นกำเนิดออกไป  จึงทำให้ค่าอัตราปริมาณรังสียังผลของ
ต่อมไทรอยด์น้อยกว่าค่าอัตราปริมาณรังสียังผลของหัวใจและปอด นอกจากนี้ขนาดของพื้นที่ของร่างกายหรือ
อวัยวะที่ต้องการศึกษาที่อนุภาคโฟตอนสามารถเข้าไปสะสมได้นั้นจะมีผลต่ออัตราปริมาณรังสียังผลที่คำนวณ
ได้จากรหัสคอมพิวเตอร์ MCNP เพราะเมื่อพิจารณาขนาดของร่างกายทั้งหมดของหุ่นมนุษย์จำลอง ขนาดของ
ปอด ขนาดของหัวใจและขนาดของต่อมไทรอยด์ซึ่งมีขนาดใหญ่รองลงมาตามลำดับ พบว่าปริมาณรังสียังผลทั่ว
ร่างกายจะค่าสูงที่สุด รองลงมาคือ ปอด หัวใจและต่อมไทรอยด์ ตามลำดับ ซึ่งมีความสัมพันธ์ของอัตราปริมาณ
รังสีแปรผันตามขนาดของร่างกายหรือตำแหน่งของอวัยวะที่ต้องการจะทำการประเมินอัตราปริมาณรังสียังผล
จากนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่ต้องการศึกษา   

การศึกษานี้ยังได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อทำการเปรียบเทียบค่าอัตราปริมาณรังสียังผล
ทั่วร่างกายที่คำนวณได้จากรหัสคอมพิวเตอร์ MCNP กับค่าอัตราปริมาณรังสียังผลที่ประเมินจากโปรแกรมอาร์
กอส ซ่ึงพบว่า ปริมาณรังสียังผลจากรหัสคอมพิวเตอร์ MCNP มีค่าน้อยกว่า ๒.๔๒ เท่า สำหรับค่าอัตราปริมาณ
รังสียังผลสูงสุดและค่าอัตราปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยของนิวไคล์กัมมันตรังสีไอโอดีน-๑๓๑ ส่วนค่าอัตราปริมาณ
รังสียังผลทั่วร่างกายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีซีเซียม-๑๓๗ ซึ่งคำนวณโดยรหัสคอมพิวเตอร์ MCNP มีค่าน้อย
กว่าการประเมินจากโปรแกรมอาร์กอส เท่ากับ ๒.๓๔ เท่า เมื่อทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุความแตกต่างกันของ
ค่าอัตราปริมาณรังสียังผลนอกร่างกายของทั ้งสองวิธีการคำนวณ พบว่า โปรแกรมอาร์กอสใช้สมการ
คณิตศาสตร์ในการคำนวณอัตราปริมาณรังสียังผลนอกร่างกายโดยพิจารณาจากค่ากัมมันตภาพรังสีสะสมของ
แต่ละนิวไคลด์กัมมันตรังสีบนพื้นดินและ    ค่าอัตราปริมาณรังสีที่วัดในอากาศที่ความสูง ๑ เมตรเหนือพื้นดิน 
ณ เวลาที่นิวไคลด์กัมมันตรังสีแต่ละชนิดสะสมอยู่บนพื้น (ARGOS, 2018) นอกจากนีก้ารคำนวณของโปรแกรม
อาร์กอสจะคำนวณค่าปริมาณรังสียังผลจากการอินทิเกรทการได้รับรังสีนอกร่างกายจากพื้นดินของผู้ใหญ่และ
ค่าแก้ไขสำหรับการกำบังรังสีเนื่องจากการเคลื่อนที่ของนิวไคลด์กัมมันตรังสีเข้าไปในชั้นผิวดินที่ลึกลงไปตั้งแต่
เวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาที่สนใจ และคูณค่า Dose factor กับค่าคงที่เฉพาะของแต่ละนิวไคลด์กัมมันตรังสี ตาม
สมการ ดังต่อไปนี้ 

𝐷𝑔(T) = 𝐾�̇� . 𝑅𝑔 . ∫ 𝑦(𝑡) . 𝑔𝑔 (𝑡). exp(−𝜆 . 𝑡) . 𝑑𝑡 
𝑇

0
 (๑) 
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โดยแต่ละตัวแปรมีรายละเอียด ดังนี้ 

Dg (t) = ปริมาณรังสียังผลจากรังสีแกมมาของนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่สะสมบนพื้นดินตั้งแต่
เวลาที่สะสมถึงเวลา t 

Kg = Kerma rate ในอากาศ (Gy s-1) ที่เวลาที่เกิดการสะสมจากนิวไคลด์กัมมันตรังสีบน
พ้ืนดิน 

gg = Dose factor ตามอายุของประชาชนสำหรับการได้รับรังสีจากพ้ืน (Sv Gy-1) 
Rg = Location factor 
Y(t) = Corrective factor สำหรับการกำบังรังสีจากการเคลื่อนย้ายของนิวไคลด์กัมมันตรังสี

ในชั้นดินที่ลึกลงไป 
จากนั้น ปริมาณรังสีที่คำนวณจากสมการที่ ๑ จะถูกคำนวณเป็นอัตราปริมาณรังสี ณ เวลาใด ๆ จาก

สมการที่ ๒ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

𝐷𝑜𝑠𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑒 =  
𝐸𝑛𝑑𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛∗ 𝐷𝑜𝑠𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑇𝑠2)− 𝐸𝑛𝑑𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛∗ 𝐷𝑜𝑠𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑇𝑠2)

𝑇𝑠2−𝑇𝑠1
* 3600

 ในขณะที่รหัสคอมพิวเตอร์ MCNP จะคำนวณอัตราปริมาณรังสียังผลโดยพิจารณาฟลักซ์ของโฟตอนที่
ตกกระทบมายังหุ่นมนุษย์จำลองแล้วคูณด้วยค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงระหว่างฟลักซ์ของโฟตอนและ
อัตราปริมาณรังสียังผล โดยการคำนวณโดยรหัสคอมพิวเตอร์ MCNP ยังสามารถคำนวณปริมาณรังสียังผลทั่ว
ร่างกายซึ่งเกิดจากการได้รับรังสีนอกร่างกาย นอกจาก MCNP จะคำนวณค่าปริมาณรังสียังผลที่ได้รับทั่ว
ร่างกายแล้ว MCNP ยังสามารถคำนวณปริมาณรังสียังผลเฉพาะอวัยวะที่สนใจที่ได้รับรังสีนอกร่างกายเพื่อดู
ความสัมพันธ์กับการได้รับรังสีทั่วร่างกายหรือการได้รับรังสีระหว่างอวัยวะภายใน เนื่องจากการคำนวณโดยใช้
รหัสคอมพิวเตอร์ MCNP คือ การจำลองสถานการณ์ที่กำหนดขึ้นของหุ่นมนุษย์จำลองและอวัยวะเฉพาะส่วน
ภายในร่างกาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะไม่สามารถทดลองได้จริงกับร่างกายมนุษย์  (ICRP, 1996, 
2010) และยังสามารถกำหนดสถานการณ์จำลองที่เหมาะสมและมีความหลากหลายตามสถานการณ์จริงที่อาจ
เกิดข้ึนได ้

อย่างไรก็ตามทั้งสองวิธีใช้ค่ากัมมันตภาพรังสีสะสมของนิวไคลด์กัมมันตรังสีบนพื้นดินในการคำนวณ
อัตราปริมาณรังสีที่ได้รับรังสีนอกร่างกายเหมือนกัน แต่ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีเงื ่อนไขและ
สมมติฐานในการคำนวณท่ีแตกต่างกัน จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าวิธีการใดมีความถูกต้องแม่นยำมากกว่าอีกวิธีการ
หนึ่ง แต่เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วผลลัพธ์ของทั้งสองวิธีมีขนาดเท่าๆ กัน (Same Order of Magnitude) 
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๔. สรุปผลการศึกษา 

การศึกษานี้เป็นการพัฒนาวิธีการประเมินและคำนวณอัตราปริมาณรังสียังผลของหุ่นมนุษย์จำลองโดย
ใช้รหัสคอมพิวเตอร์ MCNP ซึ่งเป็นวิธีมอนติคาร์โล โดยผลการศึกษาสรุปว่าการคำนวณอัตราปริมาณรังสียังผล
ของประชาชนที่ได้รับรังสีนอกร่างกายโดยวิธีใช้รหัสคอมพิวเตอร์ MCNP เป็นวิธีหนึ่งที่น่าสนใจที่ใช้ในการ
ประเมินการได้รับรังสีนอกร่างกายจากกัมมันตภาพรังสีสะสมบนพื้นดินของนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่สนใจ แม้ว่า
ผลการศึกษานี้ให้ผลการศึกษาที่มีค่าอัตราปริมาณรังสียังผลน้อยกว่าการประเมินโดยใช้โปรแกรมคำนวณทาง
คณิตศาสตร์จากโปรแกรมการแพร่กระจายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มีการใช้งานในเชิงพาณิชย์ที่มีการใช้งาน
ในหน่วยงานนานาชาติทั่วโลก แต่เมื่อพิจารณาวิธีการประเมินโดยละเอียดแล้วสามารถสรุปได้ว่าวิธีการประเมิน
ปริมาณรังสียังผลจากการศึกษานี้ให้ผลการคำนวณท่ีน่าเชื่อถือโดยพิจารณาจากสถานการณ์ที่จำลองขึ้นมีความ
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงและใช้หุ ่นมนุษย์จำลองที่มีลักษณะโครงสร้างและรูปร่างรวมถึงอวัยวะภายใน
ใกล้เคียงกับโครงสร้างของมนุษย์จริง นอกจากนี้การประเมินโดยรหัสคอมพิวเตอร์ MCNP ยังสามารถประเมิน
อัตราปริมาณรังสียังผลทั่วร่างกายและอัตราปริมาณรังสีเฉพาะอวัยวะที่สนใจต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ ซึ่งจะทำ
ให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของการได้รับรังสีจากภายนอกทั่วร่างกายและอวัยวะภายในร่างกายที่อยู่ในตำแหน่ง
ต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์โดยพิจารณาปริมาณการได้รับรังสีจากปัจจัยของขนาดของร่างกายหรืออวัยวะที่
ต้องการศึกษาและตำแหน่งที ่ตั ้งของอวัยวะภายในร่างกาย ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าวิธีการคำนวณใน
การศึกษานี้สามารถนำไปใช้ในการประเมินการได้รับปริมาณรังสียังผลของประชาชนจากการได้รับรังสีนอก
ร่างกายซึ่งเกิดจากการสะสมของนิวไคลด์กัมมันตรังสีบนพื้นดินกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีรวมถึงใน
สภาวะปกติที่ต้องมีการกำกับดูแลความปลอดภัยโดยรอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีให้มีความ
ปลอดภัยต่อประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ 

141



๕. เอกสารอ้างอิง 

American Nuclear Society. (1977). American national standard neutron and gamma-ray flux-
to-dose-rate factors: American Nuclear Society. 

ARGOS. (2018). Dose Calculations in ARGOS. 
Brown, F. B. (2003). MCNP–A General Monte Carlo N-Particle Transport Code, Version 5. Los 

Alamos National Laboratory, Oak Ridge, TN.  
Eckerman, K., Cristy, M., & Ryman, J. (1996). The ORNL mathematical phantom series. Oak 

Ridge, TN: Oak Ridge National Laboratory.  
ESRI. (2014). ArcGIS® 10.3 Enterprise Deployment. USA. 
Hoe, S., McGinnity, P., Charnock, T., Gering, F., Jacobsen, L. H. S., Sørensen, J. H., . . . Astrup, P. 

(2009). ARGOS decision support system for emergency management. Paper presented 
at the Proceedings of the 12th International Congress of the International Radiation 
Protection Association. Buenos Aires, Argentina: IRPA. 

ICRP. (1979). Limits for Intakes of Radionuclides by Workers. ICRP Publication 30 (Part 1), Ann. 
ICRP 2 (3-4).  

ICRP. (1990). Age-dependent Doses to Members of the Public from Intake of Radionuclides - 
Part 1. ICRP Publication 56, Ann. ICRP 20 (2).  

ICRP. (1993). Age-dependent Doses to Members of the Public from Intake of Radionuclides - 
Part 2 Ingestion Dose Coefficients. ICRP Publication 67, Ann. ICRP 23 (3-4).  

ICRP. (1994). Dose Coefficients for Intakes of Radionuclides by Workers. ICRP Publication 68, 
Ann. ICRP 24 (4).  

ICRP. (1996). Conversion Coefficients for use in Radiological Protection against External 
Radiation (Vol. Ann. ICRP 26 (3-4)). 

ICRP. (2010). Conversion Coefficients for Radiological Protection Quantities for External 
Radiation Exposures (Vol. Ann. ICRP 40(2-5).). 

Krstić, D., & Nikezić, D. (2007). Input files with ORNL—mathematical phantoms of the human 
body for MCNP-4B. Computer physics communications, 176(1), 33-37.  

Larsen, L., Juul , & Hoe, S. (2012). Manual for ARGOS 9.0/9.1 Version 1.8. 
National Research Council. (1995). Radiation dose reconstruction for epidemiologic uses: 

National Academies Press. 
X-5 Monte Carlo Team. (2003). MCNP—A General Monte Carlo N-Particle Transport Code,

Version 5 (Vol. 1): Los Alamos National Laboratory Los Alamos, NM. 
พิภัทร, พ. (2561). การวิเคราะห์ทางนิวเคลียร์และรังสีด้วยวิธีการมอนติคาร์โลสำหรับประเทศไทย.

142



๖. ภาคผนวก

๖.๑ ตัวอย่างอินพุทไฟล์ ของรหัสคอมพิวเตอร์  MCNP 
ในการประเมินการได้รับปริมาณรังสี
นอกร่างกายของหุ่นมนุษย์ จ าลองจากนิวไคลด์ กัมมันตรังสี ซีเซียม-๑๓๗ 

c Input file of ORNL phantom - Adult male (Eckerman et al., 1996) 
c Cell Cards 
1 1 -1.87 -1      imp:p=1 $source 
4 3 -1.04 ((-13 20 -5):(-213 20 -5)) #21 imp:p=1 $ legs       
5 2 -0.00129 (((313 4 -5 413):-4):(11 5 -6):(21 6 -22): & 
     (14 22 -12):(24 12 -15)) 1 2 7 -8 9 -10 #64 #15  imp:p=1 $outsides of phantom 
6 3 -1.04 ((-23 6 -22 114) #44 #18 #118 ):(-21 22 -322 114):((322 -12 -18 116) & 
     #41 #43 #17):((-524 12 116) #43 #42) imp:p=1 $ head and neck 7 3 -1.04 (-5 20 -313 13):

(213 -413 -5 20):(4 -20 -313):(4 -20 -413): & 
     (-11 16 5 -19):(-11 19 -6 21): & 
     (-21 23 6 -22):(22 -322 21 -14):(-14 18 322 -12):(12 -24 524) imp:p=1 $skin 
8 4 -0.296 (-27:28:-29:30) -25 31 imp:p=1 $right lung 
9 4 -0.296 (33:34:32) -26 31  imp:p=1 $ left lung 
10 3 -1.04 -35 36 -37 -38  imp:p=1 $liver 
11 3 -1.04 -39 40 #47 imp:p=1 $stomach 
12 3 -1.04 -40 imp:p=1 $ contents  
13 3 -1.04 -41 42 imp:p=1 $ urinary bladder 
14 3 -1.04 -42 imp:p=1 $ contents  
15 3 -1.04 (-43):(-44) imp:p=1 $ testes 
17 3 -1.04 -45  imp:p=1 $brain 
18 3 -1.04 (-48 175 37 -19):(-176 177 -178) imp:p=1  $esophagus:thoracic+abdominal portion 
118 0 -175 37 -19 imp:p=1 $ void in esophagus 
19 3 -1.04 (-49 50 51 -52):(-53 54 -55 56):(-57 58 59 -52):(-61 62 -59 65): & 
     (-63 64 -65 5)  imp:p=1 $colon:ascending, transverse, descending and sigmoid 
20 3 -1.04 (-50 51 -52):(-54 -55 56):(-58 59 -52):(-62 -59 65): & 
     (-64 -65 5) imp:p=1    $contents-colon      
21 5 -1.4 (-66 20 -5):(20 -5 -67) imp:p=1 $ leg bones 
24 5 -1.4 (-68 5 -70 -16):(-69 5 -70 -16)  imp:p=1 $ arm bones 
25 5 -1.4 (-71 272 -72 -119):(-71 -73 -273 -119) imp:p=1 $clavicles 
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26 5 -1.4 (75 -74 78 -79 119 80 -81):(75 -74 78 -79 119 -76 77)   imp:p=1 $scapulae 
28 5 -1.4 ((-83 82 -86 87 5 -85):(82 -83 87 85 -84))  imp:p=1  $pelvis 
29 5 -1.4 ((-75 89 90 -91):(-75 89 92 -93):(-75 89 94 -95):(-75 89 31 -96): & 
       (-75 89 97 -98):(-75 89 99 -100):(-75 89 101 -102):(-75 89 103 -104):  & 
       (-75 89 105 -106):(-75 89 107 -108):(-75 89 109 -110):(-75 89 111 -79)) & 
        #10 #24 #25 #26 imp:p=1 imp:p=1   $rib cage 
41 5 -1.4 (-112 84 -90):(-112 90 -19):(19 -113 -114) imp:p=1 $spine 
c 41 5 -1.4 -112 84 -90 imp:p=1  $spine, lower portion 
c 411 5 -1.4 -112 90 -19 imp:p=1 $ spine, middle portion 
c 412 5 -1.4 19 -113 -114 imp:p=1 $ spine, upper portion 
42 5 -1.4 -116 45 -12 #18 imp:p=1 $skull-cranium 
43 5 -1.4 (-116 45 12 #18):(118 -117 120 -121 -119 116) imp:p=1 $facial skeleton 
44 3 -1.04 (((-125 134 -122 6 -133 123 127):(-126 128 -122 123 -134 6 -133)): & 
     ((-129 131 134 -122 123 133 -47):(-130 132 -134 -122 123 133 -47))) ( & 

-122 123 -23 -124 6 -47)  imp:p=1   $thyroid
45 3 -1.04 (-135 65):(-136 -137)  imp:p=1 $ kidneys 
47 3 -1.04 (-138 139 -65):(-138 65 140)  imp:p=1 $pancreas 
48 3 -1.04 -141 imp:p=1 $spleen 
49 3 -1.04 -142 imp:p=1 $thymus 
50 3 -1.04 (-143 145):(-144 145)  imp:p=1 $ adrenals 
52 3 -1.04 (-146 147 -148):(-149 150 148 -348)  imp:p=1 $gall bladder 
53 3 -1.04 (-147 -148):(-150 148 -145)   imp:p=1 $gall bladder-contents 
54 3 -1.04 -151 152 153  #56 #57 imp:p=1 $heart -left ventricle 
55 3 -1.04 -152 153 #56 #57 imp:p=1 $ heart-left ventricle-contents 
56 3 -1.04 -154 155 153 -156 151 imp:p=1 $right ventricle 
57 3 -1.04 -155 153 -156 151  imp:p=1 $right ventricle-contents 
58 3 -1.04 (-157 158 -153 156):(-159 160 -153 -156) imp:p=1 $left atrium-part 1 and 2 
59 3 -1.04 (-158 -153 156):(-160 -153 -156) imp:p=1 $contents of the left atrium 
60 3 -1.04 -161 162 -153 -156 159 imp:p=1  $right atrium 
61 3 -1.04 -162 -153 -156 159 imp:p=1  $contents-right atrium 
62 3 -1.04 ((-82 164 -165 52 -36):(-82 49 164 -165 166 -52)) #19 #20   imp:p=1 $small intestine 
63 3 -1.04 ((-16 5 -19):(19 -6 -21 114)) #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14  & 
      #18 #19 #20 #24 #25 #26 #28 #29 & 
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      #41 #45 #47 #48 #49 #50 #52 #53 #54 #55 & 
       #56 #57 #58 #59 #60 #61 #62 #118 imp:p=1 $trunk 
64 3 -1.04 ((171 -5)(172 -170)(-119 169)(313 413)) 43 44  imp:p=1 $ male genitalia 
65 0          -2:-7:8:-9:10:15 imp:p=0 
c end of cell Cards 

c Surface Cards 
1 s 0 -100 91.45 1 
2 pz -300.0 
4 pz -80.0 
5 pz 0.0 
6 pz 70.0 
7 px -1000.0 
8 px 1000.0 
9 py -1000.0 
10 py 1000.0 
11 sq 100 400 0 0 0 0 -40000 0 0 0  $trunk-skin 
12 pz 91.45 
13 gq 1 1 0 0 0 -0.2 -20 0 0.04 3.96 $ left leg 
213 gq 1 1 0 0 0 0.2 20 0 0.04 3.96 $ right leg 
313 gq 1 1 0 0 0 -0.2 -20 0 0 0 $ left leg skin 
413 gq 1 1 0 0 0 0.2 20 0 0 0 $ right leg skin 
14 sq 100 64 0 0 0 0 -6400 0 0 0  $head1-skin 
15 pz 200.0 
16 sq 96.04 392.04 0 0 0 0 -37651.521 0 0 0   $trunk 
18 sq 96.04 60.84 0 0 0 0 -5843.0736 0 0 0 $head1 
19 pz 69.80 
20 pz -79.8 
21 cz 5.4 
22 pz 78.40 
322 pz 78.6 
23 cz 5.20 $neck 
24 sq 5112.25 3271.84 6400 0 0 0 -327184 0 0 91.45 $head2 
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524 sq 4638.172 2938.72 5843.074 0 0 0 -282235.1 0 0 91.45 $head2 
25 sq 32400 14400 1406.25 0 0 0 -810000 -8.50 0 43.50  $right lung  
26 sq 32400 14400 1406.25 0 0 0 -810000 8.50 0 43.5  $ left lung 
27 pz 46 
28 pz 54 
29 px -5.4 
30 py 1.5   $ end the section removed from the right lung 
31 pz 43.5 
32 pz 55 
33 px 8.0 
34 py 1.0  $end the section removed from the left lung 
35 sq 64 272.25 0 0 0 0 -17424 0 0 0 $liver 
36 pz 27 
37 pz 43 
38 p 0.028571 0.022222 -0.023256 -1   $end def the liver 
39 sq 576 896 144 0 0 0 -9216 8 -4 35 $ stomach-wall 
40 sq 310.914543 625.988841 65.363490 0 0 0 -3566.739812 8 -4 35 $ stomach-contents 
41 sq 142.988120 293.942933 293.942933 0 0 0 -3514.900218 0 -4.50 8 $urinary bladder-wall 
42 sq 105.646247 227.630725 227.630725 0 0 0 -2339.687839 0 -4.50 8 $bladder-contents   
43 sq 11.9025 8.9401 3.8025 0 0 0 -20.115225 -1.30 -8 -2.30  $testes-left 
44 sq 11.9025 8.9401 3.8025 0 0 0 -20.115225 1.30 -8 -2.30  $testes-right 
45 sq 2445.3025 1440.2025 3221.6976 0 0 0 -106517.3769 0 0 91.45 $brain 
c 37 pz 43.0   
47 pz 75.0  
48 sq 0.1764 1.3689 0 0 0 0 -0.24147396 0 2.575 0  $esophagus: thoracic+abdominal portion 
175 sq 0.0144 0.7569 0 0 0 0 -0.01089936 0 2.575 0 
176 5 cx 0.70 
177 5 px 0.10 
178 5 px 7.80 
49 sq 6.25 6.25 0 0 0 0 -39.0625 -8.50 -2.36 0 $ULI- upper large intestine  1.ascending colon-
wall 
50 sq 3.20947225 3.20947225 0 0 0 0 -10.300712135 -8.5 -2.36 0 $ascending colon-contents 
51 pz 14.45 
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52 pz 24.0 $end ac. col. 
53 sq 0 2.25 6.25 0 0 0 -14.0625 0 -2.36 25.50  $ ULI 2.transverse colon-wall 
54 sq 0 0.946729 3.892729 0 0 0 -3.68539433441 0 -2.36 25.50  $ transverse colon-contents 
55 px 10.50 
56 px -10.50 
57 gq 0.282933 0.220415 0.00663757 0 0.0721253 -0.0288859 -4.541008 -0.628932  & 
      0.128904 17.669146  $LLI-lower large intestine 1. descending colon-wall 
58 gq 0.556917 0.395554 0.0120398 0 0.129435 -0.056858 -8.938371 -1.128675 & 
       0.271613 35.669768  $descending colon-contents 
59 pz 8.72 
c 52 pz 24.0 
61 ty 3.0 0 8.72 5.72 1.57 1.57 $LLI 2. sigmoid colon -upper  
62 ty 3.0 0 8.72 5.72 0.91 0.91  
63 ty 3.0 0 0 3.0 1.57 1.57  $sigmoid colon -lower 
64 ty 3.0 0 0 3.0 0.91 0.91  $sigmoid colon -lower 
65 px 3.0 
66 gq 1 1 0.00906872 0 0 -0.200501 -20 0 1.78571 87.75  $left leg bone 
67 gq 1 1 0.00906872 0 0 0.200501 20 0 1.78571 87.75  $right leg bone 
68 gq 0.510204 0.137174 0 0 0 0.010352 -19.4898 0 -0.204969 185.878  $left arm bone 
69 gq 0.510204 0.137174 0 0 0 0.010352 18.0612 0 0.175983 159.592  $right arm bone 
70 pz 69 
71 tz 0 11.1 68.25 20 0.7883 0.7883 $clavicles 
72 p 0.89415 1 0 11.1 
73 p -0.89415 1 0 11.1 
272 p 7.0342 1 0 11.1 
273 p 7.0342 -1 0 -11.1 
75 sq 94.09 289 0 0 0 0 -27192.01 0 0 0   $scapulae 
c 75 sq 96.04 361 0 0 0 0 -34670.44  0 0 0 
74 sq 95.8441 289 0 0 0 0 -27698.94 0 0 0 
76 p 0.25 -1 0 0 $left 
77 p 0.80 -1 0 0 
78 pz 50.9 
79 pz 67.3 
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80 p 0.25 1 0 0 $right 
81 p 0.80 1 0 0 
82 sq 127.69 127.69 0 0 0 0 -16304.7361 0 -3.8 0 $pelvis 
83 sq 144 144 0 0 0 0 -20736 0 -3 0 
84 pz 22 
85 pz 14 
86 py 5 
87 py -3 
c 75 88 sq 96.04 289 0 0 0 0 -27755.56 0 0 0     $rib cage 
89 sq 86.49 272.25 0 0 0 0 -23546.9025 0 0 0  
90 pz 35.1 
91 pz 36.5 
92 pz 37.9 
93 pz 39.3 
94 pz 40.7 
95 pz 42.1 
c 31 pz 43.5 
96 pz 44.9 
97 pz 46.3 
98 pz 47.7 
99 pz 49.1 
100 pz 50.5 
101 pz 51.9 
102 pz 53.3 
103 pz 54.7 
104 pz 56.1 
105 pz 57.5 
106 pz 58.9 
107 pz 60.3 
108 pz 61.7 
109 pz 63.1 
110 pz 64.5 
111 pz 65.9 
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c 79 pz 67.3        
112 sq 6.25 4 0 0 0 0 -25 0 5.50 0 $ spine-mid, lower  
113 pz 84.8 
114 sq 6.25 4 0 0 0 0 -25 0 1.45 0 $ spine-upper 
c 45 sq 2445.3025 1440.2025 3221.6976 0 0 0 -106517.3769 0 0 91.45  $skull -crnium 
116 sq 3991.080625 2487.515625 5076.5625 0 0 0 -224498.28515625 0 0 91.45 $skull-cranium 
117 sq 81 49 0 0 0 0 -3969 0 0 0 $ facial skeleton 
118 sq 57.76 31.36 0 0 0 0 -1811.3536 0 0 0 $facial skeleton 
c 80 sq 5112.25 3271.84 6400 0 0 0 -327184 0 0 91.45 $the statements defining the cranium 
119 py 0.0 
120 pz 82.4 
121 pz 93.13 
122 c/z 0 -4.0 2.2 $thyroid 
123 c/z 0 -4.0 1.0 
124 py -4 
125 gq 1 1 -0.531464 -2 0 0 -8 8 78.9413 -2915.4 $thyroid (inside R) 
126 gq 1 1 -0.531464 2 0 0 8 8 78.9413 -2915.4 $thyroid (inside R) 
127 gq 1 1 -0.109807 -2 0 0 -8 8 16.3102 -589.661  $thyroi (outside r) 
128 gq 1 1 -0.109807 2 0 0 8 8 16.3102 -589.661  $thyroid (outside r)  
129 gq 1 1 -0.0590516 -2 0 0 -8 8 7.34563 -212.437   $thyroid (inside R) 
130 gq 1 1 -0.0590516 2 0 0 -8 8 7.34563 212.437   $thyroid (inside R) 
131 gq 1 1 -0.0122007 -2 0 0 -8 8 1.51769 -31.1977  $thyroid (outside r) 
132 gq 1 1 -0.0122007 2 0 0 8 8 1.51769 -31.1977    $thyroid (outside r) 
133 pz 71.25 
134 px 0 
135 sq 68.0625 612.5625 45.5625 0 0 0 -1378.265625 6.0 6.0 32.50 $left kidney 
136 sq 68.0625 612.5625 45.5625 0 0 0 -1378.265625 -6.0 6.0 32.50 $right kidney 
c 65 px 3 
137 px -3 
138 sq 15.6816 2787.84 368.64 0 0 0 -4014.4896 -1.0 0 37 $pancreas 
139 px -1 
140 pz 37 
141 sq 144 441 49 0 0 0 -1764 11 3 37  $spleen 
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142 sq 10.24 36 1.44 0 0 0 -23.04 0 -7.30 57.00 $thymus 
143 1 sq 6.25 56.25 0.5625 0 0 0 -14.0625 0 0 0 $ left adrenal 
144 2 sq 6.25 56.25 0.5625 0 0 0 -14.0625 0 0 0 $ right adrenal 
145 1 pz 0 
146 3 so 2.12 $ gall bladder 
147 3 so 2.0   $ gall bladder 
148 3 pz 0 
348 3 pz 8 
149 3 sq 1 1 -0.05175625 0 0 0.4823 -4.4944 0 0 0 $ gall bladder 
150 3 sq 1 1 -0.05175625 0 0 0.455 -4 0 0 0 $ gall bladder 
151 4 sq  240.25 710.7556 1849 0 0 0 -17768.89 0 0 0 $ HEART left ventricle 
152 4 sq 44.3556 172.6596 729.5401 0 0 0 -2363.709924 0 0 0 $left ventricle (wall+contents) 
153 4 px 0 
154 4 sq 1225 3624.08 1849 0 0 0 -90601 0 0 0 $ right ventricle (wall+contens) 
155 4 sq 792.9856 2621.44 1239.04 0 0 0 -50751.0784 0 0 0  $ right ventricle 
156 4 pz 0 
157 4 sq 240.25 280.2276 729 0 0 0 -7005.69 0 0 0 $left atrium (wall+contents)-part 1 
158 4 sq 173.1856 203.9184 574.5609 0 0 0 -4504.557456 0 0 0 $ left atrium (wall+contents)-
part 1 
159 4 sq 110.25 128.5956 729 0 0 0 -3214.89 0 0 0 $ left atrium (wall+contents)-part 2 
160 4 sq 71.5716 84.2724 574.5609 0 0 0 -1861.577316 0 0 0  $ left atrium 
(wall+contents)part 2 
161 4 sq 1225 1428.84 729 0 0 0 -35721 0 0 0 $ right atrium 
162 4 sq 991.6201 1167.5889 574.5609 0 0 0 -25792.038801 0 0 0 $ right atrium 
(wall+contents) 
c 82 163 sq 127.69 127.69 0 0 0 0 -16304.7361 0 -3.80 0  $small intestine 
164 py -4.86 
165 py 2.20 
166 pz 17 
c 36 pz 27   $end small intestine 
171 pz -4.8  $male genitalia 
172 p 1 0 0.1 -10 $xz plane 
170 p 1 0 -0.1 10 
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169 p 0 1 0.1 -10 $yz plane 
c end surface cards 

vol j 20800 j 5250 2890 1810 1560 1830 152 250 45.7 203 37.6 1370 44.7 j  & 
     372.5 360.9 2800 956 54.7 202 606 694 983 618 305 19.9 288 & 
    90.7 176 20.1 15.7 10.1 53.6 177 102 67.2 108 31.6 115 27.4 & 

     111 1060 43090 196 j 
tr1  3.5 5.0 38 0.616 0.788 0 -0.788 0.616 0 0 0 1 
tr2  -3.5 5 38 0.616 -0.788 0 0.788 0.616 0 0 0 1 
tr3  -4.5 -3.2 30 0.9615 0 -0.2748 -0.0574 0.9779 -0.2008 0.2687 0.2090 0.9403 
tr4 1 -1.8 50 0.6751 -0.4727 -0.5664 -0.4640 0.3249 -0.8241 0.5736 0.8191 0 
tr5 0 2.575 42.30 0.736084 -0.604969 -0.303634 0.634945 0.772557 0 0.234575 & 

-0.192791 0.952789
c Material Cards 
m1  55137 1.0  $source  
m2  7000 0.8 8000 0.2 $air 
m3  1000 10.454E-02 6000 22.663E-02 7000 2.490E-02 8000 & 
    63.525E-02 11000 0.112E-02 12000 0.013E-02 14000 0.030E-02 & 
    15000 0.134E-02 16000 0.204E-02 17000 0.133E-02 19000 & 
    0.208E-02 20000 0.024E-02 26000 0.005E-02 30000 0.003E-02 & 
    37000 0.001E-02 40000 0.001E-02  $soft tissue 
m4  1000 10.134E-02 6000 10.238E-02  7000 2.866E-02 8000 & 
    75.752E-02 11000 0.184E-02 12000 0.007E-02 14000 0.006E-02 15000 & 
    0.080E-02 16000 0.225E-02 17000 0.266E-02 19000 & 
    0.194E-02 20000 0.009E-02 26000 0.037E-02 30000 0.001E-02 & 
    37000 0.001E-02  $lung 
m5  1000 7.337E-02 6000 25.475E-02 7000 3.057E-02 8000 & 
    47.893E-02 9000 0.025E-02 11000 0.326E-02 12000 0.112E-02 14000 0.002E-02 & 
    15000 5.095E-02 16000 0.173E-02 17000 0.143E-02 19000 & 
    0.153E-02 20000 10.190E-02 26000 0.008E-02 30000 0.005E-02 & 
    37000 0.002E-02 38000 0.003E-02 82000 0.001E-02  $skeleton     
mode p 
SDEF PAR=2 POS=0 0 -80.1 AXS=0 0 1 RAD=D1 ERG=D2 
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SI1    0 500 
SP1 -21 1  
SI2 L 0.6617 
SP2  1  
F4:p (8 9) 45 (4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 24 25 26 28 29 & 
 41 42 43 44 45 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64) 
DE4 .01 .03 .05 .07 .1 .15 .2 .25 .3 .35 .4 &     
    .45 .5 .55 .6 .65 .7 .8 1. 1.4 1.8 2.2 & 
    2.6 2.8 3.25 3.75 4.25 4.75 5. 5.25 & 
    5.75 6.25 6.75 7.5 9. 11. 13. 15.  
DF4  3.96-6 5.82-7 2.90-7 2.58-7 2.83-7 & 
     3.79-7 5.01-7 6.31-7 7.59-7 8.78-7 & 
     9.85-7 1.08-6 1.17-6 1.27-6 1.36-6 & 
     1.44-6 1.52-6 1.68-6 1.98-6 2.51-6 & 
     2.99-6 3.42-6 3.82-6 4.01-6 4.41-6 & 
     4.83-6 5.23-6 5.6-6 5.8-6 6.01-6 & 
     6.37-6 6.74-6 7.11-6 7.66-6 8.77-6 & 
     1.03-5 1.18-5 1.33-5 
c source area = 78.53981 m^2 
c source concentratio = 2.35e5 Bq/m^2  
FM4 18456857.7 
nps 10000000 
c phys:p 3 0 0 1j 1 
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สรุปรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2562 
โครงการการประเมินการได้รบัรังสีของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไป จากโครงการก่อสร้างเครื่อง

ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย จ. นครราชสีมา  

โครงการ: การประเมินการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไป จากโครงการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัย จ. นครราชสีมา 

โครงการย่อยที่ 2: การประเมินการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไป จากโครงการก่อสร้างเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย จ. นครราชสีมา 

1.1 ความเป็นมาของปัญหา 
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีหน้าที่ก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์และรังสี 

ในปัจจุบันสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ในประเทศไทยมี 1 แห่ง คือ เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว.-1/1 ซึ่ง
อยู่ภายใต้การด าเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย (สทน.) แต่ในขณะเดียวกัน มีโครงการ
จัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยอีก 2 แห่งที่จะมีการก่อสร้างในอนาคตอันใกล้นี้ ได้แก่ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
วิจัยส าหรับการรักษามะเร็งด้วยวิธีการจับยึดนิวตรอน หรือ Boron Neutron Captured Therapy (BNCT) ขนาด 
45 kW ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ซึ่งมีก าหนดการก่อสร้างภายในปี 2562 และเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัยเครื่องใหม่ของ สทน. ที่มีขนาด 10 – 20 MW ซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการจากรัฐบาล ใน
ขณะเดียวกัน อีกหลายหน่วยงานมีแผนที่จะน าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในประเทศไทย เช่น เทคโนโลยีฟิวชัน 
(Fusion) การรักษาด้วยโปรตอน (Proton therapy) เป็นต้น ดังนั้น ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติในฐานะหน่วยงาน
ก ากับดูแลของประเทศไทย จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในการสรรหาองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการประเมิน
ความปลอดภัย รวมทั้งท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีเหล่านั้นต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
โครงการวิจัยนี้จึงจัดตั้งขึ้นเพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
ซึ่งจะส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

โครงการย่อยที ่2 เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการวิจัยและ
พัฒนาด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจวัด
และประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการได้รับสารกัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกายของผู้ปฏิบัติ งานทางรังสีและประชาชน
ทั่วไปที่อาจได้รับสารกัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกาย เนื่องจากการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมหรือจาก
การปฏิบัติงาน 

มนุษย์มีโอกาสได้รับรังสีในชีวิตประจ าวันทั้งจากภายในและภายนอกร่างกาย เมื่อร่างกายได้รับรังสีอาจจะ
มีการตอบสนองต่อการได้รับรังสีทั้งจากการเปลี่ยนแปลงภายนอกร่างกายที่สามารถสังเกตเห็นได้และการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย เช่น การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมและองค์ประกอบที่ส าคัญภายในเซลล์ ซึ่ง
อาจจะมีการแสดงอาการหรือผลของการได้รับรังสีภายหลังจากการได้รับรังสีแล้วภายในระยะเวลาที่แตกต่างกันไป 
การได้รับรังสีในปริมาณที่สูงกว่าระดับธรรมชาติ สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่ได้รับรังสีทั้งในระยะสั้น
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และระยะยาว โดยสามารถสังเกตผลที่เกิดขึ้นได้จากภายนอกร่างกายและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย
ได้ โดยผลระยะสั้นท าให้เกิดอาการไม่รุนแรงแต่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม ส่วนผลระยะยาวขึ้นอยู่กับ
ปริมาณรังสีที่ได้รับ 

การตรวจวัดปริมาณรังสีในผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและประชาชนที่อาศัยอยู่รอบสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการได้รับรังสีที่มีการรั่วไหลหรือฟุ้งกระจายออกมาจากสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ ถือได้ว่ามีความจ าเป็นอย่างมาก เพ่ือวางแผนจัดการบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่ และการวาง
แผนการรักษา เพ่ือลดการสูญเสียชีวิตและลดความเสี่ยงจากการได้รับปริมาณรังสีเพ่ิมขึ้น ส านักงานปรมาณูเพ่ื อ
สันติได้ตระหนักถึงความส าคัญด้านการป้องกันอันตรายจากรังสีของประชาชน ได้น าหลักการด้านการป้องกัน
อันตรายจากรังสีมาใช้ในการก ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากรังสีภายในประเทศไทย เพ่ือให้ประชาชนชาวไทยได้
มั่นใจในการก ากับดูแลทางรังสี และการตรวจติดตามการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและประชาชนทั่วไปที่
อาจได้รับผลกระทบจากการได้รับรังสี เพ่ือเป็นงานสนับสนุนด้านการก ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี จึงได้เสนอโครงการวิจัยนี้เพ่ือประเมินการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไป จาก
โครงการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย จ. นครราชสีมา 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการ

ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการป้องกัน
ผลกระทบจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 
กลุ่มผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและประชาชนทั่วไปที่อาจได้รับผลกระทบจากการ

ก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย จ. นครราชสีมา  
พื้นที่เป้าหมาย พื้นที่บริเวณศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีจากโบรอนจับยึดนิวตรอน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี จ. นครราชสีมา 
พื้นที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ จ. นครนายก 

1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
14.1  มีข้อมูลอ้างอิงการได้รับรังสีของประชาชน ผู้ปฏิบัติงานและปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมก่อนการ

ก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
14.2  หน่วยงานก ากับดูแลความปลอดภัยมีระบบการตรวจวัดและประเมินผลกระทบจากการได้รับรังสีของ

ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ 
14.3  ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการก ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ 

154



โครงการย่อยท่ี 2:  ของโครงการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยต่อประชาชน
และสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการเริ่มด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ได้รับงบประมาณรวม จ านวน 816,000 บาท ประกอบด้วย งบ
ด าเนินงาน จ านวน ๖๐๗,๐๐๐ บาท และงบลงทุนเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จ านวน 209,000 บาท ตามแผนการ
ด าเนินงานโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปี 2566

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาด้านการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจวัดและประเมินผล
กระทบที่เกิดขึ้นจากการได้รับสารกัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกายของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและประชาชนทั่วไป ที่อาจได้รับ
สารกัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกายเนื่องจากการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมหรือจากการปฏิบัติงาน

3. โครงการประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 การทบทวนเอกสาร เพ่ือทบทวนเอกสารประกอบการวิจัย 
กิจกรรมที่ 2 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการตรวจวัดตัวอย่าง เพ่ือศึกษาสภาวะที่เหมาะสม

ส าหรับการตรวจวัดตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและตัวอย่างทางชีวภาพ 
กิจกรรมที่ 3 การส ารวจพื้นที่ก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย จ. นครราชสีมา เพ่ือส ารวจพ้ืนที่ สุ่มเก็บ

ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม และขอความอนุเคราะห์ตัวอย่างทางชีวภาพจากผู้ปฏิบัติงาน 
กิจกรรมที่ 4 การจัดท ารายงานสรุปความก้าวหน้าโครงการ เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานในปี 2562 และเป็น

แนวทางในการวางแผนงานในปี 2563 

4. โครงการไดจ้ัดหาครุภัณฑ์ ดังนี้
4.1 เตาหลุม จ านวน 6 เตา 
4.2 อุปกรณ์วัดปริมาตรของเหลว จ านวน 2 ชุด 
4.3 เครื่องดูดจ่ายสารละลาย จ านวน 4 ชุด 
4.4 หัวปั่นเหวี่ยง จ านวน 1 ชิ้น 

5. ผลการด าเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2562 เป็นไปตามแผนงานและแผนการใช้งบประมาณที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดโครงการ โดยสรุปดังนี้

5.1. ด าเนินการทบทวนเอกสารวิชาการ เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดจุดเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม 
และศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการตรวจวัดตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมและตัวอย่างทางชีวภาพ 

5.2. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์และสารเคมี ด าเนินการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม รวมถึงสอบเทียบ
อุปกรณ์เครื่องมือ เพ่ือใช้ในการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการตรวจวัดตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและตัวอย่างทาง
ชีวภาพ 

5.3. ส ารวจพ้ืนที่ก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย จ. นครราชสีมา เพ่ือศึกษาลักษณะของบริเวณ
โดยรอบที่จะท าการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์วิจัยในอนาคต และสุ่มเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมจากบริเวณดังกล่าว 
รวมถึงขอความอนุเคราะห์ตัวอย่างทางชีวภาพจากผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ในการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการ
ตรวจวัดตัวอย่าง 
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5.4. ด าเนินการวิจัยโดยท าการทดลองเพ่ือการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการตรวจวัดตัวอย่างแต่ละ
ชนิด 

6. ผลผลิตของโครงการในปีงบประมาณ 2562 โดยสรุปมีดังนี้
6.1 การส ารวจพื้นทีท่ี่คาดว่าจะก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย จ. นครราชสีมา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ด าเนินการส ารวจพื้นที่ก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย จ. นครราชสีมา จ านวน ๒ ครั้ง คือ ในเดือนมกราคม

และเดือนกันยายน 
ในเดือนมกราคมนั้น ได้ประสานงานเพ่ือเข้าส ารวจพ้ืนที่ก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยของโครงการจัดตั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอนและบริเวณใกล้เคียง สุ่มเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมจาก
บริเวณดังกล่าว ได้แก่ ดิน น้ า และต้นหญ้า รวมถึงขอความอนุเคราะห์ตัวอย่างทางชีวภาพ คือ ปัสสาวะ จาก
ผู้ปฏิบัติงาน  

ในเดือนกันยายน ได้ประสานงานเพ่ือเข้าส ารวจพ้ืนที่ที่จะท าการก่อสร้างและบริเวณใกล้เคียง เก็บตัวอย่างทาง
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ดิน น้ า อากาศและต้นหญ้า 

การส ารวจพื้นที่ก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยของโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอน
จับยึดนิวตรอน (Boron Neutron Capture Therapy) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

รูปที่ 1 อาคารส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึด
นิวตรอน 

รูปที่ 2 การเข้าพบเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึด
นิวตรอน และการบรรยายน าเสนอรายละเอียดของโครงการ โดยเจ้าหน้าที่จาก ปส. 
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การสุ่มเก็บตัวอย่างเบื้องต้น 

รูปที่ 3  การเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมบริเวณโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึด
นิวตรอน 

รูปที่ 4  ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมบริเวณโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน 

รูปที่ 5  ตัวอย่างปัสสาวะของเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสี
รักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน 

ตัวอย่างน้ าประปา ตัวอย่างดิน ตัวอย่างพืช 
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6.2. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการตรวจวัดตัวอย่าง 
6.2.1 ตัวอย่างเลือด: ได้ร่างเอกสารจริยธรรมวิจัย ได้ศึกษาผลของอาหารเลี้ยงเซลล์ชนิดต่าง ๆ และระยะเวลา

สูงสุดในการเก็บตัวอย่างก่อนท าการเลี้ยงเซลล์ รวมถึงระยะเวลาในการเติมสารเคมีในขั้นตอนการเลี้ยงเซลล์ เพ่ือ
เพ่ิมปริมาณเซลล์ที่จะน าไปใช้ในขั้นตอนการวิเคราะห์ 

6.2.2 ตัวอย่างปัสสาวะ: ได้ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการตรวจวัดทริเที่ยมในปัสสาวะอย่างรวดเร็ว ด้วย
เทคนิคการวัดแบบเรืองแสงวาบ โดยได้ด าเนินการเกี่ยวกับการหาขีดจ ากัดของการตรวจวัด  การสร้างกราฟ
มาตรฐานการเกิดเควนที่เหมาะสมส าหรับการตรวจวัดปัสสาวะ การคัดเลือกผงถ่านกัมมันต์ที่เหมาะสมส าหรับการ
เตรียมตัวอย่างปัสสาวะ 

6.2.3 ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: พิจารณาและด าเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิค 
แกมมาสเปคโตรเมตรี การเตรียมสภาพตัวอย่างให้เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์ การเลือกใช้ค่าประสิทธิภาพ
ส าหรับการวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับลักษณะชองตัวอย่างโดยการใช้สารมาตรฐานอ้างอิงที่มีของหน่วยงาน  

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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โครงการพัฒนาการตรวจวัดรังสีนิวตรอน โดยใชเทคนิคการ 

เกิดรอยบนแผนโพลิเมอร CR39 (POLY-ALLYL 

DIGLYCOL CARBONATE, C12H18O7) สำหรับงาน 

ตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังส ี

นางชัธภฤดา อัศวภูไชย 

กลุมตรวจสอบทางนิวเคลยีร 

กองตรวจสอบทางนิวเคลียรและรังส ี

สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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รายงานผลโครงการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ช่ือโครงการ

โครงการพัฒนาการตรวจวัดรังสีนิวตรอน โดยใชเทคนิคการเกิดรอยบนแผนโพลิเมอร CR39 

(POLY-ALLYL DIGLYCOL CARBONATE, C12H18O7) สำหรับงานตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี 

2. ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร

o ประเด็นยุทธศาสตรแผนยุทธศาสตร วทน.

o เปาหมายบรกิารกระทรวง: 2.1 สรางความเขมแข็งใหกับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ

รวมท้ังพัฒนาการบริหารจัดการดาน วทน.

o เปาหมายบริการหนวยงาน: ขอเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการ สามารถนำไปสูการปฏิบัติอยาง

เปนรูปธรรม เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีแกประชาชนและสิ่งแวดลอม

o ผลผลิต: การสรางมาตรการความปลอดภัยในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี

o กิจกรรม: กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล

         ตั้งแต ปพุทธศักราช ๒๕๔๐ ผูประกอบการไทยเริ่มมีการนำวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสีเขามาใช

ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย  เพ่ือตอบสนองและสงเสริมงานทางดานการผลิตใหไดสินคามาตรฐานสำหรับ

ผูบริโภคและปลอดภัยสำหรับผูปฏิบัติงาน  วัสดุกัมมันตรังสีท่ีนำเขามาใชสวนใหญเปนวัสดุกัมมันตรังสีท่ีทำใหรังสี

แกมมา  เชน  Cs – 137 , Co – 60 , Ir – 192 , Se – 75  เปนตน  และบางสวนจะเปนวัสดุกัมมันตรังสีที่ใหรังสี

นิวตรอน  เชน  Am 241/Be , Cf – 252  เปนตน  ซ่ึงปริมาณกัมมันตภาพรวมของการใชวัสดุกัมมันตรังสีท่ีใหรังสี

น ิวตรอนมีเพิ ่มขึ ้นเร ื ่อย  จากเดิม  200 mCi  ในปพ.ศ. ๒๕๔๕ จนถึงปจจุบ ันคือ 4,108,280 mCi ใน

ภาคอุตสาหกรรมจะนำรังสีนิวตรอนมาใชประโยชนในแงของการสำรวจหาแหลงน้ำมันใตดิน ความชื้นใตดิน การ

วิเคราะหแรธาตุดวยเทคนิคเชิงนิวเคลียร การสำรวจทรัพยากรในประเทศไทย และรวมถึงการใชรังสีนิวตรอนใน

การตรวจสอบหาความสึกหรอ โดยไมทำลายชิ้นงาน   สำหรับการใชเครื่องกำเนิดรังสีจากฐานขอมูลการตรวจสอบ

สถานปฏิบัติการทางรังสีพบวา ภาคอุตสาหกรรมนำเครื่องกำเนิดรังสีท่ีมีกำลังสูงสุดมากกวาหรือเทากับ 6 MV ซ่ึงมี

แนวโนมจะที่ใหรังสีนิวตรอนเปนรังสีทุติยภูมิ มาใชงานปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑและงานระบบรักษาความ

ปลอดภัย ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน  ๑ เครื่อง จนกระท่ังถึงปจจุบัน จำนวนประมาณ ๕๐ เครื่อง 

        ตามบทบาทหนาท่ีของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ โดยกลุมตรวจสอบความปลอดภัยสถานปฏิบัติการทาง

รังสี (กภร.)  สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  มีหนาที่กำกับดูแลการใชประโยชนจากรังสีและ

ตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสีทั้งทางดานการศึกษาวิจัย  ดานระบบความปลอดภัย  ดานการเกษตร  และ

ดานอุตสาหกรรม ใหอยูภายใตพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙  ซึ่งปกติการตรวจสอบ

สถานปฏิบัติการทางรังสีที ่ครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีที ่ใหรังสีนิวตรอนและเครื่องกำเนิดรังสีที่มีกำลังสูงสุด

มากกวาหรือเทากับ 6 MV จะใชเครื่องสำรวจรังสีนิวตรอน (Neutron Survey  meter) ยี่หอ Ludlum รุน 12–4 

ตรวจวัดคาระดับรังสี (Dose rate) และแสดงผลในหนวย µRem/hr, mRem/hr, µSv/hr, mSv/hr  แตการวัด

ดวยเครื่องสำรวจรังสีนิวตรอนดังกลาวถือเปนการวัดระดับรังสี ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  หรือกลาวคือเปนการวัดระดับ
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รังสีเฉพาะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่ (Inspector) เขาไปตรวจสอบ ซึ่งเปรียบเสมือนกับเปนการตรวจวัดคาระดับ

รังสีแบบสุมเทานั้น และถึงแมวาพนักงานเจาหนาที่จะไดแนะนำใหเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี (Radiation 

Safety Officer, RSO) ประจำสถานปฏิบัติการทางรังสี ทำการตรวจวัดคาระดับรังสีเปนประจำอยางนอยเดือนละ 

1 ครั้งเพ่ือใหเปนการตรวจสอบผลคาระดับรังสีแบบตอเนื่อง  แตก็ยังไมครอบคลุมตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

จริงของผูปฏิบัติงาน  ซ่ึงถือเปนขอจำกัดหนึ่งของการตรวจวัดดวยเครื่องสำรวจรังสีนิวตรอนดังกลาว   

คุณสมบัติของแผนโพลิเมอร CR-39 มีหลายประการ อาทิเชน ใส ไมมีสี เปนพลาสติกที่คงตัวแข็งแรง 

ความหนาแนน (Density) 1.30 g/cm3  คาขีดจำกัดการวัด(Lower limit of detection) 20 mrem  คาความ

แมนยำ(Precision) +12.6% หรือ 100 mrem-3400 mrem  คาความถูกตอง (Accuracy) 0.7% หรือ 100 

mrem-3400 mrem คาการตอบสนองตอพลังงานของ Fast neutron อยูที ่ 200 keV-15 MV ความหนา 1.5 

mm ขนาดและเสนผานศูนยกลางมีไดสูงสุดถึง 9.0 cm2 และมีชื่อทางเคมีวา Polyallyl diglycol carbonate 

(C12H8O7) แผนโพลิเมอร CR-39 ที่เหมาะสมสำหรับงาน Neutron Dosimetry Assessment จะมีประสิทธิภาพ

ของหัววัดนิวตรอนที่ตอบสนองตอพลังงานรังสีระดับต่ำ(low linear energy transfer radiations) มีราคาถูก 

ขนาดเล็ก และสะดวกตอกระบวนการอาบรังสี  สำหรับการประเมินผลคาระดับรังสีนิวตรอนจะใชโปรแกรมท่ีชื่อวา 

TASL Image Track Analysis System ซึ่งโปรแกรมนี้จะมีคุณสมบัติในการอานบารโคดและรอยที่เกิดจากรังสี

นิวตรอนแบบอัตโนมัติ ปรับความคมชัดภาพของรอยที่เกิดขึ้นแบบอัตโนมัติ ตรวจสอบคาระดังรังสีพื ้นฐาน

(background)แบบอัตโนมัติ สามารถสอบเทียบมาตรฐานไดดวยตัวโปรแกรมเอง อานและวิเคราะหผลจากรอยท่ี

เกิดขึ้นเสร็จสิ้นภายใน 30 ถึง 60 วินาที และแปรผลขอมูลของรอยที่เกิดขึ้นเปลี่ยนเปนคาระดับรังสี ทั้งนี้ปจจัย

การวิเคราะหรอยจะข้ึนอยูกับชนิดของอนุภาคท่ีพุงชน มวล และมุมการตกกระทบของอนุภาค  

ดังนั้นเพื่อใหครอบคลุม ความแมนยำ และความถูกตองในการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี อีกท้ัง

เพ่ิมประสิทธิภาพการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี ผูวิจัยจึงเกิดแนวคิดในการใชเทคนิคการเกิดรอยบนแผนโพ

ลิเมอร CR-39 จากอนุภาคนิวตรอนท่ีตกกระทบเพ่ือตรวจสอบคาระดับรังสีแบบตอเนื่อง(Continuous time) โดย

เนนการวัดแบบสะสม  และตรวจวัดไดในหลากหลายจุดรอบตัววัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี และพื้นท่ี

ปฏิบัติงาน  โดยมุงเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพดานความปลอดภัยทางรังสีใหกับผูปฏิบัติงานทางรังสีเปนสำคัญ   

4.วัตถุประสงคของโครงการ

๑. เพื่อการพัฒนาเทคนิควิธีกระบวนการตรวจวัดรังสีนิวตรอน เพื่อใหไดผลขอมูลเชิงลึกที่มีความ

ละเอียดและความถูกตองสูง 

๒. เพื ่อพัฒนาและสรางมาตรฐานวิธีการตรวจวัดระดับรังสีนิวตรอน ในดานการกำกับดูแลความ

ปลอดภัยทางรังสีใหมีคุณภาพทัดเทียมกับมาตรฐานสากล 

๓. เพื่อพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพและความสามารถใหแกบุคลากร ผูปฏิบัติงานดานการตรวจสอบความ

ปลอดภัยทางรังสีใหมีบรรทัดฐานในระดับสูงข้ึน 
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๔. เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานผูรับใบอนุญาต (Licensee) และหนวยงานผูตรวจสอบ 

(Radiation Inspector) ในการรวมกันสรางวัฒนธรรมดานความปลอดภัยทางรังสีใหมีประสิทธิภาพแบบสมบูรณ 

5.งบประมาณของโครงการ

   งบประมาณ ๔ ลานบาท ภายในระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ (2561-2562) 

6.ขอบเขตของโครงการ

เปาหมาย ขอบเขตของโครงการ 

กลุมผูรับบริการ 

1. ประชาชนไทย
2. หนวยงานภาคเอกชน ผูครอบครองวัสดุกัมมันตรังสี Am 241/Be, Cf-252 ใชใน

กิจการอุตสาหกรรมการสำรวจหาแหลงน้ำมันใตดิน 

3. หนวยงานภาครัฐ ผูครอบครองเครื่องกำเนิดรังสี ที่มีกำลังสูงสุด > 6 MV ซ่ึง

ติดตั้งในดานศุลกากรและดานตรวจยานพาหนะ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย พ้ืนท่ีติดตั้งวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสีท่ัวประเทศไทย 

7. งบประมาณของโครงการ

กิจกรรม งบประมาณท่ีใชไป 
กิจกรรมที ่ 1 การหา Calibration curve for Am-241/Be 

และ X-ray ขนาด 6 MV  จัดจางเหมา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และครุภัณฑ สอบเทียบเครื่องวัดรังสีนิวตรอน 

ปงบ 2561 ใชไป 494,376 บาท  
ปงบ 2562 ใชไป 220,662.20 บาท 

กิจกรรมท่ี 2  สัมมนาโครงการพัฒนาการตรวจวัดรังสีนิวตรอน 

โดยใชเทคนิคการเกิดรอยบนแผนโพลิเมอร CR39 (POLY-

ALLYL DIGLYCOL CARBONATE, C12H18O7) ส ำห ร ั บ ง า น

ตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี  

ปงบ 2561 ใชไป 235,966 บาท 

กิจกรรมที่ ๓ การตรวจสอบคาระดับรังสีนิวตรอนจากวัสดุ

กัมมันตรังสี Am-241/Be และเครื่องกำเนิดรังสีขนาด > 6 MV 
ปงบ 2561-2562 ใชไป 2,048,995.80 
บาท 

กิจกรรมท่ี 4  ครุภัณฑ - เครื่องวัดรังสีนิวตรอน ปงบ 2561 ใชไป 1,000,000 บาท 
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8. ผลการดำเนินงาน

8.1 การศึกษาการวัดปริมาณรังสีนิวตรอนโดยเทคนิคการเกิดรอยรังสีบนแผนโพลิเมอร CR-39 

(POLY-ALLYL DIGLYCOL CARBONATE, C12H18O7) 

8.1.1 อุปกรณและสารเคมีท่ีใช 

อุปกรณสำหรับเตรียม 
การอานคาระดับรังสีนิวตรอน 

อุปกรณสำหรับเตรียมสารเคมี 
สำหรับการกัดรอย 

1. แผนโพลิเมอร CR-39 (C12H8O7) ๑. แผนโพลิเมอร CR-39 (C12H8O7) 

2. ถาดอลูมิเนียม ๒. น้ำกลั่น, Water bath 

3. น้ำยาลางเครื่องแกว ๓. มีดคัตเตอร 

4. ผาขนหนู ๔. เครื่องอบแหง 

5. กระดาษซึมซับสารเคมี ๕. บีกเกอร, ขวดแกวปริมาตร, กรวยกระเบื้อง 

6. มีดคัตเตอร และแผนรองตัด ๖. ถุงมือกันเปอน, ถุงมือกันรอน 

7. ตูเก็บความเย็น ๗. แวนตาปองกันสารเคมี, หนากากอนามัย, ชุดกาวน 

8. ถุงมือยางชนิดไมมีแปง ๘. ชอนตักสารขนาดใหญ 

9. หนากากอนามัย ๙. ภาชนะสำหรับใสน้ำกลั่นขนาดตางๆ 

10. ถุงซิปพลาสติกใส ๑๐. Hot plate 

11. ปากกาเมจิก ๑๑. Fume hood 

12. ผาเช็ดเลนส ๑๒. Magnetic bar 

13. น้ำยาเช็ดเลนส ๑๓. Hydrometer 

14. ถุงซิปพลาสติกใส ๑๔. โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH : น้ำหนักโมเลกุล 40 
กรัมตอโมล) 

15. เครื่องอานรอยอัตโนมัติพรอมโปรแกรม

TASL Image Track Analysis System

๑๕. กรดอะซิติก (CH3COOH : น้ำหนักโมเลกุล 60 กรัม

ตอโมล) 

8.1.2 วิธีการใชงานแผนโพลิเมอร CR-39 สำหรับวัดรังสีนิวตรอนโดยเทคนิคการเกิดรอยรังสี 

(1) การเตรียมแผนโพลิเมอร CR-39 สำหรับปฏิบัติการตรวจวัดนิวตรอน

(1) สวมถุงมือและหนากากอนามัยเพ่ือปองกันคราบและสิ่งสกปรกติดกับแผนโพลิเมอร CR-39

(2) นำซองบรรจุแผงแผนโพลิเมอร CR-39 ออกจากตูเก็บความเย็น

(3) นำแผงแผนโพลิเมอร CR-39 ออกจากซอง วางใหคลายอุณหภูมิ
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รูปท่ี 2 วางแผนโพลิเมอร CR-39 ใหคลายอุณหภูมิ 

(4) ใชมีดคัดเตอรกรีดบริเวณจุดเชื่อมตอของแผน ท้ังดานหนาและดานหลัง ระมัดระวังอยาใหแผน

เกิดรอยขีดขวน 

รูปท่ี 3 การใชคัตเตอรกรีดบริเวณจุดเชื่อมตอของแผน 

(5) เตรียมภาชนะใสน้ำผสมน้ำยาลางจานเล็กนอย

(6) นำแผนโพลิเมอร CR-39 ท่ีตัดแลวแชในภาชนะท่ีเตรียมไวเปนเวลา 2 ชั่วโมงหรือจนกวาคราบ

กาวจะออนตัว 

(7) เมื ่อครบเวลานำแผนโพลิเมอร CR-39 ขึ ้นจากภาชนะ ใชผาเช็ดขนหนูและกระดาษซึมซับ

สารเคมีทำความสะอาดอยางระมัดระวัง 

(8) ทำแผนโพลิเมอร CR-39 ที่ลางคราบกาวออกแลวมาเช็ดทำความสะอาดอีกครั้งดวยน้ำยาเช็ด

เลนสและผาเช็ดเลนส (สามารถใชเครื่องอานอัตโนมัติในการตรวจสอบความสะอาดได) 

(9) นำแผนโพลิเมอร CR-39 ท่ีสะอาดเก็บใสถุงซิปพลาสติกใส แยกทีละแผนพรอมกำกับหมายเลข

ของถุงใหตรงกับหมายเลขของแผนโพลิเมอร CR-39 นั้น 
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รูปท่ี 4 การกำกับหมายเลขถุงใหตรงกับหมายเลขของแผนโพลิเมอร CR-39 

(2) การอานคาระดับรังสีนิวตรอนและคา Background โดยเครื่องอานรอยอัตโนมัติพรอมโปรแกรม

TASL Image Track Analysis System 

การประเม ินคุณภาพของแผนโพลิเมอร  CR-39 มีความสำคัญเน ื ่องจากแผนโพลิเมอร  CR-39 

ที่นำมาใชจะตองไมชำรุดเสียหายหรือมีรอยขีดขวนซึ่งจุดบกพรองดังกลาวทำใหผลการวิเคราะหคลาดเคลื่อนไป

จากความเปนจริง ดังนั้นเจาหนาที่ตองตรวจสอบแผนโพลิเมอร CR-39 ทุกแผนอยางละเอียดรอบคอบกอนการใช

งานเสมอ หากพบวามีความชำรุดเสียหายหรือรอยขีดขวนใหเปลี่ยนแผนโพลิเมอร CR-39 นั้นทันที 

การหาคา Background ของแผนโพลิเมอร CR-39 มีความสำคัญสำหรับการวัดรังสีนิวตรอนดวยเทคนิค

การเกิดรอยรังสี เนื่องจากแผนโพลิเมอร CR-39 แตละแผนมีรองรอยหรือจุดภายในโครงสรางของแผนโพลิเมอรท่ี

แตกตางกัน เมื่อนำไปวัดรังสีนิวตรอนอาจจะทำใหผลการทดลองคลาดเคลื่อน ดังนั้นจำเปนอยางยิ่งที่จะตองวัด 

Background ของแตละแผนกอนท่ีจะนำไปวัดคาจริง  

การอานคาระดับรังสีนิวตรอนจากแผนโพลิเมอร CR-39 อนุภาคนิวตรอนที ่พุ งชนแผนโพลิเมอร 

CR-39 จะทิ้งรอยรังสีไวบนแผน เมื่อนำแผนเขาสูกระบวนการกัดรอยเพื่อขยายรอยรังสีใหสามารถอานไดจาก

โปรแกรม TASL Image Track Analysis System  

การอานคาระดับรังสีนิวตรอนและคา Background ของแผนโพลิเมอร CR-39 มีข้ันตอนดังนี้ 

(1) สวมถุงมือและหนากากอนามัยเพ่ือปองกันคราบและสิ่งสกปรกติดกับแผนโพลิเมอร CR-39

(2) นำแผนโพลิเมอร CR-39 ออกจากถุงพลาสติก ระมัดระวังอยาใหเกิดรอยขีดขวนกับแผนโพลิ

เมอร CR-39 

(3) นำแผนโพลิเมอร CR-39 แตละแผนใสลงในถาดสำหรับอานคาโดยเครื่องอานรอยอัตโนมัติการ

ใสแผนโพลิเมอร CR-39 จะตองหงายดานท่ีเปนตัวเลขข้ึนและอยูทางเหลี่ยมซายของกรอบสี่เหลี่ยม 
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รูปท่ี 5 การใสแผนโพลิเมอร CR-39 ลงในถาดสำหรับอานรอย 

(4) ยึดถาดสำหรับอานคาใหแนนและวางลงบนเครื่องอานรอยอัตโนมัติ (ระวังอยาใหถาดสำหรับ

อานคากระทบกับกลองจุลทรรศน เพราะอาจจะทำใหกลองจุลทรรศนเสียหายได 

รูปท่ี 6 การใสถาดท่ีบรรจุแผนโพลิเมอร CR-39เพ่ือเตรียมอานรอย 

(5) เปดคอมพิวเตอรและกลองจุลทรรศน

(6) เปดเลเซอรท่ีชุดอานรอย

(7) เม่ือติดตั้งอุปกรณเสร็จแลว ใหสรางโฟลเดอรสำหรับเก็บไฟลขอมูล

(8) เปดโปรแกรม task.exe
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รูปท่ี 7 โปรแกรม TASLIMAGE 

(9) เลือกเมนู Setting ตั้งคาจำนวนแผนท่ีตองการอานเปนเมทริกซ x-y แลวกด save

รูปท่ี 8 เมทริกซ x-y เทากับ 6x8 
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(10) เลื่อนตำแหนงถาดโดยใชปุมในโปรแกรม ใหแผนแรกท่ีตองการอานอยูทางดานซายลางสุดอยู

ท่ีกลองจุลทรรศน 

(11) กด Multi reading เลือกโฟลเดอรท่ีตองการเก็บไฟล

รูปท่ี 9 เลือกโฟลเดอรเพ่ือเก็บไฟล 

(12) เครื่องจะทำการอานแผนโพลิเมอร CR-39 อัตโนมัติ รอจนกวาเครื่องจะอานเสร็จ

รูปท่ี 10 เครื่องอานรอยอัตโนมัติกำลังทำงาน 
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(13) เมื่อเครื่องอานแผนโพลิเมอร CR-39 เสร็จแลว จะแสดงตำแหนงของแผนที่ไมสามารถอาน

รหัสได โดยผลการอานรหัสจะระบุไดดวยสีดังนี้ 

สีเทา หมายความวา สามารถอานรหัสบนแผนโพลิเมอร CR-39 ไดชัดเจน 

สีน้ำเงิน หมายความวา ไมสามารถอานรหัสบนแผนโพลิเมอร CR-39 แตสามารถระบุไดจาก

การวิเคราะหของเครื่อง (อานถูกตองหรือไมถูกตอง) 

สีเขียว หมายความวา ไมสามารถอานรหัสบนแผนโพลิเมอร CR-39 

สีเทาหมายคามวา ไมมีแผนโพลิเมอร CR-39 ในชองดังกลาว 

รูปท่ี 11 ผลของการอานรหัสบนแผนโพลิเมอร CR-39 

(14) กด Finish

(15) กดปุม neutron data base โปรแกรมจะแสดงคาจำนวนรอยและ Background Status

ของขอมูลแสดงถึงสภาพของแผนโพลิเมอร CR-39 ไดแก 

Q: estimated error is higher than expected 

P: patchy (erratic) scan-significant scan area has been cut out 

D: dirty scan (dust or hairs) 

E: etch duration out of calibration 

I: images are pale 
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(16) คาท่ีไดเปน Background บันทึกผลเพ่ือใชในการคำนวณตอไป

รูปท่ี 12 Neutron data base 

รูปท่ี 13 เครื่องอานรอยอัตโนมัติ 
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(3) การกัดรอยแผนโพลิเมอร CR-39

(1) สวมชุดกาวน ถุงมือปองกันสารเคมี ถุงมือยางชนิดไมมีแปง รองเทาปองกันสารเคมี หนากาก

อนามัย และแวนตาปองกันสารเคมี 

(2) นำ Hotplate วางใน Fume hood

(3) เตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) ความเขมขน 6.25 M จำนวน 28 ลิตร (โดย

ใช NaOH 0.5 กิโลกรัมตอน้ำกลั่น 2 ลิตร) 

3.3.1. นำบีกเกอรขนาด 3000 มิลลิลิตร ใสน้ำกลั่น 2000 มิลลิลิตร ตั้งบน Hotplate 

3.3.2. ใส Magnetic bar แลวเปดใหทำการหมุน 

3.3.3. ใหความรอนท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 

รูปท่ี 14 ใหความรอนท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 

3.3.4. เมื่ออุณหภูมิถึงที่กำหนด ใชชอนตักผลึก NaOH 1 ชอน ใสในบีกเกอร จนละลายหมด 

แลวใสทีละชอนจนครบ 0.5 กิโลกรัม 

รูปท่ี 15 ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 
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3.3.5. ปด Hotplate รอจนสารละลายมีอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิหอง 

3.3.6. วัดความถวงจำเพาะของสารละลายโดยใช Hydrometer ใหไดคา 1.230 

รูปท่ี 16 บรรจุสารละลายลงในขวดใหเรียบรอย 

3.3.7. นำสารละลายเทเก็บในขวดแกวปริมาตร ปดฝาใหสนิท พันปดปากขวดดวยฟลม

พาราฟน 

(4) การกัดรอยแผนโพลิเมอร CR-39

(1) สวมชุดกาวน ถุงมือ หนากากอนามัยและแวนตากันสารเคมี เพ่ือปองกันอันตรายจากสารเคมี

(2) นำแผนโพลิเมอร CR-39 ท่ีวัดรังสีแลวใสในถาดโลหะ ปดฝาถาด ขันน็อตใหแนนแลวนำใสในชั้นวาง

(3) เทสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดท่ีเตรียมไว ใสใน Water Bath จนลูกลอยถึงระดับ

รูปท่ี 17 เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดลงใน Water Bath 
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รูปท่ี 18 ตำแหนงของลูกลอย 

(4) วัดความถวงจำเพาะของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ใหไดคา 1.230

รูปท่ี 19 วัดความถวงจำเพาะของสารละลาย 

(5) ตั้งอุณหภูมิท่ี 85 องศาเซลเซียส

รูปท่ี 20 ตั้งคาอุณหภูมิในWater Bath 
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(6) เมื่อถึงอุณหภูมิที่กำหนด นำชั้นวางที่ใสแผนโพลิเมอร CR-39 ใสลงใน Water bath ใชเวลากัด

รอย 2 ชั่วโมง 50 นาที (ขณะใสใหเอียงชั้นวางเพ่ือไมใหมีฟองอากาศเกิดข้ึน) 

รูปท่ี 21 นำแผนโพลิเมอร CR-39 ใสลงใน Water bath 

(7) เตรียมกรดอะซิติก (CH3COOH) 2 เปอรเซ็นต โดยใชกรดอะซิติก 200 มิลลิลิตรตอน้ำกลั่น

10 ลิตรและเตรียมน้ำกลั่นปริมาตร 5000 มิลลิลิตร จำนวน 2 ถัง (การเติมน้ำกลั่นลงในถัง ไมจำเปนตองมี

ปริมาตร 5000 มิลลิลิตร แตตองคำนึงถึงปริมาณน้ำท่ีทำใหทวมสำหรับการแชแผนโพลิเมอร CR-39 พอด ี

รูปท่ี 22 การเตรียมกรดอะซิติก 2 เปอรเซ็นต (กรดอะซิติก 200 มิลลิลิตรตอน้ำ 10 ลิตร) 

(8) เมื่อครบเวลาที่กำหนด นำถาดที่ใสแผนโพลิเมอร CR-39 ขึ้นจาก Water bath แลวลางแผนโพ

ลิเมอร CR-39 ดวยน้ำกลั่นถังท่ี 1 เปนเวลา 30 นาที แลวนำไปแชในถังกรดอะซิติกเปนเวลา 30 นาที 
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รูปท่ี 23 นำแผนโพลิเมอร CR-39 ลางน้ำกลั่นถังท่ี 1 

รูปท่ี 24 นำแผนโพลิเมอร CR-39 ใสในกรดอะซิติกท่ีเตรียมไว 

(9) เม่ือครบเวลาท่ีกำหนดเวลา นำแผนโพลิเมอร CR-39 ท่ีอยูในถาดมาลางดวยน้ำกลั่นในถังท่ี 2

เปนเวลา 10 นาที 

(10) เมื่อครบกำหนดเวลา นำถาดที่มีแผนโพลิเมอร CR-39 ใสในชั้นวาง แลวนำเขาเครื่องอบแหง

จนแหงสนิท 

(11) นำแผนโพลิเมอร CR-39 ใสถาดอันใหมโดยใหตัวเลขที่ระบุแผนหงายขึ้นดานบนแลวใสใน

เครื่องอานแผนโพลิเมอร CR-39 และใชโปรแกรมอานรอยการชน 

175



(5) การใชเครื่องอานรอยอัตโนมัติ

(1) สวมถุงมือและหนากากอนามัย เพ่ือปองกันคราบติดกับแผนโพลิเมอร CR-39

(2) นำแผนโพลิเมอร CR-39 ที่วัดรังสีนิวตรอนแลวออกจากถุงพลาสติก ระมัดระวังอยาใหเกิดรอย

ขีดขวนกับแผนโพลิเมอร CR-39 

(3) นำแผนโพลิเมอร CR-39 แตละแผนใสลงในถาดสำหรับอานคาโดยเครื่องอานรอยอัตโนมัติการ

ใสแผนโพลิเมอร CR-39 จะตองหงายดานท่ีเปนตัวเลขข้ึนและอยูทางเหลี่ยมซายของกรอบสี่เหลี่ยม 

(4) ยึดถาดสำหรับอานคาใหแนนและวางลงบนเครื่องอานรอยอัตโนมัติ ระวังอยาใหถาดสำหรับอาน

คากระทบกับกลองจุลทรรศน เพราะอาจจะทำใหกลองจุลทรรศนเสียหายได 

(5) เปดคอมพิวเตอรและกลองจุลทรรศน

(6) เปดเลเซอรท่ีชุดอานรอย

(7) สรางโฟลเดอรสำหรับเก็บไฟลขอมูล

(8) เปดโปรแกรม task.exe

(9) เลือกเมนู Setting ตั้งคาจำนวนแผนท่ีตองการอานเปนเมทริกซ x-y แลวกด save

(10) เลื่อนตำแหนงถาดโดยใชปุมในโปรแกรม ใหแผนแรกที่ตองการอานอยูทางดานซายลางสุดอยูท่ี

กลองจุลทรรศน 

(11) กด Multi reading เลือกโฟลเดอรท่ีตองการเก็บไฟล

(12) เครื่องจะทำการอานแผนโพลิเมอร CR-39 อัตโนมัติ รอจนกวาเครื่องจะอานเสร็จ

(13) เมื่อเครื่องอานแผนโพลิเมอร CR-39 เสร็จแลว จะแสดงตำแหนงของแผนที่ไมสามารถอานรหัส

ได 

(14) กด Finish

(15) กดปุม neutron data base โปรแกรมจะแสดงคาจำนวนรอยและปริมาณรังสี 

(16) บันทึกผล

8.1.3 ส่ิงท่ีควรคำนึงถึงในการปฏิบัติงาน 

1. ขณะเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ตองใสชุดกาวน ถุงมือปองกันสารเคมี ถุงมือยางชนิด

ไมมีแปง รองเทาปองกันสารเคมี หนากากอนามัย และแวนตาปองกันสารเคมี 

2. การละลายผลึกโซเดียมตองทำอยูในตูดูดควัน (Fume hood) เทานั้น

3. การเทสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดควรระมัดระวังไมใหกระเด็น

4. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดท่ีเตรียมไมควรมีฝุนผงปนเปอน
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5. การเตรียมกรดอะซิติก 2 เปอรเซ็นต สัดสวนของน้ำกลั่นและเนื้อกรดอะซิติกใชไดในกรณีท่ีมีถาด

ใสแผนโพลิเมอร CR-39 เพียงอันเดียว ถามีมากกวา 1 อันตองวางถาดในแนวตั้ง ทำใหสัดสวนของน้ำกลั่นและเนื้อ

กรดอะซิติกเปลี่ยนไปเพ่ือใหสารละลายสูงทวมถาด 

6. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเมื ่อใช ครบ 10 ครั ้ง ควรตรวจสอบความเขมขนโดยใช

Hydrometer วัดความถวงจำเพาะที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส ควรมีคา 1.230 ถาความถวงจำเพาะเพิ่มข้ึน 

0.001 ใหเติมน้ำกลั่น 50 มิลลิลิตรตอสารละลาย 26 ลิตร 

7. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด เม่ือใชครบ 30 ครั้ง ควรเตรียมสารละลายใหม

8.1.4 ผลการทดลอง 

จากกระบวนการศึกษาท้ังหมด ทำใหทราบวาคุณสมบัติของแผนโพลิเมอร CR-39 ชื่อทางเคมีวา Polyallyl 

diglycol carbonate (C12H8O7) มีหลายประการ โดยสรุปไดดังนี้ 

๑. มีลักษณะใส ไมมีสี เปนพลาสติกท่ีคงตัวแข็งแรง  

๒. ความหนาแนน (Density) 1.30 g/cm3   

๓. คาขีดจำกัดการวัด (Lower limit of detection) 20 mrem   

๔. คาความแมนยำ (Precision) + 12.6% หรือ 100 mrem - 3400 mrem   

๕. คาความถูกตอง (Accuracy) 0.7% หรือ 100 mrem - 3400 mrem  

๖. คาการตอบสนองตอพลังงานของ Fast neutron อยูท่ี 200 keV-15 MV 

แผนโพลิเมอร CR-39 เหมาะสมสำหรับงาน Neutron Dosimetry Assessment ท่ีตอบสนองตอพลังงาน

รังสีระดับต่ำ (low linear energy transfer radiations) มีราคาถูก ขนาดเล็ก และสะดวกตอกระบวนการอาบ

รังสี  สำหรับการประเมินผลคาระดับรังสีนิวตรอนจะใชโปรแกรมที่ชื่อวา TASL Image Track Analysis System 

ซ่ึงโปรแกรมนี้จะมีคุณสมบัติในการอานบารโคดและรอยท่ีเกิดจากรังสีนิวตรอนแบบอัตโนมัติ ปรับความคมชัดภาพ

ของรอยที่เกิดขึ้นแบบอัตโนมัติ ตรวจสอบคาระดับรังสีพื้นฐาน (background) แบบอัตโนมัติ สามารถสอบเทียบ

มาตรฐานไดดวยตัวโปรแกรมเอง อานและวิเคราะหผลจากรอยที่เกิดขึ้นเสร็จสิ้นภายใน 30 ถึง 60 วินาที และ

แปรผลขอมูลของรอยท่ีเกิดข้ึนเปลี่ยนเปนคาระดับรังสี ท้ังนี้ปจจัยการวิเคราะหรอยจะข้ึนอยูกับชนิดของอนุภาคท่ี

พุงชน มวล และมุมการตกกระทบของอนุภาค 
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8.2 การตรวจวัดรังสีนิวตรอนโดยใชแผนโพลิเมอร CR-39 (POLY-ALLYL DIGLYCOL CARBONATE, C12H18O7) 

สำหรับวัสดุกัมมันตรังสี Am-241/Be 

 8.2.1 อุปกรณสำหรับการติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 

1. แผนโพลิเมอร CR-39 (C12H8O7 : น้ำหนักโมเลกุล 274 กรัมตอโมล)

2. Gamma survey meter
3. Neutron survey meter
4. เครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคล
5. ชุดนิรภัยทางรังสี ประกอบดวย เสื้อนิรภัย รองเทานิรภัย กางเกงนิรภัย หมวกนิรภัยและ

แวนตานิรภัย
6. Stand สำหรับติดแผนโพลิเมอร CR-39

7. อุปกรณสำหรับจดบันทึก
8. กาวดินน้ำมัน
9. ซองพลาสติกใสพรอมสายคลองคอ
10. ถุงซิบพลาสติก
11. ตลับเมตร
12. ปากกา marker
13. กลองถายรูป

 8.2.2 การดำเนินการ 

(1) การเตรียมขอมูล

1.1. สถานท่ี, หองเก็บวัสดุกัมมันตรังสี เชน ตำแหนง ขนาดของหองเก็บ

1.2. ชนิดและปริมาณของตนกำเนิดรังสีท่ีครอบครอง

1.3. ลักษณะพ้ืนท่ีโดยรอบหองเก็บวัสดุกัมมันตรังสี

1.4. การติดตอประสานงานกับผูเก่ียวของ เชน เจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี (RSO)

1.5. เครื่องสำรวจรังสี

1.5.1. เครื่องสำรวจรังสีแกมมา Ludlum Geiger counter Model 5 

1.5.2. เครื่องสำรวจรังสีนิวตรอน Ludlum Neutron Survey meter Model 12-4 

(2) การเตรียมแผนโพลิเมอร CR-39 สำหรับตรวจวัดนิวตรอน

***อางอิงจากขอ 8.1 “การศึกษาการวัดปริมาณรังสีนิวตรอน โดยเทคนิคการเกิดรอยรังสีบน

แผนโพลิเมอร CR-39 (POLY-ALLYL DIGLYCOL CARBONATE, C12H18O7)” 
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(3) การประเมินคารังสีนิวตรอนและคารังสีพ้ืนฐานจากแผนโพลิเมอร CR-39

***อางอิงจากขอ 8.1  “การศึกษาการวัดปริมาณรังสีนิวตรอน โดยเทคนิคการเกิดรอยรังสบีน

แผนโพลิเมอร CR-39 (POLY-ALLYL DIGLYCOL CARBONATE, C12H18O7)” 

(4) การติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39

4.1. สวมชุดนิรภัยทางรังสีกอนเขาสถานประกอบการทางรังสีท่ีตองการติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-

39 เพ่ือความปลอดภัย 

4.2. กอนการติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 ในสถานประกอบการทางรังสีจำเปนตองมีการประชุม

ระหวางเจาหนาที่ที่ติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 และเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีของ

สถานประกอบการทางรังสีนั้น เพื่อวางแผนการติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 และรับทราบ

ระเบียบวินัยดานความปลอดภัยทางรังสีของสถานประกอบการทางรังสี 

รูปท่ี ๔ การประชุมเพ่ือวางแผนการติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 และรับทราบระเบียบวินัย

ดานความปลอดภัยทางรังสีของสถานประกอบการทางรังสี 

4.3. เดินทางไปยังสถานท่ีเก็บตนกำเนิดรังสีเพ่ือติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 

รูปท่ี ๕ สถานท่ีเก็บตนกำเนิดรังสี 

4.4. วาดแผนภาพของหองเพื่อบอกตำแหนงของการจัดวางตนกำเนิดรังสีและตำแหนงของ

แผนโพลิเมอร CR-39 ท่ีจะติดตั้ง 
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4.5. ตรวจสอบตำแหนงตนกำเนิดรังสีใหชัดเจน วามีอยูกี่ตำแหนง หรือมีเครื่องกำบังรังสีท่ี

เหมาะสมหรือไม 

รูปท่ี ๖ ตำแหนงของเก็บตนกำเนิดรังสี 

4.6. วัดปริมาณรังสีแกมมาและรังสีนิวตรอนรอบๆหองเก็บตนกำเนิดรังสีและวัดปริมาณรังสี

แกมมาและปริมาณรังสีนิวตรอนพ้ืนหลังพรอมท้ังจดบันทึก 

รูปท่ี ๗ วัดปริมาณรังสี ณ ตำแหนงหองเก็บตนกำเนิดรังสี 

รูปท่ี ๘ วัดปริมาณรังสีพ้ืนหลัง 
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4.7. เตรียมแผนโพลิเมอร CR-39 สำหรับติดตั้งภายในหองตามตำแหนงท่ีกำหนด ตำแหนงละ 

3 แผน 

รูปท่ี ๙ เตรียมแผนโพลิเมอร CR-39 

4.8. ทำการติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 แตละตำแหนงที่กำหนดไว พรอมบันทึกรหัสของ

แผนโพลิเมอร CR-39 แตละตำแหนงใหชัดเจน (จะใชกาวดินน้ำมันติดที่ถุงบรรจุแผน 

โพลิเมอร CR-39 โดยหันดานหนาของแผนโพลิเมอร CR-39 เขาหาทางที่มีตนกำเนิด

รังสีติดตั้งอยู) 

รูปท่ี ๑๐ ติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 ท่ีผนังหองเก็บวัสดุกัมมันตรังสี 

รูปท่ี ๑๑ ติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 ท่ี Stand 
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4.9. ติดแผนจดบันทึกขอมูลกายภาพของแผนโพลิเมอร CR-39 เชน สี, การสูญหายหรือ

ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับแผนโพลิเมอร CR-39 

รูปท่ี ๑๒ แผนจดบันทึกขอมูล 

4.10. มอบแผนโพลิเมอร CR-39 ใหกับเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสีเพ่ือเปนขอมูล

รังสีประจำตัวบุคคล (ใสแผนโพลิเมอร CR-39 ในซองพลาสติกใสพรอมท่ีคลองคอ) 

รูปท่ี ๑๓ แผนโพลิเมอร CR-39 แบบประจำตัวบุคคล 

4.11. ติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 ในพ้ืนท่ีหองปฏิบัติงานท่ัวไปของเจาหนาท่ีความ

ปลอดภัยทางรังสีเพ่ือใชเปนชุด Control 

รูปท่ี ๑๔ แผนโพลิเมอร CR-39 ชุด Control 
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4.12. รวบรวมขอมูลเพ่ิมเติม เชน ลักษณะของอาคาร บริเวณโดยรอบอาคาร เปนตน 

รูปท่ี ๑๕ อาคารท่ีติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 

(5) การเก็บแผนโพลิเมอร CR-39

5.1. สวมชุดนิรภัยทางรังสีกอนเขาสถานประกอบการทางรังสีท่ีตองการติดตั้งแผนโพลิเมอร 

CR-39 เพ่ือความปลอดภัย 

5.2. กอนการเก็บแผนโพลิเมอร CR-39 ในสถานประกอบการทางรังสีจำเปนตองมีการ

ประชุมระหวางเจาหนาท่ีท่ีเก็บแผนโพลิเมอร CR-39 และเจาหนาท่ีความปลอดภัยทาง

รังสีของสถานประกอบการทางรังสี เพื่อวางแผนการเก็บแผนโพลิเมอร CR-39 และ

สอบถามลักษณะการใชตนกำเนิดรังสีในชวงที่ติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 รวมถึง

กิจกรรมอื่น ที่อาจสงผลกระทบตอการวัดรังสีนิวตรอน เชน การสอบเทียบหัวเจาะ

น้ำมันชนิดใชรังสีนิวตรอน 

5.3. เดินทางไปยังสถานท่ีติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 

5.4. ตรวจวัดปริมาณรังสีนิวตรอนและรังสีแกมมาดวยเครื่องสำรวจรังสีกอนเขาอาคารท่ี

ติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 เพ่ือความปลอดภัย 

5.5. ตรวจสอบความสมบูรณของแผนโพลิเมอร CR-39 เชน สี การแตกหัก หากมีลักษณะท่ี

ผิดปกติตองบันทึกเพ่ือเปนขอมูลสำหรับการวิเคราะห 
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รูปท่ี ๑๖ ตัวอยางสภาพของแผนโพลิเมอร CR-39 ท่ีไมสมบูรณเนื่องจากผลของความรอน 

5.6. เก็บแผนโพลิเมอร CR-39 ทั้งหมดลงในถุงพลาสติกที่ปดสนิทและกระเปาเก็บความเย็น 

เพ่ือเขาสูกระบวนการวิเคราะหปริมาณรังสีนิวตรอน 

(6) การเตรียมสารละลายสำหรับกัดรอยแผนโพลิเมอร CR-39

    ***อางอิงจากขอ 8.1  “การศึกษาการวัดปริมาณรังสีนิวตรอน โดยเทคนิคการเกิดรอยรังสี

บนแผนโพลิเมอร CR-39 (POLY-ALLYL DIGLYCOL CARBONATE, C12H18O7)” 

(7) การกัดรอยแผนโพลิเมอร CR-39

    ***อางอิงจากขอ 8.1  “การศึกษาการวัดปริมาณรังสีนิวตรอน โดยเทคนิคการเกิดรอยรังสี

บนแผนโพลิเมอร CR-39 (POLY-ALLYL DIGLYCOL CARBONATE, C12H18O7)” 

(8) การใชเครื่องอานรอยอัตโนมัติ

    ***อางอิงจากขอ 8.1  “การศึกษาการวัดปริมาณรังสีนิวตรอน โดยเทคนิคการเกิดรอยรังสี

บนแผนโพลิเมอร CR-39 (POLY-ALLYL DIGLYCOL CARBONATE, C12H18O7)” 

8.2.3 ส่ิงท่ีควรคำนึงถึงในการปฏิบัติงาน 

1. ระหวางการติดตั้งหรือเก็บแผนโพลิเมอร CR-39 ควรเปดการทำงานเครื่องสำรวจรังสีตลอดเวลา

เพ่ือความปลอดภัยทางรังสี

2. ขณะติดตั้งหรือเก็บแผนโพลิเมอร CR-39 ตองมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสีของหนวยงานอยู

ดวยตลอดเวลา

  8.2.4 ผลการทดลอง 

การวิเคราะหปริมาณรังสีนิวตรอนดวยแผนโพลิเมอร CR-39 โดยใชโปรแกรม TASL Image Track Analysis 

System พบวาโดยรอบหองเก็บตนกำเนิดรังสีมีคาระดับรังสีนิวตรอนสะสมในชวงเวลาที่ตรวจวัดนอยกวา 4 

mSv/month และคาระดับรังสีนิวตรอนประจำตัวบุคคลมีคานอยกวา 10 mSv/month ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัย
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และความเปนธรรมในงานวิจัย จึงกำหนดรหัสหนวยงานแทนชื่อบริษัทที่ใหความรวมมือเอื้อเฟอสถานที่ปฏิบัติ

งานวิจัย  จำนวน 18 หนวยงาน 

ตารางท่ี 3 ผลคาระดับรังสีนิวตรอนจากแผนโพลิเมอร CR-39 

หนวยงาน 

คาระดับรังสีนิวตรอนแตละบริษัท ณ 

ตำแหนงท่ีใกลตนกำเนิดรังสีมากท่ีสุด 

คาระดับรังสีนิวตรอน 

ประจำตัวบุคคล 

mSv/month mSv/hr mSv/month mSv/hr 

A 0.02 0.00 0.00 0.00 

B 11.79 0.02 0.00 0.00 

C 33.45 0.46 0.00 0.00 

D 48.84 0.43 0.00 0.00 

E 7.75 0.03 0.00 0.00 

F 0.25 0.00 0.00 0.00 

G 0.54 0.00 0.00 0.00 

H 41.97 0.20 0.00 0.00 

I 17.07 0.07 0.00 0.00 

J 0.22 0.00 0.00 0.00 

K 32.74 0.12 0.00 0.00 

L 14.66 0.05 0.00 0.00 

M 16.65 0.04 0.00 0.00 

N 0.71 0.00 0.00 0.00 

O 8.12 0.02 0.00 0.00 

P 131.23 0.67 0.00 0.00 

Q 3.65 0.00 0.00 0.00 

R 245.11 1.00 0.00 0.00 
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ตารางท่ี ๔ ผลคาระดับรังสีนิวตรอนจากแผนโพลิเมอร CR-39 ท่ีระยะ 100 เซนติเมตรและบริเวณโดยรอบ 

จากตารางท่ี 2 แสดงคาระดับรังสีนิวตรอนจากแผนโพลิเมอร CR-39 ท่ีระยะ 100 เซนติเมตรและบริเวณ

โดยรอบของแตละสถานประกอบการทางรังสี คำนวณไดจากจำนวนรอย (Track) โดยใชโปรแกรม TASL Image 

Track Analysis System ซึ่งคาระดับรังสีนิวตรอนจะแปรผันตรงกับจำนวนรอย ทั้งนี้ในโปรแกรมไดคำนวณท้ัง

จำนวนของรอยท่ีเกิดจากนิวตรอนพลังงานสูง (Fast Neutrons) นิวตรอนพลังงานต่ำ (Thermal Neutrons) และ

มุมของการเขาชนของอนุภาค จึงสงผลทำใหคาระดับรังสีนิวตรอนแตละสถานประกอบการทางรังสีอาจมีคา

ใกลเคียงกันแตมีจำนวนรอยท่ีแตกตางกัน 

หนวยงาน 

คาระดับรังสีโดยรอบหองเก็บตน
กำเนิดรังสี 

คาระดับรังสีท่ีระยะหาง 100 
เซนติเมตร จากตนกำเนิดรังสี 

จำนวนรอยรังสี
นิวตรอนท่ีเกิดข้ึนใน 

CR-39 ติดตั้ง ณ 

ตำแหนงระยะหาง 
100 เซนติเมตร 

mSv/month mSv/hr mSv/month mSv/hr tracks 

A 0.00 0.00 0.02 0.00 2 

B 0.04 0.00 6.32 0.00 1405 

C 2.17 0.01 17.39 0.00 3169 

D 0.05 0.00 27.36 0.00 6914 

E 2.23 0.01 2.39 0.01 558 

F 0.02 0.00 0.11 0.00 415 

G 0.02 0.00 0.09 0.00 236 

H 3.96 0.01 24.21 0.00 5215 

I 2.54 0.01 8.36 0.00 1547 

J 0.22 0.00 0.12 0.00 24 

K 3.36 0.01 14.32 0.00 2472 

L 1.25 0.00 7.33 0.00 739 

M 2.23 0.01 8.49 0.00 1935 

N 0.01 0.00 0.14 0.00 10 

O 0.32 0.00 5.07 0.00 1257 

P 2.14 0.01 62.32 0.01 17744 

Q 2.36 0.01 2.48 0.01 985 

R 3.25 0.01 124.32 0.01 31253 
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8.3 การตรวจวัดรังสีนิวตรอนโดยใชแผนโพลิเมอร CR-39 (POLY-ALLYL DIGLYCOL CARBONATE, C12H18O7) 

สำหรับเครื่องกำเนิดรังสี  

การดำเนินงานในสวนนี้ จะเหมือนกับหัวขอ 8.2 แตจะแตกตางกันที่เปาหมายการวัดรังสีนิวตรอนจาก

เดิมคือวัสดุกัมมันตรังสี เปลี่ยนเปน เครื่องกำเนิดรังสีที่มีกำลังสูงสุดมากกวาหรือเทากับ 6 MV ซึ่งสามารถปลอย

รังสีนิวตรอนไดขณะเดินเครื่อง  

อุปกรณสำหรับการดำเนินงาน วิธีการเตรียมแผนโพลิเมอร CR-39 การประเมินคารังสีนิวตรอน คารังสี

พื้นฐานจากแผนโพลิเมอร CR-39 การเตรียมสารละลาย การใชเครื่องอานรอยรังสีอัตโนมัติ จะใชวิธีการเดียวกับ

หัวขอ 8.1  

8.3.1 การติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 ชุดที่ ๑ : การติดตั้งแผนโพลิเมอรบริเวณโดยรอบและภายใน

หองฉายอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูงแบบสะสม ระยะเวลา ๒๘ วัน 

(1) สวมชุดนิรภัยทางรังสีกอนเขาติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 และเปดใชงานเครื่องสำรวจรังสีเอกซ

และเครื่องสำรวจรังสีนิวตรอน เพ่ือความปลอดภัย 

(2) กอนการติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 จำเปนตองมีการประชุมระหวางเจาหนาที่ที่ติดตั้งแผนโพลิ

เมอร CR-39 และเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีของศูนยฉายรังสีอัญมณี เพื่อวางแผนการติดตั้งแผนโพลิเมอร 

CR-39 และรับทราบระเบียบวินัยดานความปลอดภัยทางรังสีของสถานประกอบการทางรังสี ดังรูปท่ี ๑7 

รูปท่ี ๑7 การประชุมเพ่ือวางแผนการติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 

และรับทราบระเบียบวินัยดานความปลอดภัยทางรังสีของศูนยฉายรังสีอัญมณี 

(3) เดินทางไปยังหองฉายอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูงเพ่ือติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39

(4) วาดแผนภาพของหองเพื่อบอกตำแหนงของการจัดวางตนกำเนิดรังสีและตำแหนงของแผนโพลิ

เมอร CR-39 ท่ีจะติดตั้ง 
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(5) วัดปริมาณรังสีเอกซและรังสีนิวตรอนโดยรอบหองฉายอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูงชั้นท่ี ๑ และ

ชั้น ๒ พรอมท้ังจดบันทึก ดังรูปท่ี 1๘ 

รูปท่ี 1๘ วัดปริมาณรังสีพ้ืนหลัง (Background) ภายในหองฉายรังสีดวยเครื่องวัดรังสีเอกซ 

(6) เตรียมแผนโพลิเมอร CR-39 สำหรับติดตั้งภายในหองตามตำแหนงท่ีกำหนด ตำแหนงละ ๓ แผน

(7) ทำการติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 แตละตำแหนงที่กำหนดไว พรอมบันทึกรหัสของ  แผนโพลิ

เมอร CR-39 แตละตำแหนงใหชัดเจน (ใชกาวดินน้ำมันติดที่ถุงบรรจุแผนโพลิเมอร CR-39 โดยหันดานหนาของ

แผนโพลิเมอร CR-39 เขาหาเครื่องเรงอนุภาค) ดังรูปท่ี 1๙ 

รูปท่ี 1๙ ติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 ท่ีผนัง (ชุด A) 

(8) จดบันทึกขอมูลกายภาพ เชน รหัสแผน ตำแหนงที่ติดตั้ง ลักษณะโดยรอบจุดติดตั้ง โอกาสการ

ไดรับรังสีในแตละจุดท่ีติดตั้ง และโอกาสการสูญหาย/หลุด/รวงหลน ณ จุดท่ีติดตั้ง 

(9) มอบแผนโพลิเมอร CR-39 ใหกับเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีเพื่อเปนขอมูลรังสีประจำตัว

บุคคล (ใสแผนโพลิเมอร CR-39 ในซองพลาสติกใสพรอมสายคลองคอ) 

(10) ติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 ในพื้นที่หองปฏิบัติงานทั่วไปของเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี

เพ่ือใชเปนชุด Control 
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(11) รวบรวมขอมูลปจจัยการกำบังรังสีเพ่ิมเติม ไดแก  

1.1. คุณสมบัติของเครื่องเรงอนุภาค (Accelerator) 

ก. พลังงานสูงสุดของอนุภาคอิเล็กตรอน (Electron Energy) : 20 MeV 

ข. กระแสสูงสุดของลำอนุภาคอิเล็กตรอน (Electron Beam Current) : 200 mA 

ค. กำลังสูงสุดของลำรังสี (Beam Power) : 10 kW 

ง. พลังงานสูงสุดของอิเล็กตรอนท่ีกระแสสูงสุด : 20 MeV 

จ. การกระจายแถบสเปคตรัมพลังงานของอิเล็กตรอน (Electron Energy Spectrum) 
ท่ีปลอยออกมาภายใตเง่ือนไขการเดินเครื่องท้ังหมด : 4×6 cm 

1.2. พิจารณาตำแหนง หรือบริเวณท่ีเปนแหลงกำเนิดรังสี 

ก. มีสิ ่งกีดขวางหรือเปาทั้งหมดที่กอใหเกิดรังสีเบรมสตาลุงเพียงเล็กนอย และวัสดุ

โดยรอบสวนใหญทำจากอลูมิเนียม 

ข. มีชองทางเปด (Slit) และทอบังคับแนวรังสี (Collimators) 

ค. มีวัสดุท่ีดูดกลืนอนุภาคอิเล็กตรอน หรือ รังสีเบรมสตาลุง เชน อะลูมิเนียม 

ง. อากาศบริเวณท่ีอนุภาคอิเล็กตรอน หรือ รังสีเบรมสตาลุงเดินทางผาน มีปริมาณไม

มาก เนื่องจากมีระบบดูดอากาศ 

จ. พ้ืนท่ีเกิดอนุภาคอิเล็กตรอนและรังสีเอกซ : Electron scan horn 

1.3. พิจารณาคุณสมบัติแหลงกำเนิดรังสีและปริมาณรังสีท่ีเกิดข้ึน  

ก. ความรอนท่ีเกิดข้ึน 25 ± 5 °C 

ข. อัตราการเกิดแกสอันตราย (Noxious Gas) : เกิดโอโซนตลอดเวลาแตถูกกำจัดออก

ดวยระบบดูดอากาศ (Ventilation) 

ค. ปริมาณรังสีเบรมสตาลุงท่ีเกิดข้ึน : พบรังสีเบรมสตาลุงตามผลการคำนวณ 

ง. ปริมาณรังสีนิวตรอนท่ีเกิดข้ึน : พบประมาณรังสีนิวตรอนตามผลการทดลอง 

จ. สารกัมมันตรังสีท่ีเกิดข้ึนแฝงในบริเวณนั้น : ไมเกิดสารกัมมันตรังสี 

ฉ. ไมเกิด O15 และ N13 ท่ีเกิดข้ึน  

1.4. พิจารณาลักษณะรูปร าง (Geometrical Relationship) จุดหร ือบร ิเวณที ่เปน

แหลงกำเนิดรังสีและบริเวณที่ครอบคลุมถึง : แบงเปน 3 บริเวณ ไดแก พื้นที่ฉายรังสี พื้นท่ีดานใน และพื้นที่ดาน

นอก 

1.5. พิจารณากำหนดคารังสีที่ยอมรับไดในแตละบริเวณรังสีและประเภทของรังสี : คา

ระดับรังสีนิวตรอนในแตละพื้นที่ที่ยอมรับได พื้นที่ฉายรังสี 60 - 90 mSv/hr พื้นที่ดานใน 0.05 - 0.2 mSv/hr 

และพ้ืนท่ีดานนอก 0.01 - 0.05 mSv/hr 

1.6. คำนวณความหนาของเครื่องกำบังรังสีนิวตรอน 
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(12) การเก็บแผนโพลิเมอร CR-39

1.1  สวมชุดนิรภัยทางรังสีกอนเขาเก็บแผนโพลิเมอร CR-39 และเปดใชงานเครื่องสำรวจ

รังสีเอกซและเครื่องสำรวจรังสีนิวตรอน เพ่ือความปลอดภัย 

1.2  กอนการเก็บแผนโพลิเมอร CR-39 จำเปนตองมีการประชุมระหวางเจาหนาที่ที่เก็บ 

แผนโพลิเมอร CR-39 และเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี เพื่อวางแผนการเก็บแผน โพลิเมอร CR-39 และ

สอบถามลักษณะการใชงานเครื่องเรงอนุภาคในชวงที่ติดตั้งแผน โพลิเมอร CR-39 รวมถึงกิจกรรมอื่น ที่อาจสงผล

กระทบตอการวัดรังสีนิวตรอน เชน การเดินเครื่องเรงอนุภาคเพ่ือทดสอบคุณภาพ 

1.3  เดินทางไปยังสถานท่ีติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 

1.4  ตรวจวัดปริมาณรังสีนิวตรอนและรังสีเอกซดวยเครื่องสำรวจรังสีกอนเขาอาคารท่ี

ติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 เพ่ือความปลอดภัย 

1.5  ตรวจสอบความสมบูรณของแผนโพลิเมอร CR-39 เชน สี การแตกหัก หากมีลักษณะ

ท่ีผิดไปจากลักษณะเดิมของแผน ตองบันทึกเพ่ือเปนขอมูลสำหรับการวิเคราะห 

1.6  เก็บแผนโพลิเมอร CR-39 ท้ังหมดลงในถุงพลาสติกที่ปดสนิท เพื่อเขาสูกระบวนการ

วิเคราะหปริมาณรังสีนิวตรอน 

8.3.2 การติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 ชุดท่ี ๒ : การติดตั้งแผนโพลิเมอรบริเวณภายในหองฉายอนุภาค

อิเล็กตรอนพลังงานสูงแบบเฉียบพลัน 

การติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 โดยมีลักษณะการฉายแบบเฉียบพลัน สามารถตรวจวัดคาระดับรังสี

นิวตรอนตามระยะเวลาท่ีกำหนดได ซ่ึงข้ึนอยูกับปริมาณการฉายอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูงโดยไมทำใหแผนโพ

ลิเมอร CR-39 เสียคุณสมบัติการวัดรังสีนิวตรอน รวมทั้งสามารถหาแนวโนมของปริมาณรังสีนิวตรอนที่เกิดข้ึนตอ

ปริมาณอนุภาคอิเล็กตรอนท่ีใชในระยะเวลาท่ีกำหนดได แบงเปน ๒ ชุด ไดแก 

1) ชุด A: การติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 ท่ีผนัง

2) ชุด B: การติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 สำหรับฉายดวยอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูง

โดยตรง

(1) สวมชุดนิรภัยทางรังสีกอนเขาติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 และเปดใชงานเครื่องสำรวจรังสีเอกซ

และเครื่องสำรวจรังสีนิวตรอน เพ่ือความปลอดภัย 

(2) ประชุมวางแผนกอนการติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 ระหวางเจาหนาที่ที่ติดตั้งแผนโพลิเมอร

CR-39 และเจาหนาที ่ความปลอดภัยทางรังสีของศูนยฉายรังสีอัญมณี และรับทราบระเบียบวินัยดานความ

ปลอดภัยทางรังสีของสถานประกอบการทางรังสี 

190



(3) ตำแหนงติดตั้งแผนโพลิเมอร มีดังนี้

ชุด A : ติดตั ้งที ่ผนังคอนกรีต ตำแหนงละ ๖ แผน ที ่ระยะ absorb dose จำนวน ๙ 

ตำแหนง คือ 70.75 104.5 137.25 169.5 200.33 และ 231.16 kGy (ดังรูปท่ี ๒๙)  

ชุด B : ติดตั้งท่ีภาชนะสำหรับใสอัญมณี ตำแหนงละ ๓ แผน ที่ระยะ absorb dose 

จำนวน ๕ ตำแหนง คือ 25 50 75 100 และ 125 kGy 

(4) ทำการติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 แตละตำแหนงที่กำหนดไว พรอมบันทึกรหัสของ  แผนโพลิ

เมอร CR-39 แตละตำแหนงใหชัดเจน (ใชกาวดินน้ำมันติดที่ถุงบรรจุ แผนโพลิเมอร CR-39 โดยหันดานหนาของ

แผนโพลิเมอร CR-39 เขาเครื่องกำเนิดรังสี) 

(5) ดำเนินการฉายอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูง ทั้งนี้ใหบันทึกคาระยะเวลาและปริมาณที่ฉาย

อนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูง คาระดับรังสีเอกซและระดับรังสีนิวตรอนบริเวณหนาหองฉายอนุภาคอิเล็กตรอน

พลังงานสูง 

(6) หลังจากการฉายอนุภาคอิเล็กตรอนแตละครั้ง ไมควรเขาไปเก็บแผนโพลิเมอร CR-39 ทันที ควร

ท้ิงระยะเวลาประมาณ ๒ – ๓ นาที จึงเขาไปเก็บแผนโพลิเมอร CR-39 เนื่องจากตองรอใหภายในหองฉายอนุภาค

อิเล็กตรอนพลังงานสูงกำจัดกาซอันตราย เชน โอโซน ออกใหหมดเสียกอน ซ่ึงกาซอันตรายเหลานี้เปนอันตรายตอ

ระบบทางเดนิหายใจอยางรนุแรง 

8.3.3  ผลการทดลอง 

8.3.3.1 การติดตั้งแผนโพลเิมอร CR-39 ชุดท่ี ๑ : การติดตั้งแผนโพลิเมอรบริเวณโดยรอบและ

ภายในหองฉายอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูงแบบสะสม ระยะเวลา ๒๘ วัน 

(1) พ้ืนท่ีฉายอนุภาคอิเล็กตรอน

การติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 ในพ้ืนท่ีฉายอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูง ไดแก ตำแหนง 

A, B, C และ D ดังรูปท่ี ๔๓ (ตำแหนงท่ีติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 ชุดท่ี ๑) พบวา ไดผลการทดลองดังตาราง 

Posit

ion 

Code Neutron Dose (mSv) AVG1 

(mSv) 

Uncertainty AVG2 AVG3 

(mSv) 

AVG4  AVG5 

(mSv/

hr) 

1 2 3 1 2 3 

A 0981 - - - - - - - - 

- - - 0982 - - - - - - - - 

0983 - - - - - - - - 

B 0984 - - - - - - - - 
- - - 

0985 - - - - - - - - 
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0986 - - - - - - - - 

C 0987 - - - - - - - - 

- - - 0988 - - - - - - - - 

0989 - - - - - - - - 

D 0990 17.91 18.32 14.56 16.93 22.8 26.8 24.9 43.11 

13.67 40.82 0.06 0991 30.95 5.47 3.44 13.29 40.26 6.74 40.64 57.60 

0992 7.62 14.13 10.62 10.79 10.49 15.3 11.38 21.76 

หมายเหตุ:  ๑. ไมสามารถคำนวณคาระดับรังสีนิวตรอน ณ ตำแหนง A, B และ C ได เนื่องจากแผนโพลิเมอร CR-39 ไดรับ

ปริมาณรังสีและความรอนสูงทำใหเสียคุณสมบัติการวัดรังสีนิวตรอน 

๒. AVG1 คือ คาเฉลี่ยของ Neutron Dose ท่ีเกิดข้ึน จากการอานคาซ้ำ ๓ ครั้งในแผนเดียวกัน 

๓. AVG2 คือ คาเฉลี่ยของ Uncertainty จากการอานคาซ้ำ ๓ ครั้งในแผนเดียวกัน ซึ่งคำนวณจาก 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴2 =  �𝑈𝑈12 + 𝑈𝑈22 + 𝑈𝑈32 

กำหนดให U1, U2, U3 เปน Uncertainty ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี2 และครั้งท่ี 3 ตามลำดับ 

๔. AVG3 คือ คาเฉลี่ยของ Neutron Dose ท่ีเกิดข้ึน ท้ัง ๓ แผนท่ีอยู Position เดียวกัน 

๕. AVG4 คือ คาเฉลี่ยของ Uncertainty ท้ัง ๓ แผนท่ีอยู Position เดียวกัน 

๖. AVG5 คือ คา AVG3 ในหนวยของ mSv/hr ซึ่งคำนวณจาก 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴5 (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚/ℎ𝑟𝑟) =  
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴3 (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)
28 ∗ 8 (ℎ𝑟𝑟)

กำหนดใหจำนวนวันท่ีอาบรังสีนิวตรอนคือ 28 วัน เฉลี่ยวันละ 8 ช่ัวโมง 

(2) พ้ืนท่ีรอบใน

การติดตั ้งแผนโพลิเมอร CR-39 ในพื ้นที ่รอบใน ไดแก ตำแหนง E และ F ดังรูปที ่ ๔๓ 

(ตำแหนงท่ีติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 ชุดท่ี ๑) พบวา ไดผลการทดลองดังตาราง 

Posit

ion 

Code Neutron Dose (mSv) AVG1 

(mSv) 

Uncertainty AVG2 AVG3 

(mSv) 

AVG4  AVG5 

(mSv/

hr) 

1 2 3 1 2 3 

E 0993 10.02 10.46 12.40 10.96 5.86 5.43 8.56 11.71 

10.11 11.37 0.05 0994 11.20 8.83 9.70 9.91 8.13 6.18 7.58 12.72 

0995 10.02 10.04 8.33 9.46 5.86 5.77 5.09 9.67 

F 0996 39.71 34.07 40.59 38.12 38.89 38.04 37.21 65.91 

40.36 59.47 0.18 0997 43.07 44.21 40.53 42.60 25.01 30.52 35.43 53.03 

0998 - - - - - - - - 

หมายเหตุ: ๑. AVG1 คือ คาเฉลี่ยของ Neutron Dose ท่ีเกิดข้ึน จากการอานคาซ้ำ ๓ ครั้งในแผนเดียวกัน 

๒. AVG2 คือ คาเฉลี่ยของ Uncertainty จากการอานคาซ้ำ ๓ ครั้งในแผนเดียวกัน 

๓. AVG3 คือ คาเฉลี่ยของ Neutron Dose ท่ีเกิดข้ึน ท้ัง ๓ แผนท่ีอยู Position เดียวกัน 
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๔. AVG4 คือ คาเฉลี่ยของ Uncertainty ท้ัง ๓ แผนท่ีอยู Position เดียวกัน 

๕. AVG5 คือ คา AVG3 ในหนวยของ mSv/hr ซึ่งคำนวณจาก 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴5 (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚/ℎ𝑟𝑟) =  
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴3 (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)
28 ∗ 8 (ℎ𝑟𝑟)

กำหนดใหจำนวนวันท่ีอาบรังสีนิวตรอนคือ 28 วัน เฉลี่ยวันละ 8 ช่ัวโมง 

๖. ไมสามารถอานคาระดับรังสีนิวตรอนในหมายเลข 0998 ในตำแหนง F เนื่องจากแผนโพลิเมอรCR-39 หมายเลข 

0998 เกิดการชำรุดระหวางกระบวนการกัดรอยรังสี 

(3) พ้ืนท่ีรอบนอก

การติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 ชุดที่ ๑ ในพื้นที่รอบนอก ไดแก ตำแหนง G, H, I, J, K และ 

L ดังรูปท่ี ๔๓ (ตำแหนงท่ีติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 ชุดท่ี ๑) พบวา ไดผลการทดลองดังตาราง 

Posit

ion 

code Neutron Dose (mSv) AVG1 

(mSV) 

Uncertainty AVG2 AVG3 

(mSv) 

AVG

4  

AVG5 

(mSv

/hr) 

1 2 3 1 2 3 

G 0999 0.14 0.66 0.05 0.28 2.18 1.84 1.86 3.41 0.79 3.39 0.00 

1000 0.75 0.88 1.33 0.99 1.98 1.74 1.82 3.20 

1001 0.72 1.13 1.43 1.09 2.20 2.18 1.78 3.57 

H 

0972 -0.03 -0.14 -0.13 -0.10 1.82 2.32 2.24 3.70 

-0.10 4.72 0.00 0973 -0.36 -0.03 0.00 -0.13 7.40 2.60 2.03 8.10 

0974 0.00 -0.12 -0.07 -0.06 1.03 1.72 1.22 2.35 

I 

0975 -0.16 -0.19 -0.09 -0.15 4.59 7.29 5.32 10.12 

-0.06 5.11 0.00 0976 -0.13 0.00 0.00 -0.04 2.08 1.44 1.52 2.95 

0977 0.00 0.04 -0.01 0.01 1.13 1.33 1.42 2.25 

J 

0978 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.36 0.27 0.33 0.56 

-0.01 2.43 0.00 0979 0.00 0.00 -0.02 -0.01 2.04 2.49 2.06 3.82 

0980 -0.04 0.00 0.00 -0.01 1.69 1.65 1.69 2.90 

K 

1002 -0.12 -0.20 -0.09 -0.14 2.64 4.10 2.46 5.46 

-0.09 4.29 0.00 1003 -0.11 -0.13 -0.17 -0.14 2.19 2.47 2.63 4.22 

1004 0.10 -0.05 -0.06 0.00 1.98 1.77 1.74 3.18 

L 

1010 0.04 -0.02 -0.07 -0.02 0.38 0.49 0.48 0.78 

-0.06 3.59 0.00 1011 -0.27 -0.08 -0.18 -0.18 6.12 2.31 4.60 8.00 

1012 -0.02 0.04 -0.01 0.00 1.10 1.26 1.09 2.00 

หมายเหตุ: ๑. AVG1 คือ คาเฉลี่ยของ Neutron Dose ท่ีเกิดข้ึน จากการอานคาซ้ำ ๓ ครั้งในแผนเดียวกัน 

๒. AVG2 คือ คาเฉลี่ยของ Uncertainty จากการอานคาซ้ำ ๓ ครั้งในแผนเดียวกัน ซึ่งคำนวณจาก 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴2 =  �𝑈𝑈12 + 𝑈𝑈22 + 𝑈𝑈32 
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กำหนดให U1, U2, U3 เปน Uncertainty ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี2 และครั้งท่ี 3 ตามลำดับ 

๓. AVG3 คือ คาเฉลี่ยของ Neutron Dose ท่ีเกิดข้ึน ท้ัง ๓ แผนท่ีอยู Position เดียวกัน 

๔. AVG4 คือ คาเฉลี่ยของ Uncertainty ท้ัง ๓ แผนท่ีอยู Position เดียวกัน 

๕. AVG5 คือ คา AVG3 ในหนวยของ mSv/hr ซึ่งคำนวณจาก 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴5 (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚/ℎ𝑟𝑟) =  
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴3 (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)
28 ∗ 8 (ℎ𝑟𝑟)

กำหนดใหจำนวนวันท่ีอาบรังสีนิวตรอนคือ 28 วัน เฉลี่ยวันละ 8 ช่ัวโมง 

๖. คาระดับรังสีนิวตรอนท่ีมีคาติดลบ หมายความวา ผลจากการอานคาพ้ืนหลัง (Background) มีคามากกวาการอาน

คาระดับรังสีหลังจากติดตั้งแลว  

8.3.3.2 การติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 ชุดท่ี ๒ : การติดตั้งแผนโพลิเมอรบริเวณภายในหอง

ฉายอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูงแบบเฉียบพลัน 

(1) การติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 ท่ีผนัง

การติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 ในพื้นที่ฉายอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูง ดวยการฉายแบบ

เฉียบพลัน ไดแก ตำแหนง A, B, C และ D ดังรูปที่ ๔๔ (ตำแหนงที่ติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 ชุดที่ ๒ (ชั้นที่ ๑) 

และ รูปท่ี ๔๕ (ตำแหนงท่ีติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 ชุดท่ี ๒ (ชั้นท่ี ๒)) พบวา ไดผลการทดลองดังตาราง 

Position Absorb 

dose (kGy) 

Code Neutron Dose (mSv) AVG1 

(mSv) 

Uncertainty AVG2 

1 2 3 1 2 3 

A 70.75 3211 19.18 18.61 18.52 18.77 2.60 2.48 2.47 2.52 

104.50 3294 30.54 25.85 30.12 28.84 5.88 6.22 6.13 6.08 

137.25 3249 44.25 44.98 44.63 44.62 6.76 7.16 6.78 6.90 

169.50 3321 46.82 51.53 42.14 46.83 12.59 13.42 12.53 12.85 

200.33 3320 59.92 51.08 56.83 55.94 16.64 15.66 15.79 16.03 

231.16 3230 83.19 81.22 82.40 82.27 19.95 19.35 19.96 19.75 

B 70.75 3212 49.89 49.89 50.84 50.21 20.44 20.44 20.25 20.38 

104.50 3247 72.26 70.01 69.44 70.57 17.41 18.26 18.32 18.00 

137.25 3290 128.41 136.62 120.56 128.53 45.07 46.74 43.07 44.96 

169.50 3322 162.95 162.63 179.88 168.49 69.59 68.58 70.02 69.40 

200.33 3260 179.71 203.65 199.78 194.38 79.80 83.52 82.54 81.95 

231.16 3231 200.08 184.80 207.77 197.55 85.70 82.48 86.67 84.95 

C 70.75 3213 33.59 29.81 34.15 32.52 10.91 10.71 10.11 10.58 

104.50 3245 57.88 54.31 65.53 59.24 16.76 16.54 16.25 16.52 

137.25 3291 82.65 87.55 87.31 85.84 25.55 26.40 25.88 25.94 

169.50 3323 95.73 76.61 89.34 87.23 37.14 34.23 37.38 36.25 
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200.33 3261 88.73 94.43 97.62 93.59 34.93 36.75 37.97 36.55 

231.16 3232 111.18 104.80 110.23 108.74 43.68 41.85 41.28 42.27 

D 70.75 3210 7.19 7.40 7.54 7.38 1.10 1.04 1.18 1.11 

104.50 3293 8.83 10.37 11.22 10.14 1.38 1.18 1.43 1.33 

137.25 3237 16.95 16.75 16.42 16.71 2.10 2.33 2.06 2.16 

169.50 3324 24.50 23.57 24.46 24.18 3.14 3.13 3.20 3.16 

200.33 3262 23.73 24.17 24.64 24.18 3.08 3.32 3.52 3.31 

231.16 3233 29.23 25.45 29.39 28.02 4.41 4.84 4.54 4.60 

E 70.75 3299 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.37 0.27 0.34 

104.50 3248 -2.00 0.00 0.00 0.00 0.62 0.60 0.67 0.63 

137.25 3238 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.17 0.34 0.26 

169.50 3325 0.03 0.01 -0.01 0.01 0.26 0.25 0.25 0.25 

200.33 3263 0.00 0.05 0.20 0.08 4.39 0.45 0.64 1.83 

231.16 3234 -0.21 0.33 0.54 0.22 39.16 52.85 0.00 30.67 

F 70.75 3298 0.18 0.16 0.17 0.17 0.30 0.24 0.24 0.26 

104.50 3244 0.15 0.18 0.20 0.18 0.57 0.71 0.42 0.57 

137.25 3239 0.10 0.36 0.18 0.21 0.39 0.37 0.21 0.32 

169.50 3326 0.03 0.42 0.50 0.32 0.47 0.47 0.45 0.46 

200.33 3264 0.30 0.56 0.36 0.41 0.29 0.36 0.23 0.29 

231.16 3235 0.43 0.49 0.56 0.49 0.23 0.47 0.35 0.35 

G 70.75 3295 5.42 4.64 4.52 4.86 3.21 2.79 2.80 2.93 

104.50 3292 5.91 4.65 6.16 5.57 4.05 3.39 1.95 3.13 

137.25 3240 10.48 12.16 12.19 11.61 1.92 1.76 1.73 1.80 

169.50 3327 13.94 13.26 12.47 13.22 1.71 1.73 1.57 1.67 

200.33 3265 13.79 13.43 13.63 13.62 1.86 1.90 1.93 1.90 

231.16 3236 15.69 14.25 15.26 15.07 2.39 2.46 2.28 2.38 

H 70.75 3296 3.96 3.97 3.67 3.87 0.60 0.59 0.59 0.59 

104.50 3246 7.09 6.94 5.84 6.62 0.90 0.98 0.89 0.92 

137.25 3241 9.86 8.84 8.21 8.97 1.26 1.38 1.17 1.27 

169.50 3328 9.21 11.68 12.08 10.99 3.41 3.41 3.04 3.29 

200.33 3266 13.07 14.60 14.51 14.06 1.87 2.09 1.96 1.97 

231.16 3268 14.41 14.47 15.54 14.81 1.91 2.13 1.98 2.01 

I 70.75 3297 1.25 1.59 1.39 1.41 0.46 0.36 0.43 0.42 

104.50 3243 3.47 4.05 4.08 3.87 0.65 0.77 0.69 0.70 

137.25 3242 4.29 3.82 4.14 4.08 1.38 1.30 1.44 1.37 

169.50 3329 4.93 4.95 5.91 5.26 1.66 1.77 1.71 1.71 
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200.33 3267 4.69 4.00 5.70 4.80 1.08 1.10 0.99 1.06 

231.16 3269 5.90 6.02 5.64 5.85 0.84 0.96 0.93 0.91 

หมายเหตุ:  ๑. AVG1 คือ คาเฉลี่ยของ Neutron ท่ีเกิดข้ึน จากการอานคาซ้ำ ๓ ครั้งในแผนเดียวกัน 

๒. AVG2 คือ คาเฉลี่ยของ Uncertainty จากการอานคาซ้ำ ๓ ครั้งในแผนเดียวกัน ซึ่งคำนวณจาก 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴2 =  �𝑈𝑈12 + 𝑈𝑈22 + 𝑈𝑈32 

กำหนดให U1, U2, U3 เปน Uncertainty ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี2 และครั้งท่ี 3 ตามลำดับ 

๓. ระยะเวลาฉายอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูง 5 นาที มีคา Absorb Dose เทากับ 25 kGy 

ดังน้ันปริมาณ Absorb Dose มีคาข้ึนอยูกับระยะเวลาในการฉาย ตามสมการ 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴 𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷 (𝑘𝑘𝐴𝐴𝑘𝑘) =
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝐷𝐷 (𝐴𝐴𝐷𝐷𝑠𝑠) × 25(𝑘𝑘𝐴𝐴𝑘𝑘)

300 (𝐴𝐴𝐷𝐷𝑠𝑠)

(2) การติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 สำหรับฉายดวยอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูงโดยตรง

การติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 สำหรับฉายดวยอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูงโดยตรง ไดผล

การทดลองดังตาราง 

Position Absorb dose 

(mSv) 

Code Neutron Dose (mSv) AVG1 

(mSv) 

Uncertainty AVG2 

1 2 3 1 2 3 

J 25 3300 - - - - - - - - 

3301 - - - - - - - - 

3302 - - - - - - - - 

50 3303 - - - - - - - - 

3304 - - - - - - - - 

3305 - - - - - - - - 

75 3306 - - - - - - - - 

3307 - - - - - - - - 

3316 - - - - - - - - 

100 3310 - - - - - - - - 

3311 - - - - - - - - 

3312 - - - - - - - - 

125 3317 - - - - - - - - 

3318 - - - - - - - - 

3319 - - - - - - - - 

หมายเหตุ:  ๑. AVG1 คือ คาเฉลี่ยของ Neutron Dose ท่ีเกิดข้ึน จากการอานคาซ้ำ ๓ ครั้งในแผนเดียวกัน 

๒. AVG2 คือ คาเฉลี่ยของ Uncertainty จากการอานคาซ้ำ ๓ ครั้งในแผนเดียวกัน ซึ่งคำนวณจาก 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴2 =  �𝑈𝑈12 + 𝑈𝑈22 + 𝑈𝑈32 
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กำหนดให U1, U2, U3 เปน Uncertainty ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี2 และครั้งท่ี 3 ตามลำดับ 

๓. เครื่องหมาย “-” หมายถึง ไมสามารถหาคำนวณ Neutron Dose ได เนื่องจากความรอนจากอนุภาคอิเล็กตรอน

ทำลายคุณสมบัติของแผนโพลิเมอร CR-39 

8.3.4 สรุปผลการทดลอง 

(1) การติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 ชุดที่ ๑ : การติดตั้งแผนโพลิเมอรบริเวณโดยรอบและภายในหอง

ฉายอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูงแบบสะสม ระยะเวลา ๒๘ วัน

จากการทดลองติดตั้งแผนโพลิเมอรบริเวณโดยรอบและภายในหองฉายอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูงแบบ

สะสม ระยะเวลา ๒๘ วัน พบวาตำแหนงของแผนโพลิเมอร CR-39 ท่ีติดตั้งในพ้ืนท่ีฉายอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงาน

สูง คือ ตำแหนง A, B, และ C มีลักษณะทางกายภาพที่กรอบ เปนผงและมีสีเหลืองเขม เม่ือนำเขาสูกระบวนการ

กัดรอยรังสี ทำใหแผนโพลิเมอร CR-39 ดังกลาวเกิดการละลายและไมสามารถอานคาระดับรังสีนิวตรอนไดดวย

เครื่องอานรอยรังสีอัตโนมัติ แผนโพลิเมอร CR-39 ตำแหนง D มีลักษณะเหลืองและกรอบเชนเดียวกับตำแหนง A, 

B และ C แตไมเกิดการละลายและสามารถอานคาระดับรังสีนิวตรอนไดดวยเครื่องอานรอยรังสีอัตโนมัติ สำหรับคา

ระดับรังสีนิวตรอนของแผนโพลิเมอร CR-39 ที่ติดตั้งในพื้นที่รอบในและรอบนอก มีคาระดับรังสีระดับต่ำ ภายใต

กฎกระทรวงเกณฑปลอดภัยทางรังสี พ.ศ.2562 หมวด ๖ ขอ ๑๗ (๑) ซึ ่งผานการพิจารณาจากสำนักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาแลว 

รูปท่ี 20 ตำแหนงท่ีติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 ชุดท่ี ๑ 
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(2) การติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 ชุดที่ ๒ : การติดตั้งแผนโพลิเมอรบริเวณภายในหองฉายอนุภาค

อิเล็กตรอนพลังงานสูงแบบเฉียบพลัน

จากการทดลองติดตั้งแผนโพลิเมอรบริเวณภายในหองฉายอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูงแบบเฉียบพลัน 

ในตำแหนง A ถึง I พบวาปริมาณรังสีนิวตรอนที่เกิดขึ้นแปรผันตรงกับปริมาณ Absorb Dose โดยมีลักษณะเปน

เสนตรง (ในชวง Absorb Dose 70.75 kGy – 231.16 kGy) ซึ่งปริมาณรังสีนิวตรอนที่เกิดขึ้น ณ ตำแหนง B มี

ปริมาณสูงสุดเนื่องจากติดตั้งใกลกับจุดฉายอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูงมากที่สุด เมื่อระยะทางหางจากจุดฉาย

อนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูงเพิ่มขึ้นจะมีรังสีนิวตรอนเกิดขึ้นนอยลง ทั้งนี้มีปริมาณรังสีนิวตรอนเกิดขึ้นอยาง

ชัดเจนแตไมมากนัก ณ ตำแหนง G ซ่ึงเปนตำแหนงของ Electron Gun ในหองฉายอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูง 

ชั้นท่ี ๒ 

รูปท่ี 21 ตำแหนงท่ีติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 ชุดท่ี ๒ (ชั้นท่ี ๑) 

รูปท่ี ๔๕ ตำแหนงท่ีติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 ชุดท่ี ๒ (ชั้นท่ี ๒) 
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รูปท่ี 22 ตำแหนงท่ีติดตั้งแผนโพลิเมอร CR-39 ชุดท่ี ๒ (ชั้นท่ี ๒) 

เครื่องเรงอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูง ณ ศูนยฉายอัญมณี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ ใชการ

เรงอนุภาคอิเล็กตรอนที่พลังงาน 20 MeV เพื่อเปลี่ยนคุณสมบัติของอัญมณีชนิดตางๆ ดังนั้นขณะที่เครื่องทำงาน

จึงทำใหเกิดรังสีเอกซและรังสีนิวตรอนข้ึนภายในบริเวณหองฉายรังสี (ตำแหนง A-I, รูปท่ี 21)  ผลการทดลองแสดง

ใหเห็นวา พบคาระดับรังสีเอกซ (ตำแหนง B, รูปที่ 20) 0.0250% และคาระดับรังสีนิวตรอน (ตำแหนง B, รูปท่ี 

20) 256.37 mSv/hr. เมื่อนำคานั้นซึ่งเปนคาระดับรังสีที่มากที่สุดมาคำนวณเพื่อประเมินความหนาเครื่องกำบัง

รังสี (กำแพงคอนกรีต) ทำใหทราบวาควรสรางกำแพงคอนกรีตที่มีความหนา ๑.๑๐ เมตร จึงจะทำใหผูปฏิบัติงาน

ทางรังสีซึ่งตองปฏิบัติงานอยางนอย ๔๐ ชั่วโมงตอสัปดาห  สามารถทำงานไดภายใตกฎกระทรวงวาดวย เกณฑ

ปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  สำหรับ

ในสวนบริเวณรอบใน (ตำแหนง E และ F, รูปท่ี 20)  ตรวจไมพบคาระดับรังสีเอกซ แตพบรังสีนิวตรอนฟุงกระจาย

เพียงเล็กนอย คือ 0.08 mSv/hr และ 0.62 mSv/hr ตามลำดับ และในบริเวณรอบนอก (ตำแหนง G-L, รูปท่ี 20)

พบวาตรวจไมพบคาระดับรังสีเอกซและรังสีนิวตรอน ซึ่งเปนเพราะการออกแบบโครงสรางหองฉายใหเปนรูป

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวยู (U) ซอนกัน (รูปท่ี 20) ทำใหรังสีไมสามารถฟุงกระจายออกสูภายนอกหองฉายได
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โครงการการศึกษาระบบภูมิคุมกันจากการกระตุนโดยปริมาณรังสี 

ระดับต่ำในงานรังสีวินิจฉัย 

นางดารุณี พีขุนทด 

ผูอำนวยการกองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย 

กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
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รายงานสรุปโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)   การศึกษาระบบภูมิคุ้มกันจากการกระตุ้นโดยปริมาณรังสีระดับต่่าในงานรังสีวินิจฉัย
2. ชื่อหัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร. รุจิรา วโนทยาน 
3. สถานที่ติดต่อ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

   โทรศัพท์ 02-441-4371 โทรสาร 02-441-4380 E-mail rujira.wan@mahidol.edu 
4. ระยะเวลาตลอดโครงการ     3    ปี

เริ่มโครงการวิจัยเมื่อเดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2564
5. งบประมาณรวมตลอดโครงการ 3,494,000 บาท (ถ้าเป็นโครงการต่อเนื่องให้ระบุรายปีที่ได้ทุนด้วย)

ปีที่ 1 (2562) 850,000 บาท 
ปีที่ 2 (2563) 1,322,000 บาท 
ปีที่ 3 (2564) 1,322,000 บาท 

6. เป้าหมาย/ผลงานหลักของโครงการ
เป้าหมาย ขอบเขตของโครงการ 

ผู้ได้ประโยชน์หรือผู้น่าผลงานไปใช้ ส่านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) บุคลากรรังสีวินิจฉัย
ในโรงพยาบาลต่างๆ และกลุ่มคนไทยที่มาใช้บริการ
รังสีวินิจฉัย 

พ้ืนที่เป้าหมาย ทั่วประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 

7. วัตถุประสงค์เชิงกิจกรรม
เพ่ือศึกษาผลกระทบของปริมาณรังสีระดับต่่าต่อระบบภูมิคุ้มกันในกลุ่มคนไทย และเพ่ิมความเข้าใจใน

ผลกระทบของรังสีจากงานรังสีวินิจฉัยให้มากยิ่งข้ึน 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ
8.1 โครงการวิจัยมีส่วนท่าให้ สังคม สภาพแวดล้อม และสุขภาพของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป จากกิจกรรมการวิจัย
และพัฒนาเพ่ือการก่ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
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8.2 ผลผลิตและตัวชี้วัดของกิจกรรม 

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1 ขอจริยธรรมในการท าวิจัยในคน (ต่อ
อายุ) ทบทวนแผนการทดลอง ทดสอบและ
ปรับเทียบวิธีปฏิบัติการ (ด าเนินการโดยเครือข่าย
มาตรวัดรังสีทางชีวภาพ) 

จ่านวนใบรับรอง 1 ใบ ใบรับรองการอนุมัติใหด้่าเนินการวิจัย
ในคน 

กิจกรรมที่ 2 เก็บตัวอย่างเลือดจากคนปกติในกลุ่ม
คนไทยในช่วงอายุคนท างาน น าตัวอย่างเลือดไป
ฉายรังสีโดยใช้เคร่ืองท่ีใช้ในงานรังสีวินิจฉัย 
(ด าเนินการโดยเครือข่ายมาตรวัดรังสีทางชีวภาพ) 

1. จ่านวนรายงาน อย่าง
น้อย 1 ฉบับ (ในระยะเวลา
1 ปี)
2. จ่านวนกราฟเปรียบเทียบ
อย่างน้อย 1 กราฟ (ใน
ระยะเวลา 3 ปี)

1. รายงานรูปแบบผลศึกษาความ
ผิดปกติที่เกดิขึ้นในระบบภูมิคุม้กนัเมื่อ
ได้รับปริมาณรังสีระดับต่่าในงานรงัสี
วินิจฉัย
2. กราฟเปรียบเทยีบระหว่างปริมาณ
รังสีและตัวช้ีวัดทางระบบภูมิคุม้กนัท่ี
ตอบสนองต่อรังสีจากการศึกษาในกลุ่ม
คนไทย

กิจกรรมที่ 3 ศึกษาความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นในระบบ
ภูมิคุ้มกนัเมื่อได้รับปริมาณรังสีระดับต่ าในงานรังสี
วินิจฉัย (ด าเนินการโดยเครือข่ายมาตรวัดรังสีทาง
ชีวภาพ) 

9. รายละเอียดทางวิชาการท่ีได้รับจากการวิจัย
9.1 ความก้าวหน้าของการวิจัย ณ ช่วงเวลารายงาน
(ผลลัพธ์ของกิจกรรมที่ 1)

- ได้รับการรับรองการด่าเนินงานวิจัยโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลาง
มหาวิทยาลัยมหิดลอีก 1 ปี (20 มิถุนายน 2563 – 19 มิถุนายน 2564) ร่วมวางแผนการด่าเนินงานกับ
นักรังสีเทคนิคผู้เชี่ยวชาญทางงานรังสีวินิจฉัย และติดต่อประสานงานการขอใช้เครื่องมือ Computed
Tomography ของ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

(ผลลัพธ์ของกิจกรรมที่ 2 และ 3) 
- ด่าเนินการวัดปริมาณรังสีระดับต่่าด้วยเครื่อง ionization chamber เพ่ือหาค่าปริมาณรังสีดูดกลืนและ

ด่าเนินการฉายรังสีตัวอย่างเลือดของอาสาสมัคร
- ด่าเนินการทดลองโดยศึกษาความผิดปกติที่เกิดข้ึนในระบบภูมิคุ้มกันเมื่อได้รับปริมาณรังสีระดับต่่าในงาน

รังสีวินิจฉัย การศึกษาในครั้งนี้ได้ศึกษาปริมาณดีเอ็นเอที่ถูกท่าลายโดยการย้อมโปรตีน gamma H2AX
หลังจากนั้นได้น่าไปถ่ายภาพด้วยเครื่อง confocal microscopy (รูปที่ 1) และวิเคราะห์ปริมาณ gamma
H2AX foci ที่เกินมา (excess gamma H2AX foci) แสดงตัวอย่างภาพจากเครื่อง Confocal
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microscopy ดังรูปที่ 2 นอกจากการนับแบบ manually จากภาพที่ได้จากเครื่อง Confocal 
microscopy แล้ว ปริมาณ gamma H2AX foci ได้ถูกน่ามาวัด automatically ด้วยเครื่อง Flow 
cytometer (รูปที่ 3) 

รูปที่ 1 Confocal microscopy 

รูปที่ 2 ภาพถ่ายจากเครื่อง Confocal microscopy 
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รูปที่ 3 เครื่อง Flow cytometer 

- จากผลการวิเคราะห์ของอาสาสมัคร 3 คน โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพ CT brain ได้ค่า excess gamma
H2AX foci ต่อค่าปริมาณรังสีดูดกลืนเป็นเส้นตรงดังสมการ y = 0.0254x + 0.247 R2 = 0.9788

- จากผลการวิเคราะห์ของอาสาสมัคร 3 คน โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพ CT abdomen ได้ค่า excess

gamma H2AX foci ต่อค่าปริมาณรังสีดูดกลืนเป็นเส้นตรงดังสมการ y = 0.0177x - 0.0458 R² =

0.960

- จากผลการวิเคราะห์ของอาสาสมัคร 3 คน โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพ CT brain ได้ค่า relative mean

fluorescent intensity ต่อค่าปริมาณรังสีดูดกลืนเป็นเส้นตรงดังสมการ y = 0.044x + 1.3662

R2 = 0.9806

- จากผลการวิเคราะห์ของอาสาสมัคร 3 คน โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพ CT abdomen ได้ค่า relative

mean fluorescent intensity ต่อค่าปริมาณรังสีดูดกลืนเป็นเส้นตรงดังสมการ y = 0.0047x +

1.0331 R² = 0.793
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สรุปกราฟที่ได้จากการศึกษาผลกระทบของรังสีต่อการท าลายดีเอ็นเอในเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด
ลิมโฟไซต์ 
ค่า excess gamma H2AX foci ต่อค่าปริมาณรังสี
ดูดกลืน (CT brain protocol)  

y = 0.0254x + 0.247 R2 = 0.9788 

ค่า relative mean fluorescent intensity ต่อค่า
ปริมาณรังสีดูดกลืน (CT brain protocol)  

y = 0.044x + 1.3662 R2 = 0.9806 

ค่า excess gamma H2AX foci ต่อค่าปริมาณรังสี
ดูดกลืน (CT abdomen protocol)  

y = 0.0177x - 0.0458 R² = 0.960 

ค่า relative mean fluorescent intensity ต่อค่า
ปริมาณรังสีดูดกลืน (CT abdomen protocol)  

y = 0.0047x + 1.0331 R² = 0.793 

- อุปสรรคหรือปัญหา แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยง 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น แผนงาน/มาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบต่อการ
น าไปใช้ 

งบประมาณล่าช้า ด่าเนินกิจกรรมได้
บางส่วน 

ปรับกิจกรรมให้
สอดคล้องกับ
งบประมาณ 

หัวหน้าโครงการและ 
ผู้ประสานงาน 

บุคลากรผู้ช่วยวิจัยขาด
ความช่านาญ 

การด่าเนินกิจกรรม
ล่าช้าหรือไม่เป็นไป
ตามแผน 

ฝึกเทคนิคปฏิบัติการ
และมีการติดตามงาน
อย่างเป็นระบบ 

หัวหน้าโครงการและ 
ผู้ร่วมวิจัย 

การขอใช้เครื่องมือทาง
การแพทย์มีข้อจ่ากัด 
เนื่องจากเครื่องมือมีการ
ใช้งานในผู้ป่วย 

การด่าเนินกิจกรรม
ล่าช้าหรือไม่เป็นไป
ตามแผน 

ปรับกิจกรรมให้
สอดคล้องกับการใช้
เครื่อง 

หัวหน้าโครงการและ 
ผู้ร่วมวิจัย 

การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ
ในช่วงสถานการณ์ 
Covid-19 

การด่าเนินกิจกรรม
ล่าช้าหรือไม่เป็นไป
ตามแผน 

ปรับกิจกรรมให้
สอดคล้องกับการใช้
เครื่อง 

หัวหน้าโครงการและ 
ผู้ร่วมวิจัย 
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โครงการการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการนิเวศวทิยารังสีเพ่ือการ 

กำหนดเกณฑมาตรฐานความปลอดภัยทางรงัสีตอสิ่งแวดลอม 

และสุขภาพประชาชนไทย รองรับสถานการณภัยคุกคามทางรังส ี

ทั้งภายในประเทศและขามพรมแดน 

ดร. ยุทธนา ตุมนอย 

กลุมพัฒนาดานความปลอดภัย 

กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภยั 

สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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รายงานผลโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

1. ชื่อโครงการ
การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสีเพ่ือการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย

ทางรังสีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนไทย รองรับสภานการณ์ภัยคุกคามทางรังสีทั้งภายในประเทศ
และข้ามพรมแดน 
2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
o ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
o ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์

การวิจัยที่ 8: การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
      O  ประเด็นยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
o ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงาน ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาความพร้อมด้านการก ากับดูแลความ

ปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี
o กลยุทธ์ส านักงาน....................................................................................... 
o ผลผลิต........................................................................... ............................ 
o กิจกรรม.................................................. ................................................... 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในหลากหลายด้าน อาทิเช่น ด้านการเกษตร 

ด้านอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ ด้านการศึกษาวิจัย และด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงน ามาใช้ ในการผลิต
กระแสไฟฟ้า เพ่ือรองรับความต้องการใช้พลังงานอันเนื่องจากการเติบโตของจ านวนประชากร การ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และเพ่ือเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่สิ่งแวดล้อม ดังนั้น กว่า 
30 ประเทศทั่วโลกจึงเลือกใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือทดแทนแหล่งพลังงานเดิม ใน
ทวีปเอเซียมีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ (Nuclear Power Plant, NPP) ที่เดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่
ถึง 128 เครื่อง และอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอีก 40 เครื่อง ในประเทศจีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และบัง
คลาเทศ โดยโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ใกล้กับชายแดนของประเทศไทยด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้แก่ Changjiang NPP ตั้ งอยู่ ในมณฑลไหหล า และ Fangchenggang NPP ตั้งอยู่ ในมณฑลกว่างซี 
ประเทศจีน โดยมีระยะห่างประมาณ 600 กม. จากบริเวณชายแดน จ.มุกดาหาร และจ.บึงกาฬ ตามล าดับ 
ส าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ใกล้กับประเทศไทยทางด้านทิศตะวันตก ได้แก่ Rooppur NPP โดยมี
ระยะห่างประมาณ 1000 กม. จากบริเวณชายแดน จ.แม่ฮ่องสอน นอกจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แล้ว
หลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย มีแผนที่จะก่อสร้างเตาปฏิกรณ์
ปรมาณูวิจัยเพ่ิมขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ยกตัวอย่างของประเทศไทย ที่มีแผนการก่อสร้างเตาปฏิกรณ์
ปรมาณูวิจัยเพ่ิม จ านวน 2 เครื่อง ในพ้ืนที่ จ.นครราชสีมา และจ.นครนายก จากที่มีอยู่แล้ว จ านวน 1 
เครื่อง ที่ จ.กรุงเทพฯ เพ่ือใช้ในทางการแพทย์ และการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ นอกจากสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ดังกล่าวแล้วในประเทศไทยยังมีสถานประกอบการทางรังสีกระจายอยู่ทั่วทุก
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ภูมิภาคของประเทศไทย จ านวนมากกว่า 700 แห่ง ดังนั้นจะต้องมีมาตรการที่เข้มงวดในการก ากับดูแลและ
ควบคุมความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการรั่วไหลของสารรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อม
ไม่ว่าจะเป็นในชั้นบรรยากาศหรือในทะเล เนื่องจากจะส่งผลกระทบในวงกว้างและกินระยะเวลายาวนาน 
อย่างเช่นในกรณีอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เชอร์โนบิล สหภาพโซเวียต และโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์ฟุกูชิมา ประเทศญี่ปุ่น เพราะนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่รั่วไหลจากโรงไฟฟ้าจะมีทั้งที่มีค่าครึ่งชีวิตสั้น 
เช่น ไอโอดีน-131 (ค่าครึ่งชีวิต 8 วัน) และที่มีค่าครึ่งชีวิตยาว เช่น ซีเชียม-137 (ค่าครึ่งชีวิต 30 ปี) และสตรอน
เตียม-90 (ค่าครึ่งชีวิต 28 ปี) เป็นต้น   
      นอกจากการน าเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ในทางสันติแล้ว ในสถานการณ์ปัจจุบันเทคโนโลยีดังกล่าวได้
ถูกน ามาใช้ในการเสริมสร้างความม่ันคงทางทหาร และเพ่ิมอ านาจต่อรองกับบรรดาประเทศมหาอ านาจและ
ประชาคมโลก ซึ่งจากการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดินของประเทศเกาหลีเหนือทั้ง 6 ครั้ง ในปี ค.ศ.2006 
2009 2013 2016 (2 ครั้ง) และ 2017 ได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์ที่
ชัดเจน ซึ่งถือได้ว่าเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงของประชาคมโลก และยังแสดงถึงเจตนารมย์
ที่ชัดเจนของผู้น าประเทศที่จะยกระดับประเทศของตนเองให้ได้รับการยอมรับว่าเป็น nuclear armed 
state ถึงแม้การทดลองที่ผ่านมาทั้งหมดจะเป็นการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดิน แต่ทุกครั้งที่มีการทดลอง
ก็จะเกิดนิวไคลด์กัมมันตรังสีหลายชนิดขึ้น เช่น ซีเซียม-137 และซีนอน-133 เป็นต้น นิวไดคล์กัมมันตรังสี
เหล่านั้นอาจรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมก็จะท าให้เกิดการปนเปื้อนทางรังสีในสิ่งแวดล้อมขึ้น ประกอบกับการ
ประกาศของผู้น าประเทศเกาหลีเหนือที่จะท าการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกได้สร้างความ
วิตกกังวลให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิก และประชาคมโลก เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
หากเกิดการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกจริงตามที่ได้ประกาศไว้ ไม่ว่าจะเป็นการทดลองใน
ชั้นบรรยากาศ หรือใต้น้ า จะส่งผลให้เกิดการฟุ้งกระจายของสารรังสีในชั้นบรรยากาศและในมหาสมุทรเกิด
การปนเปื้อนทางรังสีในวงกว้างไม่ใช่แค่เพียงบริเวณท่ีมีการทดลองระเบิดนิวเคลียร์เท่านั้น    
        ซึ่งนิวไคลด์กัมมันตรังสีดังกล่าวจะเข้าไปสะสมในสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ า พืช อาหาร และสัตว์ ใน
ปริมาณที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของนิวไคลด์กัมมันตรังสีและสภาพแวดล้อมโดยรอบ ซึ่งเมื่อเกิดการ
ถ่ายทอดตามวงจรห่วงโซ่อาหารสารกัมมันตรังสีเหล่านั้นก็จะเข้าไปสะสมในร่างกายของมนุษย์ในท้ายที่สุด 
หากสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติและมนุษย์ได้รับปริมาณรังสีเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยที่ก าหนดก็จะ
ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางรังสีขึ้นได้  โดยในมนุษย์ อาจเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน เม็ดเลือดขาวลดลง 
หากได้รับปริมาณรังสีในระดับสูงในระยะเวลาอันสั้น หรืออาจเป็นการเพ่ิมโอกาสในการเป็นมะเร็ง หาก
ได้รับปริมาณรังสีในระดับต่ าเป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่อง ส าหรับในสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนๆ  ผลกระทบทาง
รังสีที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น มีอัตราการกลายพันธุ์หรืออัตราการตายเพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญเติบโตลดลง  หรือ 
ความสมบูรณ์ของร่างกายลดน้อยลง เป็นต้น ส าหรับการประเมินปริมาณรังสีและผลกระทบทางรังสีทั้งใน
สิ่งแวดล้อมและประชาชนนั้น ปัจจุบันมีการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือการด าเนินงานดังกล่าวอย่าง
กว้างขวาง อาทิเช่น ERICA Tool, RESRAD, PC-Cream เป็นต้น ทั้งนี้การประยุกต์ใช้แบบจ าลองฯ ในการ
ประเมินปริมาณรังสีและผลกระทบทางรังสีนั้นจะต้องมีความระมัดระวังในการใช้งาน เนื่องจากค่าคงที่
ภายในแบบจ าลองฯ เหล่ านั้ น  เช่น  Concentration factors (CFs), Transfer factors (TFs) หรือ 
Distribution Coefficients (Kds) เป็นต้น เป็นค่าที่ได้มาจากการศึกษาวิจัยในสิ่งแวดล้อมและประชาชนใน
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ประเทศหรือในภูมิภาคนั้นๆ ซึ่งหลายค่ามีความแตกต่างกับที่ตรวจวัดได้ในสภาวะแวดล้อมของประเทศไทย 
จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้การประเมินปริมาณรังสีและผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
ไทยโดยการใช้แบบจ าลองฯ เหล่านั้นมีความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องเร่งด าเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสี ส าหรับใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการสะสม
ของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในสิ่งมีชีวิตและผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบบต่างๆ รวมถึง
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการใช้ชีวิตประจ าวันของประชาชนไทย เพ่ือใช้ในการปรับปรุงแบบจ าลอง
ฯ และเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยทางรังสีของสิ่งแวดล้อมและประชาชนไทยให้มีความถูกต้องเหมาะสม
กับประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้การก าหนดมาตรการหรือแนวทางการเตรียมความพร้อม การรับมือ และการ
ป้องกันอันตรายจากรังสีจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ลด
ความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชน สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสีให้มีความพร้อมในการศึกษาผลกระทบทาง

รังสีต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ 
      4.2 เพื่อพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

       4.3 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสะสมและถ่ายทอดของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในระบบนิเวศแบบต่างๆ 
       4.4 เพื่อพัฒนาปรับปรุงแบบจ าลองการประเมินปริมาณและผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งแวดล้อมและ
ประชาชนไทย 
       4.5 เพื่อก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของประเทศในด้านความปลอดภัยทางรังสีต่อสิ่งแวดล้อมและ
ประชาชนไทย 
       4.6 เพื่อการก าหนดมาตรการและแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมและรับมือกับ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีทั้งจากภายในประเทศและนอกประเทศ 

5. ขอบเขตของโครงการ
เป้าหมาย ขอบเขตของโครงการ 

กลุ่มผู้รับบริการ 1.ประชาชนไทย
2.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน กฏระเบียบ และวิธีการ

ปฏิบัติในการป้องกันอันตรายจากรังสีต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
3.หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาของประเทศไทย
4.หน่วยงานก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศใน
   ภูมิภาคอาเซียน (ASENTOM) 
5.ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency, 
    IAEA) 
6.สหภาพยุโรป (European Commission, EU)

พ้ืนที่เปา้หมาย ประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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6. งบประมาณของโครงการ  รวมทั้งสิน้ 1,900,000 บาท

กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาเทคนิคการตรวจวัดนิวไคลด์กัมมันตรังสีในตัวอย่าง
สิ่งแวดล้อม 

350,000 บาท 

กิจกรรมที่ 2 ศึกษาการสะสมและผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งมีชีวิตในสภาวะ
แวดล้อมต่างๆ ภายในห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสี  

610,000 บาท 

กิจกรรมที่ 3 จัดท าแบบจ าลองต้นแบบเพ่ือใช้ในการประเมินผลกระทบทาง
รังสีของสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย  

19,800 บาท 

กิจกรรมที่ 4 รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลปริมาณกัมมันตภาพรังสีใน
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย  

264,000 บาท 

กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 500,000 บาท งบลงุทน 
กิจกรรมที่ 6 การเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับประเทศและนานาชาติ  

156,200 บาท งบรายจ่ายอื่นๆ 

7. ผลการด าเนินงาน
7.1 พัฒนาเทคนิคการตรวจวัดนิวไคลด์กัมมันตรังสีในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม

อุปกรณ์และวิธีการ / วิธีด าเนินการวิจัย 
1. การเก็บตัวอย่างน้ าทะเล

1.1 ท าการเก็บตัวอย่างน้ าทะเลห่างจากชายฝั่ง 500 เมตร ความลึก 1 เมตร จากบริเวณอ่าว
ไทยและทะเลอันดามัน (รูปที่ 1 และ 2) 

   1.2 เติมกรดไฮโดรคลอริกลงไปเพ่ือป้องกันไม่ให้สารกัมมันตภาพรังสีเกาะติดกับผนังของภาชนะ
ทีบ่รรจุตัวอย่างน้ าทะเล 

   1.3 ปรับความเป็นกรด - ด่าง ของน้ าทะเลด้วยกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น โดนให้ความเป็นกรด -
ด่าง เท่ากับ 1 – 1.5 
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รูปที่ 1 จุดเก็บตัวอย่างน้ าทะเลในประเทศไทย 

รูปที่ 2 ขั้นตอนการเก็บน้ าทะเล 

2. สารเคมีและสารกัมมันตรังสี
2.1 Yttrium nitrate (N3O9Y) (Y-carrier)
2.2 HDEHP 10% in toluene
2.3 0.08 M HCl
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2.4 3 M HNO3 
2.5 Phenolphthalein 
2.6 Titriplex III 
2.7 Sodium acetate  
2.8 Xylenolorange in KNO3 
2.9 6 M NaOH 

3. การวิเคราะห์และค านวณ
3.1 การวิเคราะห์ปริมาณสตรอนเชียม-90 ด้วยเทคนิคการสกัดด้วยตัวท าละลาย (รปูที่ 3)

3.1.1 เติม Y-carrier (N3O9Y.H2O) 1 mL ผสมให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง  
3.1.2 เติม HDEHP 10% ปริมาณ 250 mL กวนให้เข้ากันเป็นเวลา 5 นาที โดยจดบันทึกวัน 
        และเวลาในการสกัด (t1) 
3.1.3 น าส่วนบนมาเทลงกรวยแยก ขนาด 500 mL   
3.1.4 ล้างด้วย 0.08 M HCl ปริมาณ 100 mL 2 ครั้ง โดยเขย่าให้เข้ากันครั้งละ 1 นาที  
3.1.5 เติม 3 M NHO3 ปริมาณ 50 mL โดยเข่าให้เข้ากัน 2 นาที และตั้งทิ้งไว้ให้แยกชั้น  
3.1.6 น าชั้นล่าง มาเติม phenolphthalein 3 หยด  
3.1.7 เติม Conc NH3 จนค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 9-10 โดยสังเกตได้จากสารละลายจะ 
        เปลี่ยนเป็นสีชมพูและมีตะกอนขาวขุ่น 
3.1.8 น าไปแยกชั้นโดยเครื่องเซนติฟิว ที่ 3000 rpm 10 นาที  
3.1.9 น าส่วนที่เป็นตะกอน ละลายด้วย Conc. HNO3 1 mL  
3.1.10 ถ่ายตัวอย่างไปยังขวด LSC และน าไปวัดตัวอย่างด้วยเครื่อง Liquid Scintillation 

     Counting (บันทึกวันและเวลาในการนับวัด) (t2) 
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รูปที่ 3 การวิเคราะห์ปริมาณสตรอนเซียม-90 ด้วยเทคนิคการสกัดด้วยตัวท าละลาย 

3.2 การหาค่า Yeild 
     3.2.1 น าตัวอย่างที่ได้หลังจากการวัด เติม sodium acetate 1.5 กรัม และ xylenolorange 
             in KNO3 100 มิลลิกรัม และปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่นเป็น 50   มิลลิลิตร 

3.2.2 ปรับค่าความเป็นกรด-ด่างในช่วง 5-6 ด้วย 6M NaOH โดยสารละลายจะมีสีม่วงแดง  
3.2.3 ท าการไตไตรตด้วย 0.1 M Titriplex III จนสารละลายเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และบันทึก 

        ปริมาตรไว้ 

3.2.4 ส าหรับ  เติม Y-Cariier 1 มิลลิลิตร แล้วด าเนินการตาม 3.2.1-3.2.3 
3.3 การค านวณ Activity ได้จากสูตร 

โดยที่  = activity of Strontium-90 (Y-90), in Becquerel (counts per second) 
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           = อัตรานับวัดรวมของตัวอย่าง (Counts Per Seconds, CPS) 

           = อัตรานับวัดรวมของพ้ืนหลัง (CPS) 

             = ค่าคงที่การสลายตัวของ Y-90   

            = เวลาในการแยก Y-90 และการนับวัด Δt =t2-t1 (ชั่วโมง) 

             = ประสิทธิภาพการวัดของเครื่อง 

              = ค่าร้อยละผลผลิตของ Y-90 ในน้ าทะเล 

   = มวลของตัวอย่างทีใ่ช้  

3.4 การค านวณหาค่าร้อยละผลผลิตของ Y-90 ในน้ าทะเล 

3.5 การค านวณค่า MDC (Minimum Detectable Concentration) คือ ค่าขีดจ ากัดต่ าสุดของ
การวัดที่หัววัดสามารถวัดได้  

ผลการวิจัย 
วิธีการดังกล่าวนี้ได้ผ่านการทดลองกับตัวอย่าง 2 ชนิดคือ Proficiency Test (PT) จาก IAEA 

(IAEA-RML-2015-01) และน้ าทะเลสังเคราะห์ที่ทราบค่า Sr-90 โดยใช้ Sr-90 มาตรฐานที่ 0.1 และ 1 
Bq/L พ บว่ าป ริม าณ  Sr-90 ที่ วั ด ได้ คื อ  0.1165±0.0086  0.1055±0.0049  และ  1.0623±0.0452 
ตามล าดับ  จึงท าการทดลองวัดปริมาณ Sr-90 จากน้ าทะเลในประเทศไทย ซึ่งจากการทดลองพบว่า การใช้
ปริมาณตัวอย่าง 30 ลิตร มีความเหมาะสมในการใช้วิเคราะห์น้ าทะเลโดยเทคนิคนี้ เนื่องจากสามารถวัด
ปริมาณ Sr-90 ในธรรมชาติได้ โดยวัดค่าได้ 0.0020 Bq/kg ซึ่งเมื่อพิจารณาที่ตัวอย่าง 40 ลิตร และ 50 
ลิตร พบว่าผลการวัดที่วัดได้มีค่าต่ ากว่าค่า MDC ซึ่งคือค่าขีดจ ากัดต่ าสุดของการวัดที่หัววัดสามารถวัดได้ 
และค่าร้อยละผลผลิตของ Y-90 ในน้ าทะเลปริมาณ 30 ลิตร ยังมีค่ามากกว่า 40 และ 50 ลิตร ทั้งนี้คาดว่า
เนื่องจากการแยก หรือการสกัด Sr-90/Y-90 อาจจะไม่ดี เพราะในน้ าทะเลอาจจะมีปริมาณ Ca2+ Na+ K+ 
ค่อนข้างมาก จึงจ าเป็นต้องมีวิธีการที่สกัดสารอ่ืน ๆ ออกก่อน เหมือนกรณีของ  Masaki, Ryosuke 
Hiroaki และ Akihiki , 2018 ที่ใช้ Strontium Rad disk ในการแยกก่อนการสกัด ดังที่ได้กล่าวมาส าหรับ
วิธีการดังกล่าวนี้สามารถวิเคราะห์ปริมาณ Sr-90 ในธรรมชาติได้และลดระยะเวลาในการวิเคราะห์ปริมาณ 
Sr-90 ได้ประมาณ 2 สัปดาห์ อีกท้ังยังช่วยลดปริมาณตัวอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้ถึงร้อยละ 70   
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ตารางท่ี 1 ผลของการวิเคราะห์ปริมาณ Sr-90 ในตัวอย่างน้ าทะเล จ านวน 30 40 และ 50 ลิตร 
ตัวอย่าง ปริมาณสตรอนเชียม-

90 (Bq/kg) 
ค่าขีดจ ากัดต่ าสุดของ
การวัดที่หัววัดสามารถ
วัดได้ 
(MDC) 
(Bq/kg) 

ค่ าร้ อยละผลผลิ ต
ข อ ง 
Y-90 ในน้ าทะเล
(ร้อยละ)

30 ลิตร 0.002042 0.001 69.56 
40 ลิตร 0.001195 0.010 65.21 
50 ลิตร 0.000903 0.003 30.43 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบระยะเวลาในการวิเคราะห์ปริมาณ Sr-90 
ขั้นตอน แบบปกติ แบบประยุกต์ 
การเตรียมตัวอย่าง 2 วัน ในการแยก Ca/Sr ออก

จากน้ าทะเล 
1 วัน 

การสกัด Sr-90/Y-90 ≥ 2 สัปดาห์ 10 นาท ี
การแยก Sr-90/Y-90  1 วัน 1 วัน 

เนื่องจากปริมาณ Sr-90 ที่มีอยู่ในธรรมชาติมีปริมาณน้อยมาก จึงต้องใช้ตัวอย่างปริมาณมากใน
การวิเคราะห์และมีวิธีการมากมายในกระบวนการแยกเพ่ือให้บริสุทธิ์ การสกัดด้วยตัวท าละลายก็เป็นอีก
วิธีการหนึ่งที่มีความจ าเพาะเจาะจง และใช้เวลาไม่นาน นอกจากนั้นยังช่วยลดปริมาณตัวอย่างที่ต้องใช้ใน
การวิเคราะห์ โดยการทดลองนี้ใช้น้ าทะเลปริมาณ 30 ลิตร วิเคราะห์ปริมาณสตรอนเชียม-90 ในประเทศ
ไทยได้ 0.002042 Bq/kg  ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Barry, Michael, Joanna and Charles (2005) 
ได้รายงานว่าที่มหาสมุทรแปซิฟิก ทางฝั่งตะวันตกของประทศญี่ปุ่น มีปริมาณสตรอนเชียม -90 ประมาณ 
0.0016 – 0.0018 Bq/kg และเมื่อเทียบกับการใช้วิธีการแลกเปลี่ยนไอออนและ CyDTA (cyclohexane 
diamine tetra-acetic acid)  (Victor and Norman, 1967)  ซึ่ ง ได้  yield 75 %  แ ต่ เป็ น วิ ธี ที่ มี
ความจ าเพาะเจาะจงและต้องใช้เครื่องมือเฉพาะ  

   7.2 ศึกษาการสะสมและผลกระทบทางรังสีต่อสิ่ งมีชี วิตในสภาวะแวดล้อมต่างๆ ภายใน
ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสี 

วิธีการศึกษา 
การศึกษาผลกระทบของสารกัมมันตรังสีรังสี Cs-137 ต่อลักษณะทางพันธุกรรม ได้แก่ ความ

เสียหายของโครโมโซมและการแตกหักของดีเอ็นเอในเซลล์เม็ดเลือดของหอยแมลงภู่ (Perna viridis) ที่เก็บ
ตัวอย่างจากบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย 2 ครั้ง ในฤดูแล้งและฤดูฝน 2563 (เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม และ
สิงหาคม-กันยายน)  โดยเก็บตัวอย่างจาก 2 พ้ืนที่ คือ แพเลี้ยงหอยหน้าหาดตากวน ใกล้นิคมอุตสาหกรรม
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ม าบ ต า พุ ด  จั งห วั ด ร ะ ย อ ง  แ ล ะ แ พ เลี้ ย งห อ ย  ส ถ านี วิ จั ย ร ะ ม งศ รี ร า ช า  ค ณ ะ ป ระ ม ง  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดชลบุรี (รูปที่ 1) 

1. การเก็บตัวอย่างหอยแมลงภู่และน้ าทะเล
เก็บตัวอย่างหอยแมลงภู่  (Perna viridis) ขนาดตลาด 5-8 cm จากบริเวณแหล่งเลี้ยง

หอยแมลงภู่แบบห้อยแขวนแต่ละพ้ืนที่ ๆ ละ 1 กิโลกรัม น ากลับมาที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อศึกษาลักษณะทางพันธุกรรม ได้แก่ ความเสียหายของโครโมโซมและการแตกหัก
ของดีเอ็นเอในเซลล์เม็ดเลือดหอย 

2. การศึกษาผลกระทบทางพันธุกรรมของหอยแมลงภู่
2.1 การเก็บตัวอย่างเลือดจากหอยแมลงภู่
     วัดความยาวของเปลือกและชั่งน้ าหนักเปียกหอยแมลงภู่ที่ยังมีชีวิตอยู่ แล้วสลบหอยด้วยการ

ลดอุณหภูมิในน้ าแข็ง เก็บตัวอย่างเลือดโดยดูดเลือดจากหอยแมลงภู่บริเวณเอ็นยึดเปลือกด้านท้าย 
(Posterior adductor muscle) ท าการตรวจนับจ านวนเม็ดเลือดและตรวจสอบเปอร์เซ็นต์เซลล์เม็ดเลือด
ที่มีชีวิตด้วยเทคนิค Trypan Blue หอยที่มีความเหมาะสมส าหรับการศึกษาผลกระทบทางพันธุกรรมต้องมี
อัตราการรอดชีวิตของเซลล์เม็ดเลือดมากกว่า 75% และจ านวนเซลล์อย่างน้อย 1x106 cells/ml หลังจาก
นั้นรวมเลือดหอย 2 ตัว นับเป็น 1 ตัวอย่าง เพ่ือให้ได้ปริมาตรเลือดเพียงพอต่อการศึกษาทุกขั้นตอน และ
ลด Inter-individual variability เตรียมทั้งสิ้น 10 ตัวอย่าง แล้วจึงน าไปศึกษาผลกระทบทางพันธุกรรม
ของหอยแมลงภู่ ได้แก่ ความถี่ในการเกิดไมโครนิวเคลียส ด้วยเทคนิคMicronucleus test และตรวจสอบ
ความเสียหายของดีเอ็นเอด้วยวิธี Comet assay ต่อไป 
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รูปที่ 1 จุดเก็บตัวอย่างหอยแมลงภู่ แพเลี้ยงหอยหน้าหาดตากวน มาบตาพุด จังหวัดระยอง และแพเลี้ยง 
    หอย สถานีวิจัยระมงศรีราชา คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดชลบุรี (ท่ีมา: 

  ดัดแปลงจาก https://pantip.com/topic/30872685 และ google maps) 

2.2 การศึกษาความถี่ในการเกิดไมโครนิวเคลียสด้วยเทคนิค Micronucleus test 
     วิธีการศึกษาดัดแปลงจาก Barsiene et al. (2010) โดยผสมตัวอย่างเลือดกับ fixative 

จากนั้นหยดน้ าเลือดให้กระจายลงบนแผ่นสไลด์ จ านวน 3 ซ้ า/ตัวอย่าง แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง หลังจากนั้นจึง
น าไปย้อมสี 5% Giemsa ล้างสีส่วนเกิน ปล่อยให้สไลด์แห้ง หลังจากนั้น Mount สไลด์ด้วย DPX แล้วนับ
จ านวนเซลล์เม็ดเลือดที่เกิดไมโครนิวเคลียส (Micronucleated cells) จากเซลล์ทั้งหมดอย่างน้อย 1,000 
เซลล์/ตัวอย่าง ภายใต้กล้องจุลทรรศน์  

2.3 การตรวจสอบความเสียหายของดีเอ็นเอด้วยเทคนิค Comet assay 
     วิธีการศึกษาดัดแปลงจาก Benhusein et al. (2010) โดยผสมน้ าเลือดหอยใน 2% Low 

melting point agarose (LMA) หยดลงบนกระจกสไลด์ที่มี 1% LMA เป็นฐาน แล้วปิดทับด้วย 1% LMA 
อีกชั้นหนึ่ง จ านวน 3 สไลด์/ตัวอย่าง แช่สไลด์ใน Lysis solution เพ่ือย่อยเยื่อหุ้มเซลล์และเยื่อหุ้ม
นิวเคลียส โดยตั้ งแต่ขั้นนี้ เป็นต้ นไปท าในที่มืดและเย็น (อุณหภูมิ  4oC) หลังจากนั้นแช่สไลด์ ใน 
Electrophoresis buffer (pH>13) เพ่ือคลายเกลียวดีเอ็นเอ ต่อมาให้กระแสไฟ 300 mA, 20V เพ่ือแยก
ชิ้นส่วนของดีเอ็นเอที่แตกหัก หลังจากนั้นปรับค่า pH ตัวอย่างให้เป็นกลางด้วย Neutralization buffer 
ตรึงตัวอย่างด้วย Methanol ล้างสไลด์ด้วยน้ ากลั่น 1 ครั้ง ย้อมสีด้วย Ethidium bromide ล้างสี แล้วจึง
น าไปตรวจสอบความเสียหายของดีเอ็นเอด้วยกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์พร้อมถ่ายรูปดีเอ็นเอแต่ละ
เซลล์ที่ไม่ซ้อนทับกันรวม 100 เซลล์ และวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม LUCIA Comet Assay ซึ่งประเมิน
ความเสียหายของดีเอ็นเอโดยใช้ % Tail DNA นอกจากนี้ ในการศึกษาแต่ละครั้งใช้ hydrogen peroxide 
(H2O2) ซึ่งเป็นสารอ้างอิงที่เป็นพิษต่อสารพันธุกรรมเป็น Positive control เพ่ือยืนยันว่าเทคนิคที่ใช้ใน
การศึกษาสามารถตรวจวัดความเสียหายของดีเอ็นเอได้จริง 

3. การวิเคราะห์ทางสถิติ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทั้งหมดด้วยโปรแกรม Minitab 17 โดยวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง

พ้ืนที่และฤดูกาลของความเสียหายของดีเอ็นเอ (% Tail DNA) และความถี่ในการเกิดไมโครนิวเคลียส 
(Micronucleus test; MNF) โดยจะทดสอบก่อนว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) 
ด้วย One-Sample Kolmogorov Smirnov Test จากนั้นทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม
ตัวอย่างด้วย T-test  

ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา 
หอยแมลงภู่  (Perna viridis) ที่ เก็บตัวอย่างได้จากแพเลี้ยงหอยหน้าหาดตากวน ใกล้นิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และแพเลี้ยงหอย สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดชลบุรี ในฤดูแล้งและฤดูฝน 2563 (เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม และ
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สิงหาคม-กันยายน ตามล าดับ)  ซึ่งเป็นขนาดตลาดมีความยาวเปลือกและน้ าหนักเปียกเฉลี่ยใกล้เคียงกัน 
ระหว่าง 6.51-7.44 เซนติเมตร และ 17.01-25.96 กรัม (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 ความยาวเปลือกเฉลี่ยและน้ าหนักเปียกเฉลี่ยของหอยแมลงภู่ Perna viridis จากมาบตาพุด 
จังหวัดระยอง และศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในฤดูแล้งและฤดูฝน 2563 
พื้นที่เก็บตัวอย่าง ฤดูกาล ความยาวเปลือก 

(เซนติเมตร) 
น้ าหนักเปียก 
(กรัม) 

มาบตาพุด จังหวัดระยอง ฤดูแล้ง 63 7.44±0.97 25.96±10.11 
ฤดูฝน 63 6.51±0.40 17.01±3.92 

ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ฤดูแล้ง 63 7.16±0.50 21.05±3.07 
ฤดูฝน 63 6.68±0.43 22.51±3.03 

1. ความถี่ในการเกิดไมโครนิวเคลียส
จากการประเมินความผิดปกติของโครโมโซมด้วยเทคนิค Micronucleus test โดยวัดความถี่

ของการเกิดไมโครนิวเคลียส (Micronucleus frequency; MNF) ในเม็ดเลือดหอยแมลงภู่ (Perna viridis) 
ที่เก็บตัวอย่างได้จากหาดตากวน ใกล้นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และ สถานีวิจัยประมงศรี
ราชา คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดชลบุรี (รูปที่ 2) พบว่าค่า MNF ของหอยจากมาบตา
พุด จังหวัดระยอง มีค่าสูงกว่าหอยจากศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่อ้างอิง อย่างมีนัยส าคัญ ทั้ง
สองฤดู โดยในฤดูแล้งมีค่าเฉลี่ย 4.70±1.25 และ 3.00±1.15‰ ตามล าดับ (p value=0.006) ในขณะที่
ฤดูฝนมีค่าเฉลี่ย 6.77±2.66 และ 2.80±1.32‰ ตามล าดับ (p value=0.001) นอกจากนี้ไม่พบความ
แตกต่างระหว่างฤดูกาลของ MNF ในหอยจากศรีราชา (p value=0.722) แต่หอยจากมาบตาพุด ฤดูฝนมี
ค่า MNF สูงกว่าฤดูแล้งอย่างมีนัยส าคัญ (p value=0.046) 

2. ความเสียหายของดีเอ็นเอ
การประเมินความเสียหายของดีเอ็นเอในเม็ดเลือดหอยแมลงภู่ (Perna viridis) ด้วยเทคนิค

Comet assay โดยวัดเปอร์เซ็นต์ของดีเอ็นเอที่แตกหักเทียบกับดีเอ็นเอทั้งหมด (% Tail DNA) (รูปที่ 3) 
พบว่า % Tail DNA ของหอยจากมาบตาพุด จังหวัดระยอง (2.16±0.60%) ในฤดูแล้ง 2563 มีค่าสูงกว่า
หอยจากศรีราชา จังหวัดชลบุรี (1.65±0.45%) ซึ่งเป็นพ้ืนที่อ้างอิง อย่างมีนัยส าคัญ (p value=0.05) แต่
ในฤดูฝน 2563 พบว่า % Tail DNA ของทั้งสองพ้ืนที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p value>0.05) โดยมาบตา
พุดพบความเสียหาย 2.72±1.33% ส่วนศรีราชามีค่า 2.60±0.73% นอกจากนี้บริเวณมาบตาพุดไม่พบ
ความแตกต่างระหว่างฤดูกาลของ % Tail DNA (p value=0.816) แต่พบว่าหอยจากศรีราชาในฤดูฝน 
2563 พบความเสียหายของดีเอ็นเอสูงกว่าฤดูแล้ง 2563 (p value=0.003) นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบผล
การศึกษาทั้งสองพ้ืนที่และสองฤดูกาลพบว่ามีความแตกต่างจาก  Positive control อย่างมีนัยส าคัญ (p 
value>0.05) แสดงว่าเทคนิค Comet assay ในการศึกษาครั้งนี้สามารถตรวจวัดความเสียหายของดีเอ็นเอ
ได้จริง (p value<0.05) 
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รูปที่ 2 ความถี่ของการเกิดไมโครนิวเคลียส (MNF) ในเม็ดเลือดหอยแมลงภู่ (Perna viridis) 
จากมาบตาพุด จังหวัดระยอง และศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในฤดูแล้งและฤดูฝน 2563 
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รูปที่ 3 ความเสียหายของดีเอ็นเอ (% Tail DNA) ในเม็ดเลือดหอยแมลงภู่ (Perna viridis) จากมาบตาพุด 
จังหวัดระยอง และศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในฤดูแล้งและฤดูฝน 2563 

เมื่อท าการเปรียบเทียบความถี่ในการเกิดไมโครนิวเคลียส (MNF) ของหอยแมลงภู่จากการศึกษา
ครั้งนี้กับรายงานที่ผ่านมา พบว่า MNF ในหอยแมลงภู่จากศรีราชา จังหวัดชลบุรีมีค่าใกล้เคียงกับที่เคยมี
รายงานในพ้ืนที่เดียวกัน พ้ืนที่ที่ไม่มีการปนเปื้อนของมลพิษหรือพ้ืนที่อ้างอิง (ตารางที่ 2) แตกต่างจาก 
MNF ที่พบในหอยจากมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีค่าสูงกว่าพ้ืนที่ไม่มีการปนเปื้อนของมลพิษเล็กน้อย จาก
งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า พ้ืนที่ที่มีการปนเปื้อนของมลพิษมักชักน าให้เกิดไมโครนิวเคลียสในเซลล์ของหอย
มากขึ้น เช่น การน าหอยแมลงภู่ Perna viridis ไปเลี้ยงบริเวณชายฝั่งที่มีมลพิษสูงของฮ่องกงเช่น Tsim 
Sha Tsui และ Sai Wan Ho ตั้งแต่ 8-30 วัน พบค่า MNF เพ่ิมขึ้นอยู่ระหว่าง 6-10 และ 4-13 ‰ 
ตามล าดับ (Siu et al., 2008) การศึกษาในหอยแมลงภู่สกุลเดียวกันคือ P. perna บริเวณ Guanabara 
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bay, Brazilian coast บริเวณที่มีรายงานค่า total PAH สูงที่สุด (6,271 µg/kg) พบค่า MNF สูงที่สุด 
(3.7‰) เช่นเดียวกัน (Francioni et al., 2007) เมื่อน าหอยแมลงภู่ Mytilus galloprovincialis ไปเลี้ยง
ในบริเวณท่ีมีการปนเปื้อนมลพิษสูง Paraia, Spain ระหว่าง 3-21 วัน พบว่าวันที่ 21 ค่า MNF เพ่ิมขึ้นเป็น 
11‰ ซึ่งสูงกว่าพ้ืนที่อ้างอิงถึง 3 เท่า (de Los Ríos et al., 2016)  ยังมีรายงานว่าการน าหอยชนิดนี้ไป
เลี้ยงใน Ghazaouet harbour, Algeria ซึ่งเป็นบริเวณที่มีมลพิษสูงเป็นเวลา 1 เดือน พบค่า MNF เท่ากับ 
12.52±2.86‰ ซึ่งสูงกว่าพ้ืนที่อ้างอิงประมาณ 4 เท่า (Touahri et al., 2016)   ยังมีการน าหอยแมลง
ชนิดเดียวกันไปเลี้ยงในพ้ืนที่ที่มีการปนเปื้อนมลพิษหลายระดับใน Sardinian coast, Italy พบว่า หอยที่
เลี้ยงบริเวณ Porto Torres พ้ืนที่มลพิษสูง พบ MNF ในเซลล์เหงือกประมาณ 4.2‰ ซึ่งมีค่าสูงกว่า 
Fronelli พ้ืนทีอ้่างอิง และ Cala Reale ท่าเรือ อย่างมีนัยส าคัญ โดยมีค่าประมาณ 1 และ 2‰ ตามล าดับ 
(Sforzini, et al., 2018) อย่างไรก็ตาม เคยมีรายงานค่า MNF ของหอยแมลงภู่ที่ จับได้จากแหล่ง
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง สูงถึง 20.50±8.31‰ (Sripromtong and Vejaratpimol, 2009) 
ชี้ให้เห็นว่า บริเวณหาดตากวน มาบตาพุด จังหวัดระยอง อาจมีค่า MNF พ้ืนฐานของประชากรที่สูงกว่า
พ้ืนที่อ่ืน หรือมีการปนเปื้อนของมลพิษหรือปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายของ
โครโมโซมในหอยแมลงภู่ได้ ในขณะที่ศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีสภาพแวดล้อมที่ท าให้โครโมโซมของหอยอยู่
ในสภาวะปกติ  

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความถี่ของการเกิดไมโครนิวเคลียส (MNF และความเสียหายของดีเอ็นเอ (% 
Tail DNA) ที่พบในหอยแมลงภู่ชนิดต่าง ๆ ในการศึกษาครั้งนี้และพ้ืนที่ที่ไม่มีการปนเปื้อนของมลพิษหรือ
พ้ืนที่อ้างอิง 
ชนิดหอยแมลงภู่ พื้นที่ศึกษา MNF 

(‰) 
% Tail 
DNA 

เอกสารอ้างอิง 

Perna viridis ระยอง 
ชลบุรี ประเทศไทย 

4.70-6.77 
2.80-3.00 

2.16-2.72 
1.65-2.60 

การศึกษาครั้งนี้ 

ชลบุรี  
สุราษฎร์ธานี 
ระนอง ประเทศไทย 

3.10 
3.35 
3.35 

1.46 
1.93 
2.40 

วั น วิ ว าห์  ตุ้ ม น้ อ ย  แ ล ะ
ยุทธนา ตุ้มน้อย (2560) 

ชลบุรี ประเทศไทย - 2.69 Sripromtong and 
Vejaratpimol (2009) 

Chonburi, 
Thailand 

1.80-2.90 1.36-1.70 Tumnoi and Tumnoi 
(2017) 

ฮ่องกง <1 <25 Siu, et al. (2004) 
สิงคโปร์ <2 - Liu, et al.  (2014)

Perna perna Rasa Beach & 
Forno Bay 
Rio de Janeiro, 

<0.5 <1 Gutierrez, et al. 
 (2019) 
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Brazil 
Mytilus edulis Cornwall, UK 2-5 <10 Jha, et al. (2005) 

Brighton Marina, 
UK 
Cornwall, UK 

- 12.69±3.80
13.64±1.99

AlAmri, et al. (2012) 

M. 
galloprovincialis 

San Vincete and 
Urdaibai, Spain 

<4 - de Los Ríos, et al. (2016)

Necujum, Croatia <4 <2 Klobučar, et al.  (2008) 
Gulf of Trieste, 
Italy 

2.2-5 - Kristan, et al. (2014)

Chaib Rasso, 
Algeria 

3.24±0.88 - Touahri, et al. (2016) 

Fronelli, 
Sardinian coast, 
Italy 

<1.5 - Sforzini, et al. (2018)

ค่า MNF ของหอยแมลงภู่ที่ ได้จากการศึกษาครั้งนี้  ยั งใช้ประโยชน์ ในการเป็นค่ าพ้ืนฐาน 
(Background MNF; Spontaneous MNF) ของเม็ดเลือดหอยแมลงภู่ Perna viridis บริเวณชายฝั่งทะเล
ประเทศไทยส าหรับการศึกษาผลกระทบทางพันธุกรรมในหอยแมลงภู่ของประเทศไทยในอนาคต  ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าค่าพ้ืนฐานของ MNF บริเวณมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีค่าสูงกว่าชายฝั่งทะเลบริเวณอ่ืนของไทย
ที่เคยมีการศึกษามาแล้ว เช่น ชลบุรี สุราษฎร์ธานี และระนอง ในยุโรปมีการรายงานค่าพ้ืนฐานของ  MNF 
ในหอยแมลงภู่ไว้เท่ากับ 2‰ (Dailianis et al., 2003; Marigomez et al., 2013) ในทะเลเมดิเตอร์เร
เนียน รายงานค่าพ้ืนฐานของ MNF ในหอยแมลงภู่ Mytilus galloprovincialis ระหว่าง 1-3‰ (Brunetti 
et al., 1992) และบริเวณ Sydvaranger mine, Norway มีค่าพ้ืนฐานของหอยแมลงภู่ Mytilus spp. อยู่
ที่ 4.06‰ (Brook et al., 2015)  

เมื่อเปรียบเทียบความเสียหายของดีเอ็นเอ (%  Tail DNA) ในเม็ดเลือดของหอยแมลงภู่ ใน
การศึกษาครั้งนี้ทั้งสองพ้ืนที่กับรายงานจากพ้ืนที่เดิม และพ้ืนที่ที่ไม่มีการปนเปื้อนของมลพิษหรือพ้ืนที่
อ้างอิง (ตารางที่ 2) พบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน อีกท้ังมีค่าต่ ากว่าการประเมินความเสียหายของดีเอ็นเอจากหอย
ในพ้ืนที่ที่มีการปนเปื้อนมลพิษเช่น หอยแมลงภู่ Perna viridis จากชายฝั่งทะเลบริเวณอุตสาหกรรมมาบตา
พุด จังหวัดระยอง มี % Tail DNA เท่ากับ 5.95±2.86% (Sripromtong and Vejaratpimol, 2009) 
หอยแมลงภู่ Perna perna ที่อยู่บริเวณ Guanabara Bay, Rio de Janeiro, Brazil ซ่ึงเป็นพ้ืนที่มีมลพิษ
สูง พบ % Tail DNA (4-7%) และ MNF (1.5-2‰) สูงกว่าหอยจากแหล่งท่องเที่ยวที่มีชุมชนไม่หนาแน่น
ทุกฤดูกาล (% Tail DNA <1%, MNF <0.5‰) โดยไม่พบความแตกต่างของความเสียหายทางพันธุกรรม
ระหว่างฤดูกาลในทุกพ้ืนที่ศึกษาทั้งสองตัวชี้วัด (Gutierrez et al., 2019) การศึกษาใน หอยแมลงภู่ 
Mytilus edulis จาก Ravenglass Estuary ซึ่งรับน้ าปนเปื้อนนิวไคลด์กัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
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Sellafield, Cambria, UK พบ %Tail DNA เท่ากับ 61.40±2.09% ซึ่งสูงกว่าพ้ืนที่อ้างอิงประมาณ 5 เท่า 
(AlAmri, et al., 2012) เมื่อพิจารณาระดับความเสียหายของดีเอ็นเอในการศึกษาครั้งนี้ตามเกณฑ์ของ 
Mitchelmore, et al. (1998) พบว่าอยู่ในระดับไม่เสียหายหรือเสียหายน้อยมากเนื่องจากมีค่าต่ ากว่า 10% 
สภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลมาบตาพุด จังหวัดระยอง และศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไม่ได้ส่งผลกระทบ
ทางพันธุกรรมในลักษณะก่อให้เกิดการแตกหักของดีเอ็นเอ 

จากการที่พบว่าความถี่ของไมโครนิวเคลียสในเม็ดเลือดหอยแมลงภู่จากมาบตาพุด จังหวัดระยองมี
ค่าสูง ในขณะที่ % Tail DNA ที่พบมีค่าต่ า ในการศึกษานี้บ่งชี้ว่า ไมโครนิวเคลียส ที่ตรวจพบเกิดจากความ
ผิดปกติของ Centromere ของโครโมโซม หรือเส้นใย Spindle fiber ท าให้ระหว่างการการแบ่งเซลล์ 
โครโมโซมที่ไม่มี Centromere หรือเซลล์ที่เส้นใย Spindle fiber มีความผิดปกติ ไม่ถูกดึงไปยังขั้วเซลล์
หรือเคลื่อนไปช้ากว่าปกติ เกิดเป็นไมโครนิวเคลียสในระยะอินเตอร์เฟส (Bolognesi and Cirillo, 2014; 
Dixon et al., 2002) ซึ่งสาเหตุของความผิดปกติเช่นนี้ เกิดจากสารพิษประเภท Aneugenic ซึ่งถ้าพบว่า 
MNF และ % Tail DNA เพ่ิมขึ้นสอดคล้องกัน แสดงว่า ไมโครนิวเคลียสที่พบเกิดจากการแตกหักของ
โครโมโซม (Bolognesi and Cirillo, 2014; Kirsch-Volders et al., 2002) 

ผลที่ได้จากการประเมินความเสียหายของพันธุกรรมในหอยแมลงภู่ Perna viridis ในการศึกษานี้ 
จะถูกน าไปวิเคราะห์ร่วมกับการประเมินระดับรังสี Cs-137 ในหอยแมลงภู่ ด้วยส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
เพ่ือให้ทราบว่าหอยแมลงภู่จากมาบตาพุด จังหวัดระยอง และศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปี 2563 นั้นมีระดับ
รังสี Cs-137 สูงกว่าปกติหรือไม่ และระดับที่พบส่งผลกระทบต่อพันธุกรรมของสัตว์ทะเลของไทยอย่างไร  

สรุปผลการศึกษา 
การประเมินผลกระทบทางพันธุกรรมในเม็ดเลือดหอยหอยแมลงภู่ (Perna viridis) ที่เก็บตัวอย่าง

ได้จากหาดตากวน ใกล้นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และสถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะ
ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดชลบุรี ในฤดูแล้งและฤดูฝน 2563 ด้วยเทคนิค Micronucleus 
test และ Comet assay พบว่า ความถี่ของการเกิดไมโครนิวเคลียส (MNF) จากหอยจากมาบตาพุด 
จังหวัดระยอง (4.70±1.25 - 6.77±2.66‰) มีค่าสูงกว่าหอยจาก   ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่
อ้างอิง (2.80±1.32 - 3.00±1.15‰) อย่างมีนัยส าคัญ ทั้งสองฤดู อีกทั้งมีค่าสูงกว่า MNF ที่เคยมีการ
รายงานจากพ้ืนที่ไม่ปนเปื้อนมลพิษ แสดงว่าหอยแมลงภู่บริเวณมาบตาพุดอาจมีค่า MNF พ้ืนฐานสูงกว่า
พ้ืนที่อ่ืน หรือได้รับผลกระทบทางพันธุกรรมจากมลพิษหรือสภาพแวดล้อม ความเสียหายของดีเอ็นเอในเม็ด
เลือดหอย (% Tail DNA) จากมาบตาพุด จังหวัดระยอง (2.16±0.60%) ในฤดูแล้ง 2563 มีค่าสูงกว่าหอย
จากศรีราชา จังหวัดชลบุรี (1.65±0.45%) แต่ในฤดูฝนค่าจากสองพ้ืนที่ไม่แตกต่างกัน (2.72±1.33 และ 
2.60±0.73% ตามล าดับ) แต่ % Tail DNA ในการศึกษาครั้งนี้มีค่าใกล้เคียงกับที่พบในแหล่งอ้างอิงที่ไม่มี
การปนเปื้อนมลพิษ รวมถึง % Tail DNA มีค่าต่ ากว่า 10 % ซึ่งจัดว่าไม่มีความเสียหายของดีเอ็นเอหรือมี
น้อยมาก (Mitchelmore et al., 1998) แสดงว่าหอยแมลงภู่ทั้งสองบริเวณไม่ได้รับผลกระทบจากสารที่
เป็นพิษต่อพันธุกรรมที่ท าให้เกิดการแตกหักของดีเอ็นเอ 
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    7.3 จัดท าแบบจ าลองต้นแบบเพื่อใช้ในการประเมินผลกระทบทางรังสีของสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทย 

     วิธีการศึกษา 
๑. การค านวณปริมาณรังสียังผลประจ าปีจากรังสีคอสมิก 
    การประเมินปริมาณรังสีคอสมิกส าหรับประชาชนไทยจะใช้สมการคณิตศาสตร์เพ่ือใช้ในการ

ค านวณ โดยพิจารณาการได้รับปริมาณรังสีคอสมิกที่ระดับพ้ืนผิวโลกโดยใช้การค านวณจากสมการ
คณิตศาสตร์ของ (UNSCEAR (2008)) ใช้ในการประเมินปริมาณรังสีคอสมิกเฉลี่ยประจ าปีของประชาชน
ทั่วโลก โดยการค านวณปริมาณรังสียังผลจากรังสีคอสมิกจะค านวณจากผลรวมของปริมาณรังสียังผลจาก
อนุภาคที่มีประจุรวมถึงส่วนประกอบของรังสีคอสมิกที่ก่อให้เกิดไอออน และปริมาณรังสียังผลจากอนุภาค
นิวตรอนของรังสีคอสมิก โดยมีรายละเอียดของการประเมินและค านวณปริมาณรังสียังผลในแต่ละประเภท 
ดังนี้ 

๑.๑ อนุภาคที่มีประจุและส่วนประกอบของรังสีคอสมิกที่ก่อให้เกิดไอออ 

      การประเมินปริมาณรังสียังผลจากอนุภาคที่มีประจุโดยใช้สมการคณิตศาสตร์จะพิจารณา
ระดับความสูงจากระดับน้ าทะเลเท่านั้น เนื่องจากละติจูดมีผลกระทบน้อยมากส าหรับการประเมินปริมาณ
รังสีคอสมิกจากอนุภาคเหล่านี้ นอกจากนี้ผลกระทบจากการก าบังรังสีคอสมิกบนพ้ืนโลกถูกตั้งสมมติฐานว่า
ท าให้ค่าปริมาณรังสียังผลนอกอาคารและในอาคารมีค่าลดลงประมาณ ๒๐ เปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ย 
(UNSCEAR, 2000) ดังนั้น สมการคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการประเมินปริมาณรังสียังผลจากอนุภาคที่มีประจุ
และส่วนประกอบของรังสีคอสมิกที่ก่อให้เกิดไอออนที่ระดับความสูงจากระดับน้ าทะเลในระดับต่าง ๆ  ของ
ประเทศไทย แสดงในสมการที่ ๑ (Bouville & Lowder, 1988; UNSCEAR, 2000) 

(๑) 

โดยก าหนดให้ = อัตราปริมาณรังสียังผลต่อปี (µSv y-1) ของอนุภาคท่ีก่อให้เกิดไอออน

z = ระดับความสูงจากระดับน้ าทะเล (kilometer, km) 

    ๑.๒ อนุภาคนิวตรอนของรังสีคอสมิก 
          การประเมินปริมาณรังสียังผลจากอนุภาคนิวตรอนนั้น จะพิจารณาจากระดับความสูงของ

ระดับน้ าทะเลโดยแบ่งสมการคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการค านวณ ๒ สมการ (สมการ ๒.๑ และสมการ ๒.๒) 
(Bouville & Lowder, 1988) ดังนี้  

   (๒.๑) 
(๒.๒) 
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โดยก าหนดให้ = อัตราปริมาณรังสียังผลต่อปี (µSv y-1) ของอนุภาคนิวตรอน

z = ระดับความสูงจากระดับน้ าทะเล (kilometer, km) 

ส าหรับการประเมินรังสีคอสมิกจากอนุภาคนิวตรอนจากการใช้สมการ ๒.๑ และสมการ ๒.๒ นั้น 
ถูกตั้งสมมติฐานว่า อัตราปริมาณรังสียังผลจากอนุภาคนิวตรอนของรังสีคอสมิกท่ีความสูงจากระดับน้ าทะเล
ที่ประชาชนได้รับเท่ากับ ๒๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อปี โดยพิจารณาข้อเท็จจริงที่ว่าปริมาณรังสียังผลจากอนุภาค
นิวตรอนทั้งหมดอยู่ในช่วงระหว่าง ๔ ถึง ๓๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อปี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในอาคาร
และชนิดของโครงสร้างวัสดุที่ประชาชนอาศัยอยู่  

๒. การใช้แผนที่ภูมิศาสตร์ประเทศไทยส าหรับพื้นที่ทีค่วามสูงจากระดับน้ าทะเล 

    ในการประเมินปริมาณรังสีคอสมิกของประชาชนไทยในแต่ละภูมิภาคจะใช้ข้อมูลแผนที่ส าหรับ
พ้ืนที่ที่ความสูงจากระดับน้ าทะเลมีหน่วยเป็นเมตรจากแบบจ าลองระดับความสูงดิจิตัลของทั้งโลก  (A 
global digital elevation model (DEM)  ซึ่ ง มี ชื่ อ เฉ พ า ะ ว่ า   SRTM-4 90m digital elevation 
database V4.1 จัดท าขึ้นโดยองค์การนาซ่า (http://www.savgis.org/thailand.htm#THAIDEM) โดย
ชุดไฟล์ข้อมูลนี้อยู่ในรูปแบบราสเตอร์แบบ ASCII (ASCII raster format) และมีความละเอียดของพ้ืนที่ใน
แผนที่ที่อัตราส่วน ๔๐๐ เมตรต่อหนึ่งกริด (grid) ในแนวนอน ซึ่งสามารถน าชุดข้อมูลนี้ไปใช้กับโปรแกรม 
ArcGIS โดยในการศึกษานี้จะใช้ชุดข้อมูลกับโปรแกรม ArcGIS เวอร์ชั่น ๑๐.๓.๑ ส าหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
(ESRI, 2014)  

    แผนที่แสดงระดับความสูงจากระดับน้ าทะเลจะถูกวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม ArcGIS เวอร์ชั่น 
๑๐.๓.๑ เพ่ือวิเคราะห์ระดับความสูงของพ้ืนทีจ่ากระดับน้ าทะเลในแต่กริดโดยแสดงผลในรูปแบบตารางโดย
ใช้โปรแกรม Microsoft Excel เวอร์ชั่น ๒๐๑๖ จากนั้นจะน าข้อมูลระดับความสูงจากน้ าทะเลไปค านวณ
ปริมาณรังสียังผลจากอนุภาคที่มีประจุและส่วนประกอบของรังสีคอสมิกที่ก่อให้เกิดไอออนโดยใช้สมการที่ 
(๑) และจากอนุภาคนิวตรอนของรังสีคอสมิกโดยใช้สมการที่ (๒.๑) และ (๒.๒) ตามค่าระดับความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลของกริดนั้น ๆ   

๓. ข้อมูลจ านวนประชากรในประเทศไทย 
    ข้อมูลจ านวนประชากรไทยส าหรับการประเมินปริมาณรังสีคอสมิกมาจากระบบสถิติทางการ

ทะเบียนของกรมการปกครอง กระทรวงมหาไทย ซึ่งเป็นข้อมูลสถิติจ านวนประชากรประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
โดยข้อมูลประชาการเป็นข้อมูลรวมประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงแยกตามรายจังหวัด นอกจากนี้ยัง
แยกจ านวนประชากรเป็นเขตภูมิภาคจ านวน ๖ เขต คือ เขตกรุงเทพและปริมณฑล เขตภาคเหนือ เขตภาค
กลาง เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตภาคใต้ เขตภาคตะวันออกและเขตภาคตะวันตก และจ านวน
ประชากรทั้งหมดของทั้งประเทศ  

     การประเมินปริมาณรังสียังผลจากรังสีคอสมิกส าหรับประชาชนในประเทศไทยจะใช้วิธีการ
ประเมินจากผลรวมปริมาณรังสียังผลโดยแยกเป็น ๒ ประเภท คือ ปริมาณรังสียังผลจากอนุภาคที่มีประจุ
และส่วนประกอบของรังสีคอสมิกที่ก่อให้เกิดไอออนและปริมาณรังสียังผลจากอนุภาคนิวตรอนของรังสี
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คอสมิก โดยการค านวณปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยทั้ง ๒ ประเภทและผลรวมทั้งหมดจะถูกเปรียบเทียบกับ
จ านวนประชากรที่มีโอกาสได้รับปริมาณรังสีคอสมิกโดยเฉลี่ยต่อหนึ่งปี  

ผลการศึกษา 
เมื่อใช้การค านวณจากสมการที่ ๑ สมการที่ ๒.๑ และสมการ ๒.๒ และวิธีการในการประเมิน

ปริมาณรังสีคอสมิกส าหรับประชาชนในประเทศไทยในหัวข้อที่ ๓ พบว่า ปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยประจ าปี
ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากรังสีคอสมิก สามารถแสดงในรูปแบบของแผนที่ดังรูปภาพที่ ๑ ซึ่งเป็น
แผนที่แสดงปริมาณรังสีรังสียังผลเฉลี่ยประจ าปีที่ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ได้รับจากผลรวมของอนุภาคที่มี
ประจุและอนุภาคนิวตรอนจากรังสีคอสมิก นอกจากนี้ยังมีการประเมินค่าทางสถิติของปริมาณรังสียังผล
เฉลี่ยทั่วประเทศจากแผนที่ความสูงจากระดับน้ าทะเลทั้งประเทศ โดยสามารถแสดงผลตามรายละเอียดดัง
ตารางที่ ๑ 
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รูปที่ ๑ แสดงปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยซึ่งมีผลมาจากรังสีคอสมิกที่ประชาชนไทยในแต่ละพ้ืนที่ได้รับใน
ระยะเวลาหนึ่งปีตามระดับความสูงจากระดับน้ าทะเล (หน่วย: ไมโครซีเวิร์ตต่อหนึ่งปี) 

เมื่อพิจารณาปริมาณรังสียังผลเชิงพ้ืนที่จากแผนที่ทั่วประเทศ พบว่า ปริมาณรังสียังผลประจ าปี
ของประชาชนไทยส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง ๒๔๒ ถึง ๒๘๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อปี คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๑๕ ของพ้ืนที่
ทั้งหมด และเมื่อพิจารณาจากพ้ืนที่ที่มีปริมาณรังสียังผลจากรังสีคอสมิกมากกว่า ๓๔๔ ไมโครซีเวิร์ตต่อปี 
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พบว่าจะอยู่ในบริเวณพ้ืนที่เชิงเขาและมีความสูงจากระดับน้ าทะเลมากกว่า ๑ กิโลเมตร โดยคิดเป็นร้อยละ 
๘.๕๓ จากพ้ืนที่ทั้งหมด ส่วนค่าปริมาณรังสียังผลสูงสุดของประเทศซึ่งพิจารณาจากระดับความสูงของ
ระดับน้ าทะเล พบว่า มีค่าเท่ากับ ๘๐๓ ไมโครซีเวิร์ตต่อปี ที่บริเวณยอดดอยอินทนนท์ อ าเภอจองทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ และเมื่อพิจารณาจากปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยของประชาชนไทยทั่วประเทศโดยมีจ านวน
ประชากรทั้งประเทศเท่ากับ ๖๕,๕๘๘,๖๘๙ คน พบว่ามีปริมาณรังสีเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๒๖๔ ไมโครซีเวิร์ตต่อ
ปี (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = ๓๒) โดยแบ่งเป็นอนุภาคที่มีประจุ ๒๓๕ ไมโครซีเวิร์ตต่อปี และอนุภาค
นิวตรอน ๒๘ ไมโครซีเวิร์ตต่อปี (ตารางท่ี ๒) 

ตารางท่ี ๑ แสดงผลทางสถิติของปริมาณรังสีคอสมิกประจ าปีที่ประชาชนไทยได้รับ โดยมีความละเอียดของ
แผนที่แสดงความสูงจากระดับน้ าทะเลเท่ากับ ๓๐๐ เมตร 

ค่าทางสถิติ ปริมาณรังสียังผล (µSv) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ๒๖๓.๗ 

ค่าสูงสุด (Maximum) ๘๐๒.๕ 

ค่าต่ าสุด (Minimum) ๒๔๒.๓ 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ๓๑.๙๕ 

ตารางท่ี ๒ แสดงปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยจากรังสีคอสมิกที่ประชาชนทั้งประเทศได้รับต่อปี 

จังหวัด 
จ านวนประชาชน 

(คน) 

ปริมาณรังสียังผลประจ าปี (µSv) 
อนุภาค
มีประจุ 

นิวตรอน ผลรวม 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลรวมทั้งประเทศ 65,588,689 235 28 264 32 

เมื่อพิจารณาปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ตารางที่ ๓) 
ซึ่งมีจ านวนประชากรทั้งหมด 10,831,988 คน (คิดเป็นประมาณ ๑๖ เปอร์เซ็นต์ของจ านวนประชากรทั่ว
ประเทศ) พบว่า ค่าปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๒๔๔ ไมโครซีเวิร์ตต่อปี (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 
๐.๐๖)  โดยแบ่งเป็นจากอนุภาคมีประจุ ๒๒๔ ไมโครซีเวิร์ตต่อปี และอนุภาคนิวตรอน ๒๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อ
ปี ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยทั่วประเทศและมีปริมาณรังสียังผลน้อยกว่าเขตภูมิภาคอ่ืนของ
ประเทศ โดยพบว่าพื้นที่ในเขตนี้มีปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยทุกประเภทเท่ากัน 

ตารางที่ ๓ แสดงปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยจากรังสีคอสมิกที่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ได้รับต่อป ี

จังหวัด 
จ ำนวนประชำชน 

(คน) 
ปริมำณรังสียังผลประจ ำปี (µSv) 

อนุภำค นิวตรอน ผลรวม ค่ำเบี่ยงเบน
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มีประจุ มำตรฐำน 
กรุงเทพมหานคร 5,682,415 224 20 244 0.06 
นครปฐม 911,492 224 20 244 0.07 
นนทบุรี 1,229,735 224 20 244 0.04 
ปทุมธานี 1,129,115 224 20 244 0.06 
สมุทรปราการ 1,310,766 224 20 244 0.04 
สมุทรสาคร 568,465 224 20 244 0.04 
ผลรวมทั้งภูมิภำค 10,831,988 224 20 244 0.06 

ตารางท่ี ๔ แสดงปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยจากรังสีคอสมิกที่ประชาชนในเขตภาคเหนือได้รับต่อปี 

จังหวัด 
จ านวนประชาชน 

(คน) 

ปริมาณรังสียังผลประจ าปี (µSv) 
อนุภาค
มีประจุ 

นิวตรอน ผลรวม 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

อุตรดิตถ์ 457,092 236 29 264 23 
เชียงใหม่ 1,746,840 274 50 324 54 
เชียงราย 1,287,615 253 39 292 35 
แพร่ 447,564 237 30 267 22 
แม่ฮ่องสอน 279,088 267 46 314 47 
พะเยา 477,100 248 36 284 29 
ล าปาง 746,547 243 33 277 27 
น่าน 479,838 254 39 294 45 
ล าพูน 405,918 236 29 264 21 
ผลรวมทั้งภูมิภาค 6,327,602 250 37 287 45 

ส าหรับปริมาณรังสียังผลของประชากรในเขตภาคเหนือดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ ๔ พบว่า มี
ปริมาณรังสีรวมในทุกประเภทสูงที่สุดเมื่อเทียบกับปริมาณรังสียังผลของเขตภูมิภาคอ่ืน โดยจ านวน
ประชากรทั้งหมดของเขตภูมิภาค คือ 10,831,988 คน ส่วนปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ ๒๘๗ ไมโคร
ซีเวิร์ตต่อปี (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = ๔๕) แบ่งเป็นจากอนุภาคไม่มีประจุ ๒๒๔ ไมโครซีเวิร์ตต่อปี และ
อนุภาคนิวตรอน ๒๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อปี เมื่อพิจารณาตามรายจังหวัดในเขตภูมิภาคพบว่า จังหวัดเชียงใหม่มี
ค่าเฉลี่ยของปริมาณรังสียังผลจากรังสีคอสมิกมากที่สุดในภูมิภาคและมากที่สุดในประเทศ คือ ๓๒๔ ไมโคร
ซีเวิร์ตต่อปี (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = ๕๔) โดยแบ่งเป็นจากอนุภาคไม่มีประจุ ๒๗๔ ไมโครซีเวิร์ตต่อปี และ
อนุภาคนิวตรอน ๕๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อปี ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีจ านวนประชากรมากที่สุดในเขตภูมิภาค คือ 
1,746,840 คน โดยในเขตภูมิภาคนี้เมื่อพิจารณาตามรายจังหวัด พบว่า จะมีปริมาณรังสียังผลจากรังสี
คอสมิกอยู่ในช่วงระหว่าง ๒๖๐ ถึง ๓๓๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อปี ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยปริมาณรังสียังผลของทั้ง
ประเทศ 
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ตารางท่ี ๕ แสดงปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยจากรังสีคอสมิกท่ีประชาชนในเขตภาคตะวันตกได้รับต่อปี 

จังหวัด 
จ านวนประชาชน 

(คน) 

ปริมาณรังสียังผลประจ าปี (µSv) 
อนุภาค
มีประจุ 

นิวตรอน ผลรวม 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

สมุทรสงคราม 193,902 224 20 244 0.07 
เพชรบุรี 482,375 235 28 263 25 
กาญจนบุรี 887,979 239 31 270 32 
ตาก 644,267 255 39 295 43 
ประจวบคีรีขันธ์ 543,979 229 24 253 15 
ราชบุรี 871,714 230 25 255 18 
ผลรวมทั้งภูมิภาค 3,624,216 235 28 263 36 

ปริมาณรังสียังผลจากรังสีคอสมิกส าหรับประชาชนในภาคตะวันตก (ตารางที่ ๕) พบว่ามีปริมาณ
เฉลี่ยรวมทั้งภาคเท่ากับ ๒๖๓ ไมโครซีเวิร์ตต่อปี (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = ๓๖)  โดยแยกเป็นจากอนุภาคมี
ประจุ ๒๓๕ ไมโครซีเวิร์ตต่อปี และจากอนุภาคนิวตรอน ๒๘ ไมโครซีเวิร์ตต่อปี ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับระดับ
ปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยของทั้งประเทศ โดยประชากรในภาคนี้มีจ านวน 3,624,216 บาท และพบว่าค่า
ปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยในจังหวัดตากมีปริมาณสูงสุดในเขตภูมิภาค คือ ๒๙๕ ไมโครซีเวิร์ตต่อปี (ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = ๔๓)  โดยแยกเป็นอนุภาคมีประจุ = ๒๕๕ ไมโครซีเวิร์ตต่อปี และอนุภาคนิวตรอน = 
๓๙ ไมโครซีเวิร์ตต่อปี ส่วนจังหวัดอ่ืนในเขตภูมิภาคพบว่ามีปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยใกล้เคียงกัน โดยมีค่า
ระหว่าง ๒๔๔ ถึง ๒๗๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อปี (อนุภาคมีประจุ = ๒๒๔ - ๒๓๙ ไมโครซีเวิร์ตต่อปี อนุภาค
นิวตรอน = ๒๐ - ๓๑ ไมโครซีเวิร์ตต่อปี 

ตารางท่ี ๖ แสดงปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยจากรังสีคอสมิกที่ประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับ
ต่อปี 

จังหวัด 
จ านวนประชาชน 

(คน) 

ปริมาณรังสียังผลประจ าปี (µSv) 
อนุภาค
มีประจุ 

นิวตรอน ผลรวม 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

อ านาจเจริญ 378,107 226 24 250 1 
เลย 641,666 245 35 280 34 
กาฬสินธุ์ 986,005 228 24 252 4 
ขอนแก่น 1,805,910 228 25 254 6 
ชัยภูมิ 539,542 238 30 269 26 
นครพนม 718,028 227 24 250 3 
นครราชสีมา 2,639,226 231 27 258 12 
บุรีรัมย์ 1,591,905 227 24 252 4 
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มหาสารคาม 963,072 226 24 250 1 
มุกดาหาร 350,782 229 25 254 6 
ยโสธร 539,542 226 23 250 2 
ร้อยเอ็ด 1,307,911 226 23 249 2 
ศรีสะเกษ 1,472,031 227 24 251 7 
สกลนคร 1,149,472 228 25 252 5 
สุรินทร์ 1,397,180 227 24 250 3 
หนองคายและ
จังหวัดบึงกาฬ 944,918 

227 24 251 4 
หนองบัวล าภู 511,641 229 26 255 4 
อุดรธานี 1,583,092 228 25 253 5 
อุบลราชธานี 1,869,633 227 24 251 6 
ผลรวมทั้งภูมิภาค 21,389,663 229 25 254 15 

เมื่อพิจารณาตารางที่ ๖-๙ ซึ่งแสดงปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยต่อปีส าหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต
ภาคกลาง เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตภาคใต้และเขตภาคตะวันออก พบว่า ปริมาณรังสียังผลเฉลี่ย
ต่อปี มีค่าใกล้เคียงกันซึ่งอยู่ระหว่าง เท่ากับ ๒๔๙ - ๒๕๔ ไมโครซีเวิร์ตต่อปี (อนุภาคมีประจุ = ๒๒๖ - 

๒๒๙ ไมโครซีเวิร์ตต่อปี และอนุภาคนิวตรอน = ๒๓ - ๒๕ ไมโครซีเวิร์ตต่อปี) ซึ่งมีค่าต่ ากว่าปริมาณรังสียัง
ผลเฉลี่ยต่อปีของประชาชนทั้งประเทศไม่มากนัก (๒๖๔ ไมโครซีเวิร์ตต่อปี) 

ส าหรับจ านวนประชาชนใน ๔ เขตภูมิภาคซึ่งได้รับปริมาณรังสียังผลจากรังสีคอสมิกระหว่าง  ๒๔๙ 
- ๒๕๔ ไมโครซีเวิร์ตต่อปี พบว่า จ านวนประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมากที่สุด คือ 21,389,663
คน  ส่วนภาคใต้และภาคกลางมีจ านวนประชาการใกล้เคียงกันคือประมาณ ๙ ล้านคน และภาคตะวันออก
ประชากรจ านวน 4,743,840 คน ซึ่งคิดเป็นประมาณ ๖๔ % ของประชากรทั้งประเทศ

ตารางท่ี ๗ แสดงปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยจากรังสีคอสมิกที่ประชาชนในเขตภาคกลางได้รับต่อปี 

จังหวัด จ านวนประชาชน 
(คน) 

ปริมาณรังสียังผลประจ าปี (uSv) 
อนุภาค
มีประจุ 

นิวตรอน ผลรวม 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

อุทัยธานี 329,942 238 30 267 30 
เพชรบูรณ์ 995,331 237 30 267 30 
ก าแพงเพชร 729,133 231 26 257 30 
ชัยนาท 329,722 224 21 245 0.9 
นครนายก 259,342 232 25 257 27 
นครสวรรค์ 1,065,334 226 22 248 12 
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พระนครศรีอยุธยา 813,852 224 20 244 0.1 
พิจิตร 541,868 224 21 245 0.3 
ลพบุรี 757,273 225 22 247 4 
พิษณุโลก 865,368 237 29 266 31 
สระบุรี 642,040 227 23 251 11 
สิงห์บุรี 210,088 224 20 244 0.1 
สุโขทัย 599,319 227 23 250 10 
อ่างทอง 281,187 224 20 244 0.1 
สุพรรณบุรี 852,003 226 22 248 10 
ผลรวมทั้งภูมิภาค 9,271,802 228 24 252 24 

ตารางท่ี ๘ แสดงปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยจากรังสีคอสมิกที่ประชาชนในเขตภาคตะวันออกได้รับต่อปี 

จังหวัด 
จ านวนประชาชน 

(คน) 

ปริมาณรังสียังผลประจ าปี (µSv) 
อนุภาค
มีประจุ 

นิวตรอน ผลรวม 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

สระแก้ว 561,938 226 23 249 9 
จันทบุรี 534,459 229 24 253 17 
ฉะเชิงเทรา 709,889 224 21 246 3 
ชลบุร ี 1,509,125 225 22 247 5 
ตราด 229,649 226 22 248 9 
ปราจีนบุรี 487,544 229 24 253 20 
ระยอง 711,236 225 22 246 5 
ผลรวมทั้งภูมิภาค 4,743,840 226 23 249 12 

ตารางท่ี ๙ แสดงปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยจากรังสีคอสมิกที่ประชาชนในเขตภาคใต้ได้รับต่อปี 

จังหวัด 
จ านวนประชาชน 

(คน) 

ปริมาณรังสียังผลประจ าปี (µSv) 
อนุภาค
มีประจุ 

นิวตรอน ผลรวม 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

สุราษฎร์ธานี 1,057,581 228 24 252 15 
กระบี่ 469,769 225 22 247 6 
ชุมพร 509,650 226 23 249 8 
ตรัง 643,072 226 23 249 13 
นครศรีธรรมราช 1,557,482 228 24 252 21 
นราธิวาส 796,239 229 24 253 19 
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ปัตตานี 709,796 224 21 245 5 
พังงา 267,491 228 23 251 13 
ภูเก็ต 402,017 225 22 246 5 
พัทลุง 524,857 227 23 249 14 
ยะลา 527,295 236 29 265 27 
ระนอง 190,399 230 25 256 18 
สงขลา 1,424,230 225 22 247 8 
สตูล 319,700 226 23 249 9 
ผลรวมทั้งภูมิภาค 9,399,578 227 23 251 16 

สรุปผลการศึกษาและอภิปราย 
ในการศึกษานี้เป็นการประเมินการได้รับปริมาณยังผลในหนึ่งปีจากรังสีคอสมิก (ซึ่งพิจารณาจาก

อนุภาคที่มีประจุและส่วนประกอบของรังสีคอสมิกที่ก่อให้เกิดไอออนและอนุภาคนิวตรอน) ของประชาชน
ไทยที่อาศัยในพื้นที่ต่าง ๆ  ที่ระดับความสูงจากระดับน้ าทะเล โดยการใช้สมการคณิตศาสตร์ในการค านวณ
ปริมาณรังสียังผลจากคอสมิกทั้งสองประเภท จากผลการศึกษา สรุปว่า ปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยของ
ประชาชนไทยทั้งประเทศพบว่ามีปริมาณเท่ากับ ๒๖๔ ไมโครซีเวิร์ตต่อปี และพบว่าปริมาณรังสียังผลเฉลี่ย
ในเขตภาคเหนือมีปริมาณรังสีสูงสุด คือ ๒๘๗ ไมโครซีเวิร์ตต่อปี โดยมีจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณรังสียังผล
สูงที่สุดในประเทศ คือ ๓๒๔ ไมโครซีเวิร์ตต่อปี ปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยของประชากรส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 
๒๔๒ ถึง ๒๘๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อปี คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๑๕ ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยค่าปริมาณรังสียังผลสูงสุด
ของประเทศโดยพิจารณาจากระดับความสูงจากระดับน้ าทะเลพบว่าจะมีค่าเท่ากับ ๘๐๓ ไมโครซีเวิร์ตต่อปี 
นอกจากนี้ปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยของแต่ละเขตภูมิภาคในประเทศไทยยกเว้นในเขตภาคเหนือจะมีค่าน้อย
กว่าปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยของประชากรทั้งประเทศ และเมื่อพิจารณาจากรายงานปริมาณรังสียังผลเฉลี่ย
จากรังสีคอสมิกที่ประชาชนทั้งโลกได้รับต่อปีจาก UNSCEAR (2000) ซึ่งมีค่าเท่ากับ ๓๘๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อ
ปี พบว่าปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยของประชาชนไทยทั้งประเทศมีค่าน้อยกว่าประมาณ ๑๑๖ ไมโครซีเวิร์ตต่อ
ปี  

การศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยต่อปีที่ประชาชนอาจจะได้จาก
กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติที่เกิดจากรังสีคอสมิก ซึ่งแผนที่หรือข้อมูลที่ได้จากการประเมินปริมาณรังสียัง
ผลเฉลี่ยจากรังสีคอสมิกจะท าให้ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ทราบว่าได้รับปริมาณรังสีคอสมิกเท่าไหร่ในหนึ่งปี
ตามจังหวัดหรือเขตภูมิภาคที่อาศัยอยู่ อย่างไรก็ตามการตรวจสอบความถูกต้องจากการศึกษานี้เป็นสิ่งที่
ส าคัญตามมาเพ่ือให้การศึกษานี้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมและต่อยอดจาก
การศึกษานี้ โดยการตรวจวัดปริมาณรังสีแกมมาในพ้ืนที่ต่าง ๆ  ทั่วทุกภาคของประเทศโดยใช้เครื่องมือวัด
ปริมาณรังสี เช่น เครื่องส ารวจรังสี หรือเครื่องบันทึกปริมาณรังสี เพ่ือหาค่าปริมาณรังสีคอสมิกที่เกิดขึ้นใน
การวัดจริงในพ้ืนที่ เพ่ือใช้เป็นค่าอ้างอิงในพ้ืนที่และใช้ในการเปรียบเทียบระดับปริมาณรังสียังผลจากรังสี
คอสมิกกับผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษานี้ นอกจากนี้ยังสามารถน าค่าปริมาณรังสียังผลจากการศึกษานี้
ไปเปรียบเทียบกับปริมาณรังสียังผลจากข้อมูลการวัดของสถานีตรวจวัดอัตราปริมาณรังสีแกมมาในอากาศ
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ข อ ง ส า นั ก ง า น ป ร ม า ณู เ พ่ื อ สั น ติ  ทั้ ง  ๑ ๘  ส ถ า นี ทั่ ว ทุ ก ภ า ค ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ 
(http://www.oap.go.th/resources/radiation-report) ได้แก่  กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดตาก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร จังหวัด
ขอนแก่น จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดอุบลราขธานี จังหวัดระยอง จังหวัดตราด จังหวัดชุมพร จังห วัดระนอง 
จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสงขลา ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบถูกต้องของการประเมินผลจากการศึกษานี้ที่ได้ผล
การประเมินจากการค านวณโดยใช้สมการคณิตศาสตร์ ทั้งนี้อาจจะพิจารณาตัวแปรต่าง ๆ  ที่มีผลต่อการ
ประเมินปริมาณรังสียังผลจากรังสีคอสมิกในการศึกษาครั้งต่อไป เช่น ค่าละติจูด ค่าความแปรผันเชิงพ้ืนที่ 
ความผันผวนของอนุภาคของรังสีคอสมิกในพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน เช่น พื้นที่เมือง พื้นที่ชนบท พ้ืนที่ภาคเหนือ
และพ้ืนที่ภาคใต้ เป็นต้น      

8. ผลผลิตและตัวช้ีวัดของกิจกรรม
กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายที่ได้ 

1.พัฒนาเทคนิคการตรวจวัดนิวไคลด์
กัมมันตรังสีในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต: เทคนิคในการตรวจวัดนิว
ไคลด์กัมมันตรังสีที่มนุษย์สร้างขึ้น ใน
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมอย่างมีมาตรฐาน

จ านวนเทคนิคในการ
ต ร ว จ วั ด นิ ว ไค ล ด์
กัมมันตรังสีที่ มนุษย์
สร้ างขึ้ น ในตั วอย่ าง
สิ่งแวดล้อมที่ผ่านการ
ทดสอบกับวัสดุอ้างอิง
หรือการทดสอบความ
ช า น า ญ ห รื อ ก า ร
ท ด ส อ บ ร ะ ห ว่ า ง
ห้องปฏิบัติการ 

จ านวน 2 เทคนิค 
(ระยะเวลา 2 ปี) 

เทคนิคการวิเคราะห์
กัมมันตภาพรังสี Sr-90 อย่าง
เร็วในตัวอย่างน้ าทะเล 
จ านวน 1 เทคนิค ที่ผ่านการ
ทดสอบกับตัวอย่าง 2 ชนิดคือ 
Proficiency Test (PT) จาก 
IAEA (IAEA-RML-2015-01) 
และน้ าทะเลสังเคราะห์ที่
ทราบค่า Sr-90 

2.ศึกษาการสะสมและผลกระทบทาง
รังสีต่อสิ่งมีชีวิตในสภาวะแวดล้อม
ต่างๆ ภายในห้องปฏิบัติการ
นิเวศวิทยารังสี
ผลผลิต: ข้อมูลการสะสมสารรังสีและ
ผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งมีชีวิตของ
ประเทศไทย

จ านวนสิ่ งมีชีวิตของ
ประเทศไทยที่น ามา
ท าการศึกษาการสะสม
สารรังสีและผลกระทบ
ทางรังสี 

จ านวน 3 ชนิด 
(ระยะเวลา 3 ปี) 

ข้อมูลกัมมันตภาพรังสี Cs-
137 และข้อมูลลักษณะทาง
พันธุกรรมของหอยแมลงภู่ 
(Perna viridis) ของประเทศ
ไทย 

3.จัดท าแบบจ าลองต้นแบบเพ่ือใช้ใน
การประเมินผลกระทบทางรังสีของ
สิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ไทย
ผลผลิต: แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
ที่เหมาะสมกับการประเมินผลกระทบ

จ านวนแบบจ าลองทาง
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ที่
เห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร
ประเมินผลกระทบทาง
รังสี ของสิ่ งมี ชี วิ ต ใน
ประเทศไทย 

1 แบบจ าลอง 
(ระยะเวลา 1 ปี) 

สมการคณิตศาสตร์ส าหรับ
การประเมินปริมาณรังสี
คอสมิกในประชาชนไทย 
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ทางรังสีของสิ่งมีชีวิตในประเทศไทย 
4.รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูล
ปริมาณกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทย
ผลผลิต: ฐานข้อมูลทางรังสีที่มีข้อมูล
เป็นปัจจุบันและอยู่ในรูปแบบที่
สอดคล้องกับฐานข้อมูลนานาชาติ

จ านวนฐานข้อมูลทาง
รั ง สี ที่ มี ข้ อ มู ล เป็ น
ปั จ จุ บั น แ ล ะ อ ยู่ ใน
รูปแบบที่สอดคล้องกับ
ฐานข้อมูลนานาชาติ 

1 โปรแกรม/ระบบ 
(ระยะเวลา 3 ปี) 

ฐานข้อมูลกัมมันตภาพรังสีใน
สิ่งแวดล้อมทางทะเลของ
ประเทศไทย จ านวน 1 ระบบ 
ที่สนับสนุนข้อมูลให้กับ
ฐานข้อมูลกัมมันตภาพรังสีใน
สิ่งแวดล้อมทางทะเลของ
ภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก (Asia-
Pacific Marine 
Environmental 
Radioactivity Database 
(ASPAMARD) และของ
นานาชาติ (Marine 
Information System, 
MARiS)  

5. จัดซื้ อ โปรแกรมวิ เคราะห์ ภ าพ
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ผลผลิต : โปรแกรมวิ เคราะห์ภาพ
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

จ า น ว น โป ร แ ก ร ม
วิเคราะห์ภาพ พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ 

1 โปรแกรม/ระบบ 
(ระยะเวลา 1 ปี) 

โปรแกรมวิเคราะห์ภาพ 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
จ านวน 1 ระบบ 

6. การเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการระดับประเทศและ
นานาชาติ
ผลผลิต: ผลงานวิจัยที่ถูกน าเสนอใน
การประชุมวิชาการระดับประเทศและ
นานาชาติ

จ านวนผลงานวิจัยที่
ถู ก น า เส น อ ใน ก า ร
ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร
ระดั บ ป ระ เท ศและ
นานาชาติ 

5 เรื่อง 
(ระยะเวลา 3 ปี) 

1.นำเสนอผลงานแบบปาก
เปล่า เรื่อง
Cs-137 Background
Measurement in the
Marine Environment of
the Asia-Pacific Region to
Support Emerging
Challenges of On-Site
Inspection (OSI) in Seas
ในการประชุม CTBTO
Science and Technology
Conference 2019
(SnT2019)
2.บทคัดย่อ เรื่อง Almost a
Decade after the
Fukushima-Daiichi
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Nuclear Accident; Have 
the Thai Seawater and 
marine biota been 
radioactively 
contaminated or 
effected by Cs-137? ได้รับ
การตอบรับให้เข้าร่วมน าเสนอ
ในรูปแบบโปสเตอร์ใน 5th 
International Conference 
on Radioecology & 
Environmental 
Radioactivity 

9. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายที่ได้ 

1.ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยา
รังสีที่มีมาตรฐาน

เป็นห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสีที่มี
ความพร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือและ
แนวทางการปฏิ บั ติ งานภ ายใน
ห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานและมี
ความปลอดภัย ส าหรับการศึกษา
พฤติกรรมการสะสมของสารรังสีและ
ผลกระทบทางรังสีต่อสิ่ งมีชีวิตใน
สภาวะแวดล้อมต่างๆ 

1 ห้อง 
(ระยะเวลา 3 ปี) 

ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยา
รังสีได้รับการเสริมสร้าง
สมรรถนะ (ท้ังในด้าน
บุคลากร และเครื่องมือ) ให้
มีความพร้อมในการศึกษา
ผลกระทบทางรังสีต่อ
สิ่งมีชีวิตภายใต้
สภาพแวดล้อมต่างๆ (ไม่ได้
รับงบประมาณในปีพ.ศ.
2563) 

2.รายงานเกณฑ์มาตรฐาน
ความปลอดภัยทางรังสีต่อ
สิ่งแวดล้อมและประชาชน
ไทย

จ านวนรายงานเกณฑ์มาตรฐานความ
ปลอดภัยทางรังสีต่อสิ่งแวดล้อมและ
ประชาชนไทย 

1 ฉบับ 
(ระยะเวลา 3 ปี) 

ข้อมูลกัมมันตภาพรังสีใน
สิ่งแวดล้อมทางทะเลที่
สามารถใช้เป็นค่าอ้างอิงของ
ประเทศ และผลกระทบทาง
รังสีต่อพันธุกรรมของ
สิ่งมีชีวิต ส าหรับการ
ปรับปรุงค่ามาตรฐาน
คุณภาพน้ าทะเลของ
ประเทศไทย ของกรม
ควบคุมมลพิษ (ไม่ได้รับ
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งบประมาณในปีพ.ศ.2563) 
3.คู่มือมาตรการและแนวทาง
การเตรียมความพร้อมและ
รับมือการปนเปื้อนทางรังสีใน
สิ่งแวดล้อม

จ านวนคู่มือมาตรการและแนวทาง
การเตรียมความพร้อมและรับมือการ
ปนเปื้อนทางรังสีในสิ่งแวดล้อม 

1 ฉบับ 
(ระยะเวลา 3 ปี) 

ได้คู่มือในการวิเคราะห์
กัมมันตภาพรังสี Sr-90 
อย่างเร็วในน้ าทะเล จ านวน 
1 ฉบับ (ไม่ได้รับ
งบประมาณในปีพ.ศ.2563) 

4.สิ่งแวดล้อมและประชาชน
ไท ย ไ ด้ รั บ ก า ร ป้ อ ง กั น
ผลกระทบทางรังสีจากภัย
คุกคามทางด้านนิวเคลียร์และ
รังสีทั้งในและนอกประเทศ

ปริมาณรังสีที่สิ่งมีชีวิตและประชาชน
ไทยได้รับจะต้องไม่เกินเกณฑ์ความ
ปลอดภัยที่ยอมรับกันในระดับสากล 

ค่าปริมาณรังสีที่
สิ่ ง มี ชี วิ ต แ ล ะ
ประชาชนได้รับ
ต่อปี 
(ระยะเวลา 3 ปี) 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ 
ลักษณะทางพันธุกรรมของ
หอยแมลงภู่ และระดับรังสี
คอสมิกท่ีประชาชนไทย
ได้รับ (ไม่ได้รับงบประมาณ
ในปีพ.ศ.2563) 

10. ผู้รับผิดชอบ
ต าแหน่งในโครงการ ชื่อ-นามสกุล บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

ที่ปรึกษาโครงการ นายธงชัย สุดประเสริฐ 
นางสุชิน อุดมสมพร 

ให้ค าปรึกษาการด าเนินการใน
โครงการ 

หัวหน้าโครงการ นายยุทธนา ตุ้มน้อย บริหารการด าเนินการในโครงการ 
ผู้ร่วมโครงการ นางวันวิวาห์ ตุ้มน้อย 

นายมณฑล ยงค์ประวัติ 
นายธวัชชัย อิทธิพูนธนกร 
นางสาวสุภัทรา วิเศษพจนกิจ 
นายภาคภูมิ อรามรุญ  
นางสาวปราณณิชา หงส์พิทักษ์พงศ์ 
นางสาวดรุณวรรณ ชื่นบุบผา 
นางณัชกานต์ นาคแก้ว 
นายชิษณุพงศ์ ขรัวทองเขียว 
นายรุ่งศักดิ์ สุวรรณกลาง 

ด าเนินการในกิจกรรมต่างๆของ
โครงการ 
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      (นายยุทธนา ตุ้มน้อย) 
   หัวหน้าโครงการ/ผู้รายงาน 

     (นายธงชัย สุดประเสริฐ) 
          ผกพม. 
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โครงการพัฒนาระบบการเฝาระวังภัยทางนิวเคลียรและรงัส ี

ในสิ่งแวดลอมกับผลกระทบตอประชาชน 

ดร. สมบูรณ โตอุตชนม 

กลุมวิศวกรรมนิวเคลียรและบำรุงรักษาเครื่องมือ 

กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภยั 

สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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รายงาน 

โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในสิ่งแวดล้อมกบัผลกระทบต่อ
ประชาชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

บทน า 
สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในสิ่งแวดล้อมที่ติดตั้งอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ปัจจุบันมีจ านวนสถานี

ทั้งหมด ๒๓ สถานี ประกอบด้วยสถานีส าหรับวัดกัมมันตภาพรังสีในอากาศ ๑๘ สถานี และใต้น้ าทะเล ๕ สถานี 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีมีราคาค่อนข้างสูง รวมถึงค่าบริการในการดูแลรักษาซ่อม
บ ารุง และการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อะไหล่จากบริษัทผู้ผลิต จ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก  

กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสีเล็งเห็นว่า การพัฒนาระบบวัดทางนิวเคลียร์และรังสีมีความส าคัญอย่างยิ่งที่
จะช่วยพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เกิดการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มี
องค์ความรู้ทางด้านวิชาการ ตลอดจนวางรากฐานในการวิจัยและพัฒนาต่อยอดระบบวัดทางนิวเคลียร์และรังสี มี
การสร้างและพัฒนานวัตกรรมใช้ภายในประเทศ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและการน าเข้าจากต่างประเทศ  การด าเนินการ
ภายใต้โครงการนี้จะครอบคลุมถึงการพัฒนาระบบการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีต่างๆ ทั่ว
ประเทศ เพ่ือท าการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ต่างๆ บนแผนวงจรพิมพ์ส าหรับใช้ในการซ่อมบ ารุงสถานี
ต่างๆ ในอนาคต ระหว่างการด าเนินการจะท าการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ของแต่ละ
สถานีควบคู่ไปด้วย  นอกจากนี้ยังรวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถด้านความช านาญของห้องปฏิบัติการตรวจวัด
กัมมันตภาพรังสีในอาหารและสิ่งแวดล้อม และสร้างเครือข่ายร่วมของห้องปฏิบัติการที่มีจ ากัดส าหรับรองรับความ
ต้องการของผู้ประกอบการทั้งการน าเข้าและส่งออก 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ วิจัย พัฒนา ระบบวัดทางนิวเคลียร์และรังสี  และการสร้างนวัตกรรมทาง            
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

๒. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี 
๓. เพ่ือรวบรวมจัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนแผ่นวงจรพิมพ์ของระบบวัดของสถานีเฝ้าระวัง

ภัยทางรังสี 
๔. เพ่ือด าเนินการซ่อมบ ารุง หากระบบวัดของสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ของ

สถานีช ารุดเสียหาย ให้สามารถท างานได้ปกติ 
๕. เพ่ือด าเนินการทดสอบความช านาญระหว่างปฏิบัติการที่ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในอาหารและ

สิ่งแวดล้อม 
๖. เพ่ือสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในอาหารและสิ่งแวดล้อม 
๗. เพ่ือเพ่ิมจ านวนห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพ สามารถให้บริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในอาหารและ

สิ่งแวดล้อม 
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แผนการด าเนินงาน 

๑. การพัฒนาระบบวัดรังสีในสิ่งแวดล้อม มีแผนการด าเนินงานและข้ันตอนดังนี้ 

- ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีของหัววัดแบบ NaI

- ศึกษาเรียนรู้หลักการท างานของระบบวัดรังสี

- การจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการวิจัยและพัฒนา

- ศึกษาเรียนรู้การใช้งานวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

- ศึกษาเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนาระบบวัดส าหรับหัววัดแบบ NaI

- ทดลอง ทดสอบ แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาระบบวัดและโปรแกรมควบคุมการท างานของระบบวัด

๒. การพัฒนาระบบซ่อมบ ารุงสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี มีแผนการด าเนินงานและข้ันตอนดังนี้ 

- วางแผนการท างาน ส าหรับศึกษาเรียนรู้การท างานของระบบวัดของสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีใน
สิ่งแวดล้อมท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน เพ่ือด าเนินการจัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ บน
แผ่นวงจรพิมพ์ของระบบวัดของสถานี

- ด าเนินการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี ระบบเก็บตัวอย่างอากาศ และ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งประจ าสถานีตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี

- ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงสถานีฯ

๓. การเสริมสร้างศักยภาพของห้องปฏิบัติการทางรังสี มีแผนการด าเนินงานและขั้นตอนดังนี้ 

- ด าเนินการจัดซื้อเครื่องดูดความชื้นส าหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ

๔. ก าหนดหน่วยงานเครือข่ายที่เข้าร่วมทดสอบตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในอาหารและสิ่งแวดล้อม เช่น 
สทน. ฝ่ายงานบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสินค้าส่งออก, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชา
รังสีประยุกต์แลไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ (บางเขน) และ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส) กลุ่มเฝ้า
ตรวจกัมมันตภาพรังสี 
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๑. ระบบวัดรังสี 

รูปที่  ๑ แสดงระบบการท างานของระบบวัดรังสีเบื้องต้น จากรูปประกอบด้วยหัววัดรังสีชนิดก๊าซ 
แอมป์มิเตอร์ และแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่มีค่าสูง (Direct Current High Voltage Source) เมื่อหัววัด
รังสีได้รับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงศักย์สูงที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จะท าให้เกิด
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นภายในหัววัดรังสี ซึ่งภายในหัววัดจะบรรจุด้วยก๊าซเฉื่อย ซึ่งเป็นส่วนผสมของก๊าซอาร์กอน 
(Argon) ร้อยละ ๙๐ และ ก๊าซมีเทน (Methane) ร้อยละ ๑๐ เมื่อรังสีเดินทางผ่านเข้ามาในหัววัดรังสีจะท าให้
อนุภาคของก๊าซภายในหัววัดเกิดการแตกตัวเป็นไอออนบวก และไอออนลบ โดยที่ไอออนบวกจะวิ่งไปที่ขั้วลบ 
(Cathode) และไอออนลบจะวิ่งไปที่ขั้วบวก (Anode) ซึ่งจะท าให้เข็มของแอมป์มิเตอร์เกิดการเคลื่อนที่ ซึ่งจะแปร
ผันตรงกับปริมาณของรังสีที่วิ่งเข้ามาในหัววัดรังสี 

หลักการท างานของระบบวัดรังสีชนิดก๊าซเป็นพ้ืนฐานของหลักการท างานของหัววัดรังสีชนิดต่างๆ ถึงแม้ว่า
หัววัดรังสีชนิดก๊าซจะเป็นการนับจ านวนปริมาณรังสีรวม ซึ่งแตกต่างจากหัววัดรังสีชนิดโซเดียมไอโอไดน์ (NaI) และ
หัววัดรังสีแบบเซมิคอนดักเตอร์ ที่สามารถแยกพลังงาน/ชนิดของไอโซโทบรังสีได้ 

รูปที่ ๑ ระบบวัดรังสีชนิดหัววดัแบบก๊าซ 

+

-

สนามแมเ่หลก็ไฟฟา้ 

Cathode 

Anode รังสี 
แอมป์มิเตอร ์ DC HV 

Source 
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รูปที่ ๒ แสดงระบบการท างานของเครื่องมือวัดรังสีที่ใช้หัววัดรังสีแบบโซเดียมไอโอไดน์ (NaI) ภายในหัววัด 
NaI ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ คือ หัววัดรังสีที่เป็นคริสตอลสกัดจากโซเดียมไอโอไดน์ (Sodium – Iodide 
Crystal), หลอดโฟโตมัลติพลายเออร์ (Photomultiplier Tube) และส่วนนับวัดและประมวลผล (Measuring 
Device/System) การท างานของระบบวัดรังสีแบบ NaI สามารถอธิบายได้ดังนี้ เมื่อระบบวัดได้รับแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรงที่มีค่าที่เหมาะสม เมื่อรังสีเคลื่อนที่ผ่านคริสตอลของหัววัดรังสีแบบ NaI จะท าให้เกิดการแตกตัวของแสง
ในผลึกของคริสตอล แสงที่ได้จากผลึกของคริสตอลจะเคลื่อนที่ผ่านหน้าต่างที่เรียกว่า Optical Window ไปยังขั้ว
คาโธดของหลอดโฟโตมัลติพลายเออร์ อนุภาคของแสงหรือโฟตอนจะเคลื่อนที่จากขั้วคาโธดไปยังขั้วอาโนดของ
หลอดโฟโตมัลติพลายเออร์ ระหว่างขั้วทั้งสองอนุภาคของโฟตอนจะได้รับการกระตุ้นให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่
ออกแบบไว้ โดยการจัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่เหมาะสมให้กับกริด (Grid) ที่อยู่ระหว่างทางของขั้วคาโธดและอา
โนด ระบบวัด NaI สามารถแยกแยะพลังงานของไอโซโทบรังสีและจ านวนนับของไอโซโทบรังสีต่างๆ ได้โดยการ
ประมวลผลและจัดเรียงค่าแรงดันไฟฟ้าที่ได้รับจากขั้วอาโนด ซึ่งแปรผันตรงกับความเข้มของแสงที่ได้จากผลึกของ
หัววัดรังสี NaI หรืออาจกล่าวได้ว่า ความเข้มของแสงที่ได้จากคริสตอลของหัววัดรังสีจะแปรผันตามพลังงานของไอ
โซโทบรังสี  

การวิจัยและพัฒนาระบบวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมโดยใช้หัววัดแบบ NaI จะเริ่มตั้งแต่ศึกษาเรียนรู้การท างาน
ของระบบวัดรังสี เรียนรู้ค้นหาวิธีการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางแหล่งข้อมูลที่น าเสนอโดยบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ 
ซึ่งเป็นลักษณะของ Opened Source หนังสือและเอกสารทางวิชาการ เป็นต้น 

รูปที่ ๒ ระบบวัดรังสีของหัววัดรังสีแบบโซเดียมไอโอไดน์ (NaI) 

ที่มา http://www.equipcoservices.com/support/tutorials/introduction-to-radiation-monitors 
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๒. สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี 

รูปที่ ๓ แสดงต าแหน่งที่ตั้งของสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในประเทศไทยตามภูมิภาคต่างๆ ส าหรับ
ภาคเหนือจะมีเฉพาะสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศ ประกอบด้วยจังหวัดตาก จังหวัด เชียงใหม่ จังหวัดพะเยา 
และจังหวัดเชียงราย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีเฉพาะสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศ ประกอบด้วยจังหวัด
ขอนแก่น จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดอุบลราชธานี, ภาคตะวันออก ประกอบด้วย
สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศในจังหวัดระยอง และจังหวัดตราด และสถานีเฝ้าระวังภัยทางรั งสีใต้น้ าทะเลใน
จังหวัดระยอง, ภาคตะวันตกมีสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศจ านวน ๒ สถานีในจังหวัดกาญจนบุรี, ภาคใต้มี
สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศติดตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดระนอง จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสงขลา ส่วน
สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีใต้น้ าทะเลในพ้ืนที่ภาคใต้ติดตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดภูเก็ต และ
จังหวัดสงขลา, และพ้ืนที่ภาคกลางสถานีฯ ติดตั้งอยู่ที่ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กรุงเทพฯ ทั้งนี้จ านวนสถานี
ทั้งหมดท่ัวประเทศอยู่ที่ ๒๓ สถานี เป็นสถานีส าหรับตรวจวัดในอากาศ ๑๘ สถานี และตรวจวัดใต้น้ าทะเล ๕ สถานี  

รูปที่ ๓ ต าแหน่งที่ตั้งสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี 
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รูปที่ ๔ แสดงสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีรูปแบบต่างๆ ที่ใช้อยู่ในประเทศไทยในปัจจุบัน ประกอบด้วย
ระบบวัดรังสีแกมมาจาก Berthold รุ่น LB111 จากประเทศเยอรมันนี, ระบบวัดรังสีในสิ่งแวดล้อม Eco Friendly 
Radiation Detector: EFRD รุ่น 3000 และ 3500 จากประเทศเกาหลี , และระบบวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมจาก 
ENVINET รุ่น SARA  

ระบบวัด Berthold รุ่น LB111 ใช้หัววัดรังสีแบบก๊าซ ท าให้แสดงระดับปริมาณรังสีเป็นค่าระดับรังสีต่อ
เวลา (Dose rate มีหน่วยวัด เช่น µSv/h เป็นต้น) ในขณะที่อีก ๒ ระบบจะประกอบด้วยหัววัดรังสีโซเดียมไอโอไดน์ 
NaI และหัววัดแบบก๊าซ ซึ่งสามารถแยกไอโซโทบรังสีหรือพลังงานของรังสีได้ ในขณะที่ระดับของปริมาณรังสีมีค่าสูง
หัววัด NaI ไม่สามารถวัดค่าปริมาณรังสีได้อย่างถูกต้อง ระบบจะใช้หัววัดแบบก๊าซส าหรับการวัดรังสีสูงแทนหัววัด
รังสี NaI  

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๑. ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ส าหรับวิจัยพัฒนาระบบวัดรังสีในสิ่งแวดล้อม โดยใช้
เทคโนโลยีหัววัดชนิดโซเดียมไอโอไดน์ NaI 

๒. ด าเนินการตามแผนงานเพ่ือจัดเก็บข้อมูลของสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีแบบต่างๆ เพ่ือจัดเก็บข้อมูล
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนแผ่นวงจรพิมพ์ (ตัวอย่างตามรูปที่ ๕ ) 

รูปที่ ๔ สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีโมเดลต่างๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันประกอบด้วย 

Berthold LB111 (รูปซ้าย), ระบบ EFRD (รูปกลาง) และ SARA (รูปขวา) 
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๓. ด าเนินการซ่อมบ ารุงและเปลี่ยน High Voltage โมดูล ของสถานีฯ ในจังหวัดตาก 

๔. ด าเนินการเปลี่ยนมอเตอร์ส าหรับเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศของสถานีฯ จังหวัดอุบลราชธานี และดูแล
รักษาและซ่อมบ ารุงระบบเก็บตัวอย่างอากาศในจังหวัดอ่ืนๆ 

รูปที่ ๕ แผ่นวงจรพิมพ์ของระบบวัดแบบต่างๆ ที่ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล 
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๕. ด าเนินการปรับปรุง-เปลี่ยนระบบจ่ายไฟฟ้าของระบบ EFRD ส าหรับสถานีฯ ในจังหวัดเชียงใหม่ 

๖. ด าเนินการติดต่อประสานงานกับนายอัตรา ไชยมงคล นักวิชาการประมง ข้าราชการของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เขต ๖ สงขลา เพื่อขอใช้พ้ืนที่ในการติดตั้งระบบโหลดหัววัดใต้น้ าที่
จะด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๗. ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบ ารุงสถานีฯ ได้แก่ ระบบ Cooling system และซ่อมบ ารุงระบบ
เก็บอนุภาคในอากาศ เป็นต้น 

๘. ด าเนินการจัดซื้อเครื่องดูดความชื้นส าหรับใช้ในห้องปฏิบัติการทางรังสี 

๓. การพัฒนาความช านาญของห้องปฏิบัติการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในอาหารและสิ่งแวดล้อม 

 การแจกตัวอย่างทดสอบ ได้ประสานงานกับหน่วยงานเครือข่ายไว้แล้ว คาดว่าจะแจกจ่ายและส่งตัวอย่าง 
ประมาณปลายเดือน พฤศจิกายนนี้ (เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสี/เปรียบเทียบผลวิเคราะห์จาก
ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ในโครงการปี ๒๕๖๑)  

              ๑. เครือข่ายห้องปฏิบัติการจะเข้ามารับเองที่ส านักงาน ปส . (มีการตรวจเช็คสภาพภาชนะที่บรรจุ
ตัวอย่างให้เรียบร้อย ไม่มีรอยแตก/รั่ว ก่อนส่ง ส่งตัวอย่างชนิดเติมสารรังสี ๒ ตัวอย่าง และตัวอย่างรังสีพ้ืนหลัง ๒ 
ตัวอย่างของแต่ละห้องปฏิบัติการ 

  ๒. แผนการทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกันของตัวอย่าง 

วิธีการ  

         จัดซื้อตัวอย่างน้ านมโค ๒ ชนิด คือ ๑) นมดิบเกษตรและ ๒) นมพาสเจอร์ไร้ส์เกษตร ชนิดละ๓๐ ลิตรต่อ
ตัวอย่าง ทราบแหล่งผลิตน้ านมดิบในประเทศไทย ส าหรับเตรียมตัวอย่างทดสอบจ านวน ๒๐ ลิตร และตัวอย่าง
ส าหรับวัดรังสีพื้นหลัง (แบกกราวนด์) จ านวน ๑๐ ลิตร   

ก่อนด าเนินการ   

วัดปริมาณรังสีแกมมาในตัวอย่างน้ านม เพ่ือตรวจเช็คชนิดนิวไคลด์ที่มีอยู่ในตัวอย่าง 

๑.  การปรับเทียบมาตรฐานของระบบวัดรังสีแกมมา มี 2 รูปแบบ คือ  

       ๑.๑  การปรับเทียบพลังงาน เพ่ือหาค่าความคงที่ของพลังงานและชนิดนิวไคลด์ที่มีในตัวอย่างกับสารรังสี
มาตรฐานที่เป็น point sources เช่น Cs-137 ที่พลังงาน 662 keV. และ Co-60 ที่พลังงาน 1173.25 keV. และ 
1332.50 keV. ตามล าดับ 
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        ๑.๒  การปรับเทียบประสิทธิภาพของหัววัด จากการน าสารรังสีมาตรฐานที่มีภาชนะรูปทรงเหมือนตัวอย่างที่
วิเคราะห์ในงานทดลองนี้ใช้สารมาตรฐาน MP-545 มีลักษณะเป็นเจลกึ่งของแข็ง-ของเหลว (วัดตัวอย่างสด) ไปหาค่า
นับวัดปริมาณรังสี เพ่ือใช้ค านวณกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างมีหน่วย Bq/L (ตัวอย่างของเหลว) 

        ๑.๓  การปรับเทียบประสิทธิภาพของหัววัด จากสารรังสีมาตรฐานที่มีภาชนะรูปทรงเหมือนตัวอย่างที่
วิเคราะห์เป็นผงละเอียด ในงานทดลองใช้สารรังสีมาตรฐานนมผง(IAEA-473)ไปหาค่านับวัดปริมาณรังสี 
(efficiency) เพ่ือใช้ค านวณกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างมีหน่วยBq/kg(dry) 

๒. การเตรียมตัวอย่างทดสอบ (นมผง) 

         ๒.๑ เตรียมตัวอย่างส าหรับวัดปริมาณรังสีแกมมา (วัดสด) ใช้ตัวแทนตัวอย่างเป็นนมดิบเกษตรโดยบรรจุ
ตัวอย่างลงในภาชนะ Marinelli Beaker ขนาด 1 ลิตร ชั่งน้ าหนักตัวอย่างพร้อมภาชนะ จะได้น้ าหนักตัวอย่างที่
แท้จริงในหน่วยกรัมเพ่ือตรวจวัดชนิดนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มีอยู่ในตัวอย่างด้วยระบบแกมมาสเปกโตรเมตรี ใช้เวลา
วัด 10,000 วินาทีต่อตัวอย่าง   

หมายเหตุ  : ส่วนใหญ่การวัดตัวอย่างในสิ่งแวดล้อมควรใช้เวลาที่เหมาะสมและนานกว่านี้ เพ่ือให้ผลการตรวจวัดมี
ความน่าเชื่อถือ จากการประมวลผลด้วยวิธีทางสถิติทดสอบ  

๒.๒  น าตัวอย่างนมดิบเกษตรและนมสดเกษตรชนิดพาสเจอร์ไร้ส์ ผ่านการท าแห้งด้วยวิธี Freeze dryer 
รุ่น……จากปริมาตรตัวอย่าง 30 ลิตรจนครบ  (มีคู่มือการใช้งาน กฝร.) แบ่งตัวอย่างออกเป็น 2 ส่วนโดยน าตัวอย่าง
แห้งหนักประมาณ 2,500 กรัม จากปริมาตร 20 ลิตร ส าหรับเติมสารรังสีชนิดไม่ปิดผนึกคือ สทรอนเชียม -90 (90Sr) 
จะสลายตัวให้รังสีบีตา และทราบปริมาณความแรงรังสีที่ใช้ประมาณ 209 Bq/kg(dry) ส่วนตัวอย่างที่เหลืออีก 10 
ลิตร น าไปผ่านการท าแห้งแล้วได้น้ าหนักประมาณ 1,200 กรัม ส าหรับเตรียมตัวอย่างแบกกราวนด์ (รังสีพ้ืนหลัง) 
และไม่เติมสารรังสี     
        ๒.๓ บดตัวอย่างจนละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันด้วยครกบดตัวอย่าง ปริมาตรครบทั้ง 30 ลิตร แล้วน าตัวอย่าง
แห้งหนัก 3.0 กรัม ใส่ลงบนภาชนะจานวัดรังสี มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จ านวน 6 ตัวอย่าง (duplication = 
6) น าไปวัดปริมาณรังสีแอลฟา-บีตารวมใช้เวลาวัด 200 นาทตี่อตัวอย่างได้ค่านับวัดตัวอย่างดังนี้ 14.37±0.38 ,
13.83±0.37 ,16.98±0.41, 13.27±0.36,13.12±0.36 และ 13.77±0.37 cpm ตามล าดับ และเปอร์เซ็นต์น้ าหนัก
แห้ง (ที่ยังไม่ผ่านการท าแห้ง) มีค่าเฉลี่ย 11-12 เปอร์เซ็นต์
       ๒.๔ น าตัวอย่างนมผงที่บดละเอียดจนเป็นเนื้อเดียวกันน้ าหนัก 100 กรัม ลงในภาชนะกระบอกพลาสติกชนิด
โพลีเอธิลีนขนาด 100 g. มีขนาดรูปทรงเหมือนกับสารมาตรฐานนมผงรหัส IAEA-473 ก่อนน าไปวัดปริมาณรังสี
แกมมา ใช้เวลาวัด 10,000 วินาที  (ใช้ตัวแทนตัวอย่างเป็นชนิดนมดิบเกษตร) ติดฉลากเลเบลข้างภาชนะกระบอก
พลาสติกใส่ตัวอย่างพร้อมชื่อตัวอย่าง…สถานที่เก็บ..,.น้ าหนักตัวอย่าง…วันที่เก็บตัวอย่าง…และวันที่เตรียม…เป็นต้น  
๓. เตรียมตัวอย่างทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogeneous Test) จากการประเมินผลทางสถิติทดสอบ
ความช านาญ (ISO 13528:2015) และโปรมแกรม Excel (Anova analysis) เปรียบเทียบสถิติที่ใช้ทดสอบเพ่ือ
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ต้องการทดสอบความใช้ได้ของตัวอย่างที่จะส่งให้หน่วยงานเครือข่าย ก่อนท าการวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีที่
มีจริงในตัวอย่างและได้ผลการวัดที่ถูกต้องแม่นย า 

 ๓.๑  ตัวอย่างที่เติมสารรังสี (สทรอนเชียม-90) 
        ๓.๑.๑ น าตัวอย่างแห้งหนักประมาณ 2,000 กรัมแบ่งลงในภาชนะกระบอกพลาสติกขนาด 1 ลิตร

จ านวน 2 กระบอก (ตัวอย่างเดียวกัน)    
 ๓.๑.๒ แบ่งตัวอย่างจากข้อ ๓.๑.๑ จากกระบอกพลาสติก (1) หนักประมาณ 450 กรัม บรรจุลง

ภาชนะกระบอกพลาสติกใหม่ ขนาดเท่ากัน อัดตัวอย่างให้แน่นด้วยแท่นสแตนเลส ค่อยหยดสารรังสีมาตรฐานด้วย
หลอดดูดพลาสติกขนาด 1 มิลลิลิตร มีความแรงรังสี 209 Bq/kg (dry) ลงบนตัวอย่างแห้ง ระมัดระวังไม่ให้สัมผัสกับ
ภาชนะใส่ตัวอย่าง 

๓.๑.๓ วางตัวอย่างให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง (ทิ้งไว้1คืน) เติมน้ าหนักตัวอย่างนมผงที่เหลืออีกประมาณ 
550 กรัมลงไป ค่อยบดอัดด้วยแท่นสแตนเลส จนน้ าหนักตัวอย่างครบ 1,000 กรัม อัดตัวอย่างให้แน่นปิดฝาภาชนะ 
พร้อมติดฉลากเลเบลข้างภาชนะแล้วน าไปเข้าเครื่องเขย่าใช้เวลานาน 6 ชั่วโมง 
๔. น าตัวอย่างจากข้อ ๓.๑.๓ ลงในภาชนะกระบอกพลาสติกขนาด 2 ลิตร เติมส่วนที่เหลืออีกประมาณ 1000 กรัม 
มีน้ าหนักประมาณ 2,000 กรัม บดอัดตัวอย่างด้วยแท่นสแตนเลส ปิดฝาให้สนิท ก่อนน าไปเข้าเครื่องเขย่า         ใช้
เวลานาน 6 ชั่วโมง เพ่ือให้ตัวอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน  

๕. ตักตัวอย่างจากข้อ ๔ ลงในภาชนะกระบอกพลาสติก น้ าหนัก 100 กรัม ลงในกระบอกพลาสติกขนาด 100 
มิลลิลิตร ชั่งน้ าหนักก่อนปิดฝา พร้อมติดฉลากข้างภาชนะ (ควรเตรียมให้เสร็จในวันเดียว เพ่ือไม่ให้เกิด
ความชื้นกับตัวอย่าง) 

๖. น าตัวอย่างไปฉายรังสีด้วยเครื่องแกมมาเซล-220 มีแหล่งก าเนิดสารรังสีมาตรฐาน Co-60 ที่ 25 กิโลเกรย์ ใช้
เวลานาน 6 ชั่วโมง เก็บตัวอย่างไว้ทดสอบไว้ในตู้ดูดความชื้นเสมอ ก่อนสุ่มตัวอย่างจ านวน 8 ตัวอย่างมาใช้
ทดสอบ และเตรียมตัวอย่างหาค่าความเป็นเนื้อเดียวกัน(Homogeneity test) ด้วยระบบลิควิดซิลทิลเลชั่น 
(LSC) ก่อนน าผลการวัดไปประเมินผลทางสถิติการทดสอบความช านาญ   

๓.๒ การเตรียมตัวอย่างรังสีพ้ืนหลัง (Blank) จ านวน 5 ตัวอย่าง (ท า 3 ซ้ า) ไม่เติมสารรังสี  
       ๓.๒.๑ น าตัวอย่างแห้งหนักประมาณ 1,000 กรัม ลงภาชนะกระบอกพลาสติกขนาด 1 ลิตรจาก

น้ านมโคปริมาตร 10 ลิตร ผ่านการท าแห้งด้วยวิธี Freeze drying น าไปเข้าเครื่องเขย่านานประมาณ 4-6 ชั่วโมง 
ก่อนน าไปฉายรังสีแกมมาเซล -220 ที ่25 กิโลเกรย์ เท่ากับฉายรังสีตัวอย่าง  

       ๓.๒.๒ แบ่งตัวอย่างทดสอบจากข้อ 3.2.1 เทลงในภาชนะกระบอกพลาสติกหนัก 100 กรัม ลงใน
กระบอกพลาสติกขนาด 100 มิลลิลิตร น าไปชั่งน้ าหนักพร้อมฝา ติดฉลากเลเบลข้างภาชนะ (ควรเตรียมให้เสร็จใน
วันเดียว เนื่องจากมีความชื้นสูง) 

  ๓.๒.๓ เก็บตัวอย่างที่เตรียมเสร็จแล้วไว้ในตู้ดูดความชื้นเสมอ ก่อนสุ่มตัวอย่างมาทดสอบส าหรับหา
ค่าพ้ืนหลังจ านวน 5 ตัวอย่าง เพ่ือน ามาเตรียมตัวอย่างที่ไม่เติมสารรังสี (Blank Sample) แล้วน าไปหาค่านับวัด
ปริมาณรังสีบีตารวม และน ามาประเมินผลทางสถิติการทดสอบความช านาญ (Anova Analysis) 
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การทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกันส าหรับวิเคราะห์ด้วยระบบ LSC 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ (เมื่อเติมสารรังสี 90Sr) 

ตัวอย่างทดสอบ 20 ตัวอย่าง 

สุ่มตัวอย่าง 7-8  ตัวอย่าง 

ตัวอย่างสุ่ม     1    2     3              4      5    6   7  

น้ าหนัก(g)     20       20    20      20    20    20    20 

แบ่ง 3 ส่วน    6.67 6.67 6.67   6.67 6.67 6.67  6.67 6.67 6.67     6.67 6.67 6.67     6.67 6.67 6.67    6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 

ตวัอย่างทดสอบ  1   1   1      1   1    1     1  1    1     1   1    1     1    1    1     1   1    1      1    1    1 

          น าตัวอย่างที่เตรียมทดสอบจ านวน 8 ตัวอย่าง ขนาดน้ าหนัก 100 กรัม/ตัวอย่างทดสอบโดยน าตัวอย่าง
หนัก 1 กรัมไปวัดปริมาณรังสีบีตารวม น าไปวิเคราะห์ด้วยระบบ LSC รุ่น Tri-Carb 3180 TR/SLใช้เวลาวัด 20 
นาท ีจ านวน 3 รอบต่อตัวอย่าง (method Internal report NAEL/RM/001: 2015)    

วิธีการ 

๑. น าตัวอย่างหนัก 1 กรัม (ท า 3 ซ้ า) จ านวน 3 ตัวอย่าง มาละลายด้วยน้ ากลั่นที่มีความบริสุทธิ์สูง (DI – 
Water) ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ค่อยๆเติมสารละลายค็อกเทลชนิด intragel ปริมาตร 15 มิลลิลิตร ลงในขวดไว
แอลชนิดพลาสติกขนาด 20 มิลลิลิตร  

๒. เขย่าขวดตัวอย่างเบาๆเพ่ือให้ตัวอย่างละลายเป็นเนื้อเดียวกันขั้นตอนเตรียมตัวอย่างอยู่ระหว่าง 2-3 วันใช้  
เวลา 20 นาที จ านวน 3 รอบ วัด 3 ซ้ า ในขวดเดียวกัน (60 นาทีต่อตัวอย่าง) 

๓.  ค านวณค่านับวัดปริมาณรังสีบีตารวมด้วยระบบลิควิดซิลทิลเลชั่น และประเมินผลทางสถิติการทดสอบ    
ความช านาญ ตามมาตรฐาน ISO 13528 :2015 หรือใช้โปรแกรม Excel : (Anova  Analysis ) ประกอบด้วย
พารามิเตอร์ F(value), F(critical), F-test ,T-test และ Anova : Single factor เพ่ือหาความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มตัวอย่าง(Between group) กับ ภายในตัวอย่าง (Within group)  
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ผลการทดลอง 
     ก่อนน าตัวอย่างน้ านมไปผ่านการท าแห้งและน าไปทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกันของตัวอย่างนมผง ในเบื้องต้น
สามารถน าไปวัดปริมาณรังสีแกมมา เพ่ือตรวจหาชนิดนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มีอยู่ในตัวอย่างวิเคราะห์  
 ๑. วิธีเตรียมตัวอย่างน้ านมโคก่อนน าไปวัดปริมาณรังสีแกมมา  

๑. ๑ ชั่งภาชนะ marinelli beaker ขนาด 1 ลิตร ค่อยเติมตัวอย่างปริมาตรนม 1 ลิตร ปิดฝาภาชนะใส่  
 ตัวอย่างให้สนิท  

๑.๒ ชั่งน้ าหนักตัวอย่าง หน่วยกรัม ติดฉลากเลเบลลงบนฝากระป๋อง ปิดทับด้วยกระดาษกาวให้แน่นก่อน 
     น าไปวัดปริมาณรังสีแกมมา รายงานค่ากัมมันตภาพรังสีในตัวอย่าง ในหน่วย Bq/L  
๑.๓ ใช้สารรังสีมาตรฐาน MP-545 มีลักษณะเป็นเจล กึ่งของแข็ง รูปทรงเรขาคณิตเหมือนกับตัวอย่างที่ 
     วิเคราะห์ ส าหรับปรับเทียบมาตรฐาน (หาประสิทธิภาพของหัววัด) 
๑.๔ น าตัวอย่างที่วัดแล้ว ข้อ ๓. ผ่านการท าแห้งด้วยวิธี Freeze drying รวมกับตัวอย่างนมทั้งหมดอีก   

30  ลิตร  
๒. วิธีเตรียมตัวอย่างนมผงก่อนไปวัดปริมาณรังสีแกมมา 

  ๒.๑ น าตัวอย่างจากข้อ ๑.๔ มาบดให้ละเอียดด้วยครกบดตัวอย่าง บรรจุลงในกระบอกพลาสติกชนิดโพลี
เอธิลีน น้ าหนักประมาณ 100 กรัม  
 ๒.๒  ใช้สารอ้างอิงมาตรฐานนมผง IAEA-473 ปรับเทียบมาตรฐาน (หาประสิทธิภาพของหัววัดรังสีแกมมา) 

         ๒.๓  หาค่านับวัดปริมาณรังสี และค านวณหาค่า Activity (Bq/kg (dry) , LLD (Bq) 

ตารางที่ ๑ หาค่านับวัดปริมาณรังสีแกมมาในตัวอย่างน้ านมปริมาตร 1 ลิตรต่อตัวอย่าง และนมผงที่ผ่านการท า
แห้งด้วยวิธี  Freeze drying ใช้เวลาวัด 10,000 วินาทีต่อตัวอย่าง ดังตาราง 

ชนิดตัวอย่าง น้ าหนัก
ตัวอย่าง (g.) 

ชนิดนิวไคลด์ ค่าพลังงาน 

   ( keV.) 

ค่านับวัดรวม 

 (cps) 

ค่านับวัดสุทธิ 

 (cps) 

ประสิทธิภาพ
ของหัววัดรังส ี

น้ านมโค 991.24 Cs-137 661.66 < nd  0.005 

K-40 1460.75 199±16 

 นมผง 

(วิธี Freeze 
drying) 

101.50 Cs-137 661.66 11±10 0.013 

K-40 1460.75 284±19 
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         จากผลการวัด ไดค้่านับวัดปริมาณตัวอย่างน้ านมโคที่มีปริมาตรเท่ากัน มีค่าต่ ากว่าน้ านมโคที่น าไปผ่านการ
ท าแห้ง พบว่าค่ากัมมันตภาพรังสี Cs-137 มีค่า < ND  ส่วนน้ านมโคชนิดเดียวกันเมื่อผ่านการท าแห้งแล้ว จะได้ค่า
นับวัดสูงขึ้นเมื่อใช้เวลาวัดเท่ากัน ได้ค่ากัมมันตภาพรังสี Cs-137 เท่ากับ 0.98±0.001 Bq/kg dry และค่า LLD = 
0.22 Bq ดังนั้นผลการวัด ที่มีความถูกต้องอย่างมีนัยส าคัญ ควรเพ่ิมเวลาในการวัดให้นานขึ้น ส่วนใหญ่งานวิจัยที่
ผ่านมาควรท าการวัดไม่ต่ ากว่า 80,000 วินาที หรือท าให้ตัวอย่างมีความเข้มข้นขึ้นเช่นการเพ่ิมปริมาณตัวอย่าง 
จากผลการวัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการท า method validation (IAEA/AQ/27) 
        หลังจากน าตัวอย่างสดและน้ านมโคที่ผ่านการท าแห้งไปวัดปริมาณรังสีแกมมาเสร็จแล้ว แบ่งตัวอย่างแห้ง
น้ าหนัก ประมาณ 3.0 กรัมต่อตัวอย่าง วางลงบนจานวัดรังสี อัดตัวอย่างให้แน่น ก่อนน าไปวัดปริมาณรังสีบีตารวม
ด้วยเครื่อง proportional counter ใช้เวลาวัด 100 นาทีต่อตวัอย่าง 

ตารางท่ี ๒ หาค่านับวัดปริมาณรังสีบีตารวมในตัวอย่างนมผงจ านวน 6 ตัวอย่าง (replication)   

ตัวอย่างที่ ค่านับวัดรังสีบีตารวม 

  (cpm) 

ค่านับวัดรังสีพื้น
หลัง  (cpm) 

น้ าหนักตัวอย่าง 

      (กรัม) 

  เวลาวัด 

  (นาท)ี 

 เปอร์เซ็นต์ 

  แห้ง ( %) 

1 14.37 ± 0.38 0.48 3.01 100 12.08 

2 13.87 ± 0.37 0.58 3.03 100 12.37 

3 16.98 ± 0.41 0.62 3.06 100 11.49 

4 13.27 ± 0.36 0.57 3.00 100 11.68 

5 13.12 ± 0.36 0.59 3.14 100 10.52 

6 13.77 ± 0.37 0.59 3.09 100 10.07 

       หาค่านับวัดปริมาณรังสีบีตารวมจ านวน 6 ตัวอย่าง จากการสุ่มตัวอย่างน้ านมดิบที่ไปผ่านการท าแห้งโดย
ใช้ น้ าหนักประมาณ 3.0  กรัมต่อตัวอย่าง แล้วน าไปชั่งน้ าหนักพร้อมจานวัดรังสี ไดน้้ าหนักแท้จริง ก่อนน าไปวัด
ปริมาณรังสีแอลฟา-บีตารวมใช้เวลาวัด 100 นาท/ีตัวอย่างพร้อมหาเปอร์เซ็นต์ตัวอย่างแห้ง พบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณ
รังสีบีตารวมจ านวน 6 ตัวอย่างมีค่า 14.23 ± 1.42 cpm  , เปอร์เซ็นต์แห้ง 11.37 %  
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ตารางที ่๓  หาค่ากัมมันตภาพรังสีบีตารวมในตัวอย่างนมผงที่ผ่านการท าแห้ง จ านวน 6 ตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ ประสิทธิภาพ
ของหัววัด 

(%) 

เวลาวัด 

(นาท)ี 

กัมมันตภาพรังสี  
บีตารวม  

 (Bq/kg, dry ) 

ค่าต่ าสุดที่เครื่องมือ
ตรวจวัดได้ (LLD) 

  (Bq) 

1 22.32 100 41.62 ±1.15 0.80 

2 22.74 100 39.63 ±1.14 0.87 

3 23.01 100 44.49 ±1.14 0.89 

4 23.01 100 35.81 ±1.05 0.85 

5 22.84 100 30.64 ±0.91 0.84 

6 23.60 100 35.98 ±1.03 0.82 

        จากตารางที่ ๓  พบว่าปริมาณกัมมันตภาพรังสีบีตารวมมีค่าอยู่ระหว่าง 30.64±0.91ถึง 44.49 ± 1.14 
Bq/kg, dry และค่า LLD  มีค่าอยู่ระหว่าง 0.80- 0.89 Bq     

       ข้อมูลแสดงค่านับวัดปริมาณรังสีในนมผง 8 ตัวอย่าง (ท า 3 ซ้ า) จากการสุ่มตัวอย่างนมผงที่บรรจุลงภาชนะ
กระบอกพลาสติกขนาด 100 g. จากตัวอย่างทั้งหมด 16 ตัวอย่าง ใช้เวลาวัด 60 นาทีต่อตัวอย่าง (วัด20 นาที 
จ านวน 3 รอบ) แสดงผลดังตาร่างที่ ๔ 

ตารางท่ี ๔ แสดงค่านับวัดเฉลี่ยปริมาณรังสีบีตารวมในตัวอย่างนมผงส าหรับทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน 
1 2 3 4 5 6 7 8 
16 14 14 15 15 15 15 14 
16 14 15 13 15 14 16 16 
15 12 14 14 13 15 16 16 
14 13 13 14 14 16 16 14 
14 12 13 14 14 15 15 15 
15 14 12 15 14 14 16 15 
15 13 17 16 15 17 16 15 
15 13 14 15 15 15 14 14 
15 15 14 15 15 16 15 15 

เมื่อน าค่านับวัดปริมาณรังสีบีตารวมเฉลี่ยจากตารางที่ ๔ มาสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยปริมาณรังสี
บีตารวมกับจ านวนตัวอย่าง ดังรูปที่ ๖  

253



รูปที ่๖ 

ตารางท่ี ๕  แสดงค่านับวัดรังสีพื้นหลังในตัวอย่างนมผงเมื่อไม่เติมสารรังสี90Sr/90Yด้วยระบบลิควิดซิลทิลเลชั่น
จ านวน 5 ตัวอย่าง เมื่อใช้เวลาวัด 60 นาทตี่อตัวอย่าง (ท า 3 ซ้ า)  

ล าดับตัวอย่าง ค่าเฉลี่ยปริมาณ 
(90Sr), cpm 

  ค่าเฉลี่ยปริมาณอิต
เทียม (90 Y), cpm 

ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ ากลั่น 

  ( DI-Water) , cpm 

1 17 22 0 

2 16 22 0 

3 16 21 0 

4 16 21 0 

5 16 21 0 

6 16 21 0 

7 15 21 0 

8 15 20 0 

9 17 22 0 
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10 16 21 0 

11 16 22 0 

12 17 22 0 

13 16 21 0 

14 16 19 0 

15 15 19 0 

ค่าเฉลี่ย 16 21 0 

SD ± 0.65 ± 1.00 0 

% RSD 4.06 4.76 0 

 ข้อมูลแสดงค่านับวัดปริมาณรังสีในนมผงจ านวน 5 ตัวอย่าง (ท า 3 ซ้ า) จากการสุ่มตัวอย่างนมผงที่บรรจุลงภาชนะ
กระบอกพลาสติกขนาด 100 g. จากตัวอย่างทั้งหมด 10 ตัวอย่าง ใช้เวลาวัด 60 นาทีต่อตัวอย่าง(วัด20 นาที 
จ านวน 3 รอบ) แสดงผลดังตารางที ่๖ 

1 2 3 4 5 
17 16 16 17 16 
17 17 16 14 17 
17 15 14 16 15 
17 15 17 17 17 
16 16 15 17 15 
15 16 15 15 16 
16 16 18 17 16 
17 17 17 17 15 
15 16 17 17 15 

       จากข้อมูลในตารางที่ ๖ น ามาสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่านับวัดปริมาณรังสีบีตารวม
กับจ านวนตัวอย่าง แสดงผลดังรูปที่ ๗ 
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รูปที่ ๗ 
ประเมินผลการทดสอบด้วยวิธีทางสถิติ (Anova analysis) 
        ทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกันของตัวอย่างด้วยวิธีสถิติทดสอบโดยใช้โปรแกรม Excel (Anova 
analysis) ประกอบด้วย F-test, T-test, F- Value , F – critical, t- stat  

  การเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูล 2 ชุด ความแปรปรวน ( Variance, S2 ) หาจากผลการทดสอบ 
F-test  เพ่ือหาค่าความแม่นย าของผลการวัด พิจารณาจาก F–Value หรือ F-cal< F-Crit
เมื่อต้องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (mean) หาจากผลการทดสอบ T-test เพ่ือหาค่าความถูกต้องของผลการวัด

พิจารณาจาก t-Stat เมื่อ t-Stat < t-Critical (α =0.05) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ95
        ความแปรปรวน ( Variance) ของข้อมูล 2 ชุด โดยใช้ F- test จากค่าอัตราส่วนของความแปรปรวนที่
สูงกว่ากับความแปรปรวนที่ต่ ากว่า (F = S2 ( 1)/ S2 (2)  เมื่อ S2 (1) > S2 (2) พิจารณาจากค่าที่มากกว่า 3 
หรือ น้อยกว่า 3 จึงควรน าข้อมูลมาทดสอบค่าความแตกต่างของความแปรปรวนก่อนน าไปหาค่า t-test   
ดังนั้น     กรณีท่ี 1  ถ้า  S2 < 3 การทดสอบ t-test (Two - Sample Assuming equal Variance)   

        กรณีท่ี 2        S2  >3 การทดสอบ t-test (Two - Sample Assuming Unequal Variance)   
จึงควรน าข้อมูลมาทดสอบค่าความแตกต่างของความแปรปรวนก่อนน าไปหาค่า t-test  ดังสมการข้างล่าง 
กรณีท่ี 1   เมื่อ   S2 < 3 การทดสอบ t-test : Two - Sample Assuming equal Variance ส าหรับข้อมูล 2 
กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกันและมีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน 

  t    =  ( X 1- X 2)                                                                    (1)        
        sqrt (1/n1+1/n2) S2 

Pooled  
กรณีท่ี 2  เมื่อ   S2  >3 การทดสอบ t-test : Two - Sample Assuming Unequal Variance ส าหรับข้อมูล 
2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกันและมีค่าความแปรปรวนแตกต่างกัน 
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  t    =  ( X 1- X 2)   (2) 
 sqrt (S1

2/n1+ S2
2/ n2) 

       จากผลการทดสอบทางสถิติ t-test  ถ้าผลการทดสอบค่า t-test  มีค่าน้อยกว่า ค่า t critical  
แสดงว่าค่าเฉลี่ยตัวอย่างไม่มีความแตกต่างจากค่าอ้างอิงอย่างมีนัยส าคัญ 

       การทดสอบค่า Recovery factor หมายถึง ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของผลการทดสอบที่หารด้วยค่า
อ้างอิง เมื่อต้องการทดสอบค่า R แตกต่างจากค่า 1  หรือไม่ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยใช้ t-test 

 t stat <  t crit (α = 0.05)  แสดงว่า R ไมแ่ตกต่างจาก 1 
การทดสอบค่า F – test และ t-test  ดังรายละเอียดตามแนบดังตาราง Excel  จากผลการทดสอบความเป็น
เนื้อเดียวกันของตัวอย่างนมผง จ านวน 8 ตัวอย่างท า 3 ซ้ า พบว่าส่วนใหญ่ตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยภายในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่มไม่ค่อยแตกต่างกัน ส าหรับตัวอย่างที่เติมสารรังสี จะมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (±SD)และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์สูงกว่า ( % RSD) เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างท่ีไม่เติมสารรังสี(รังสีพ้ืนหลัง) 
        ในงานโครงการทดสอบความช านาญระหว่างห้องปฏิบัติการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในอาหารและ
สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2560 ได้เตรียมตัวอย่างทดสอบส าเร็จและได้ส่งตัวอย่างนมผงให้กับหน่วยงาน
เครือข่ายร่วมทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน เพ่ือเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ ก่อนเริ่มด าเนินการวิเคราะห์ปริมาณ
กัมมันตภาพรังสีบีตารวมในตัวอย่างจริงจากการผ่านวิธีทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว เพ่ือได้เกณฑ์ที่มี
มาตรฐาน และเพ่ิมศักยภาพของเครือข่ายห้องปฏิบัติการภายในประเทศ เพียงพอต่องานบริการตรวจวัด
กัมมันตภาพรังสีในอาหารและสิ่งแวดล้อมต่อไป  

ปัญหาและอุปสรรค และการแก้ปัญหา 

๑. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจะเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์  เนื่องจากต้องจัดซื้อจาก
ต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้เวลาในการด าเนินการค่อนข้างนาน เพราะบริษัทผู้ ผลิตจะผลิตตามค าสั่งซื้อ 
(Made to order) การแก้ปัญหา ต้องจัดหาตัวแทนที่เหมาะสมที่สามารถติดต่อประสานงานผู้ค้า
ต่างประเทศได้เป็นอย่างด ี

๒. การรักษามาตรฐานการตรวจวัดของห้องปฏิบัติการต่างๆ เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น เพ่ือรักษาขีด
ความสามารถของหน่วยงานเครือข่าย ดังนั้นจ าเป็นต้องมีการทดสอบความช านาญร่วมกันในการ
ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างอาหารและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  

แผนงานในอนาคต 

แผนงานต่อไปในอนาคตส าหรับการพัฒนาระบบวัดส าหรับใช้งานในสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีของหัววัด
รังสีแบบโซเดียมไอโอไดน์ NaI ที่จะด าเนินการต่อไป จะเกี่ยวข้องกับการศึกษาและการทดลองใช้งานอุปกรณ์ที่จะใช้
ในการพัฒนาระบบวัด รวมถึงศึกษาการเขียนโปรแกรมในภาษาต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการพัฒนาระบบวัดต่อไป 
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ส าหรับการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี จะด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น
และสามารถเปลี่ยนใช้งานทดแทนได้ เพ่ือประหยัดเวลาในการซ่อมบ ารุงในพ้ืนที่ที่ติดตั้งสถานีฯ รวมถึงใช้ข้อมูล
ต่างๆ ที่ส ารวจและจัดเก็บในปีงบประมาณนี้ ส าหรับดูแลและซ่อมบ ารุงสถานีฯ ให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

เสริมสร้างความช านาญการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีให้กับหน่วยงานเครือข่าย เพื่อเป็นการรักษามาตรฐาน
ของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงศึกษาวิจัยพัฒนาร่วมกันต่อไปในอนาคตเกี่ยวกับเทคนิคการวัดต่างๆ 
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บทคัดย่อ 

โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาอุปกรณ์การวัดปริมาณรังสีชนิดใหม่ ส าหรับใช้ประเมินความถูกต้อง
ของปริมาณรังสีที่ก้อนเนื้อมะเรง็และอวัยวะใกล้เคียงอ่ืนๆ ได้รบั ซ่ึงมีความส าคัญในการวางแผนการฉายรังสีในทาง
รังสีรักษา  จึงได้ศึกษาจ าลองการกระจายปริมาณรังสีและประสิทธิภาพของ Fricke Xylenol Gel dosimeter 
(FXG) ซ่ึงเป็นเจลโดสสิมิเตอร์ แบบ 3 มิติ ที่ได้พัฒนามาจากสารละลายมาตรฐานอ้างอิง (Reference Standard 
Dosimeter)  ใช้วัดรังสีแกมมาจากต้นก าเนิดโคบอลต์ 60 เปรียบเทียบผลกับ ionization chamber ความว่องไว
ต่อการวัดรังสีแกมมาของ FXG สามารถวัดปริมาณรังสีได้  1-200 เกรย์ ความคงตัวของ FXG หลังจากฉายรังสี
สูงสุดถึง 120 ชั่วโมง ค่าการดูดกลืนสูงสุดที่ 585 นาโนเมตร ระยะเวลา 24,48 และ 120 ชั่วโมง เปลี่ยนแปลง
เล็กน้อย ไม่มีผลต่อการวัด และสามารถวัดปริมาณรังสีในช่วงรังสีรักษาให้ค่าความเป็นเส้นตรงสูงสุด 30 เกรย์  ซึ่ง
เป็นอุปกรณ์การวัดปริมาณรังสีที่มีความแม่นย าสูง  

Abstract 

Accurate assessment of the radiation absorbed dose delivered to a tumor and 
different organs is a potentially importance issue in clinical radiotherapy. The aim of 
this study is to evaluate the effectiveness of the Fricke Xylenol Gel dosimeter (FXG) 
to the gamma radiation from Co-60. With this aim, the dose response of FXG and its 
behavior have been investigated. The sensitivity and accuracy of FXG were validated 
by irradiating FXG with the gamma radiation at 1-200 Gy. To evaluate the long- and 
short-term consistency and reproducibility of FXG, the optical density was measured 
at 24, 48 and 120 h after irradiation. Light absorbance spectra were analyzed from 
350-700 nm. Spectrophotometric measurement of FXG demonstrated the linearity up
to 30 Gy, and then gradually reached a plateau. FXG showed a good stability over a
period of 120 h after exposure to gamma radiation. FXG showed a high reproducibility
which is in comparable to that of obtained from the ionization chamber. The FXG
showed high accuracy, sensitivity and reproducibility, thus enabling determination of
absorbed dose from the external beam radiotherapy.
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1. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาระบบการวัดปริมาณรังสี  เพ่ือก าหนดค่าปริมาณรังสีอ้างอิงของประเทศ 

2. ผู้รับผิดชอบ
ต าแหน่งในโครงการ ชื่อ-นามสกุล บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ที่ปรึกษาโครงการ นายธงชัย  สุดประเสริฐ ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน า 
หัวหน้าโครงการ นางสาวภาวิณี ชูสินธ ์ บริหารและด าเนินโครงการ 
ผู้ร่วมวิจัย นายวิทิต ผึ่งกัน 

นางสุมาลี นิลพฤกษ์ 
นางสาวฐิติทิพย์ ทิพยมนตรี 

ด าเนินโครงการ ให้เป็นไปตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบของ ปส. 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางรังสีพัฒนาก้าวหน้าไปมาก รวมถึงการพัฒนาการฉายรังสีทางการแพทย์ แบบ
ลักษณะ 3 มิติ  หรือ Three Dimensional Conformal Radiotherapy หรือ 3DCRT เป็นการฉายรังสีจาก
ภายนอกผู้ป่วย ต้องมีการวางแผนการรักษาในระบบ 3 มิติ โดยท า CT simulation ซึ่งจะท าให้การวางแผนการ
ฉายรังสีมีความถูกต้องเหมาะสมมากขึ้น โดยใช้ระบบการสร้างภาพหาทิศทางที่เหมาะสมของล ารังสี  และปรับล า
รังสีให้เป็นไปตามรูปร่างของก้อนเนื้องอกมากที่สุด ท าให้สามารถให้ปริมาณรังสีสูงเฉพาะในรอยโรคและลดรังสีที่จะ
ถูกกระทบในเนื้อเยื่อที่ดี น าไปสู่การลดผลข้างเคียงระยะเฉียบพลันและระยะยาวลงได้  การพัฒนาเทคนิคการฉาย
รังสีส าหรับผู้ป่วย เช่น IMRT, VMAT, SABR , IGRT, ART to IGART 

การพัฒนาเทคนิคและการรักษาผู้ป่วยในด้านรังสีรักษา มีจุดประสงค์ส าคัญ เพ่ือให้เห็นภาพ 3 มิติในการ
วางแผนการฉายรังสีก้อนเนื้อร้ายให้ได้มากที่สุด เพ่ือให้ก้อนเนื้อได้รับปริมาณรังสีสูงสุดและเนื้อเยื่อบริเวณรอบข้าง
ได้รับปริมาณรังสีน้อยที่สุด  การตรวจสอบการได้รับปริมาณรังสีจากระบบการ  วางแผนการฉายรังสีเป็นเรื่องที่
ส าคัญ (Treatment Planning System:TPS) มีอุปกรณ์การวัดที่แตกต่างกันออกไป เช่น เทอร์โมลูมิเนสเซนต์ 
ไดโอด ฟิล์ม และ เจล 3 มิติ   ซึ่ ง Fricke Xylenol Gel Dosimeter (FXG) เกิดจากพัฒนามาจาก Fricke 
Solution ให้อยู่ในรูปแบบของเจลโดสสิมิเตอร์ แบบ 3 มิติ  ที่คล้ายกับเนื้อเยื้อมนุษย์มากขึ้น และง่ายต่อการใช้งาน 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานรังสีรักษาได้มากขึ้น เช่น จ าลองเป็นโมเดลการกระจายปริมาณรังสีที่ให้ค่าปริมาณ
รังสีดูดกลืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ ยัง
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ป่วยที่ต้องรับการบ าบัดโรคด้วยรังสีเพื่อประเมินความไวหรือการตอบสนองต่อรังสี
ชองผู้ป่วยโดยแพทย์ผู้รักษาสามารถน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนการรักษาแบบเฉพาะบุคคล (personalized 
therapy) ได้ต่อไป 
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4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4.1 เพ่ือพัฒนาอุปกรณ์การวัดชนิดใหม่ ส าหรับใช้ประเมินปริมาณรังสีที่บุคคลได้รับ โดยใช้เทคนิคการวัด 
Gamma Ray และ Linear Accelerator 

4.2 เพ่ือพัฒนาวิธี/อุปกรณ์ส าหรับตรวจวัดรังสีทางเคมีที่มีความสะดวก รวดเร็ว ให้ผลที่แม่นย า ส าหรับใช้
วางแผนการรักษาแบบเฉพาะบุคคล  

4.3 เพ่ือน าอุปกรณ์การวัดปริมาณรังสีที่พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์ เช่น แผนกรังสีรักษา 
เพ่ือสนับสนุนการรักษาแบบเฉพาะบุคคล  

5. กลุ่มเป้าหมาย  ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) โรงพยาบาลต่างๆ

6. วิธีการด าเนินงาน
6.1 การศึกษาความรู้พื้นฐานของอุปกรณ์การวัดปริมาณรังสี

Fricke dosimeter เป็น reference standard dosimeter ที่มีความแม่นย าสูง สามารถน ามาพัฒนาให้
อยู่ในรูปแบบเจลโดสสิมิเตอร์ ที่ง่ายต่อการขนย้ายและประยุกต์ใช้ในงานรังสีรักษาได้มากข้ึน 

Ferrous ammonium sulfate  hexahydrate หรือที่รู้จักกันในชื่อ Mohr’s salt เป็นสารประกอบเคมีอ
นินทรีย์ชนิ ดหนึ่ ง ลั กษณ ะเป็นผลึกสี เขียวอ่อน มีมวลโมเลกุล เท่ ากับ  392.13 g/molสูตรโมเลกุลคือ 
(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O ในโครงสร้างประกอบไปด้วย 2 แคทไอออน คือ Fe2+และ NH4+ จึงจัดเป็น double salt 
ของ ferrous sulfate และ ammonium sulfate เมื่อน าสารประกอบนี้ไปละลายน้ าจะได้เป็น [Fe(H2O)6]2+ มี
รูปร่างเป็น octahedral  

Ferrous ammonium sulfate เป็นแหล่งของ Fe2+ ที่ดี  เนื่องจากเป็นของแข็งที่มีอายุการเก็บรักษาที่
ยาวนานและทนต่อการเกิดออกซิไดซ์ นิยมเติมกรดซัลฟิวริกไปในสารละลาย เพ่ือให้เกิดการออกซิไดซ์จาก Fe2+

เป็น Fe3+ สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นตัววัดปริมาณรังสีแกมมาได้ 

รูปที่ 1 โครงสร้างของ (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O 
(ก าหนดให้ สีม่วง – N, สีส้ม – S, สีแดง – O, สีขาว – H, สีส้มแดงใหญ่ – Fe) 
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Xylenol Orange เป็น Chelating agent ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่สามารถจับกับธาตุประจุบวก(แคตไออน) 
ได้แก่ เหล็ก สังกะสี ทองแดง โคบอลต์ แมงกานีส โดย Xylenol Orange ซึ่งเป็นสารคีเลตจะล้อมรอบแคตไอออน
ไว้ ไม่เปิดโอกาสให้ประจุลบจากที่ อ่ืนเข้าท าปฏิกิริยาได้ เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่มีโลหะถูกจับอยู่ใน
โมเลกุล ปฏิกิริยาการรวมกันแบบนี้จะเรียกว่า Chelation  

รูปที่ 2 โครงสร้างของ Xylenol Orange 

6.2 ศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์การวัดปริมาณรังสี 

6.2.1 การศึกษาความยาวคลื่นดูดกลืนสูงสุดที่ตอบสนองต่อรังสีแกมมา 

6.2.1.1 การเตรียมสารละลายเจลาติน ความเข้มข้น 3% W/V   
6.2.1.1.1 ชั่งน้ าหนักสาร Gelatin from porcine skin (300 bloom) ปริมาณ 3 กรัม ละลายด้วยน้ ากลั่น

เกรด HPLC ปริมาตร 50 มิลลิลิตร คนให้เป็นเนื้อเดียวกัน ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส  เมื่อสารละลายเริ่มใสให้
ลดอุณหภูมิเป็น 40 องศาเซลเซียส หลังจากละลายแล้วให้ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นลง 

6.2.1.1.2 ชั่งน้ าหนักสาร Ammonium ferrous sulphate ปริมาณ 0.0392 กรัม และ Xylenol orange 
tetrasodium salt ปริมาณ 0.0109 กรัม น ามาละลายด้วยน้ ากลั่นเกรด HPLC ปริมาตร  50 มิลลิลิตร ในบีกเกอร์ 
100 มิลลิลิตร โดยใช้ความร้อนที่ 30 – 40 องศาเซลเซียส บน Hot plate และคนตลอดเวลา  จะได้สารละลายสี
ม่วง จากนั้นใช้ไมโครปิเปตปิเปตสารละลาย Sulfuric acid ปริมาตร 455 ไมโครลิตร ลงไปในบีกเกอร์เดียวกัน คน
ให้เป็นเนื้อเดียวกัน จนได้สารละลายสีส้ม 

6.2.1.1.3 เมื่ออุณหภูมิสารละลายในข้อ 6.2.1.1.1 เย็นลง ผสมสารละลายข้อ 6.2.1.1.2 เข้าด้วยกันพร้อม
คนเป็นเวลา 20 นาที แล้วใช้ไมโครปิเปตปิเปตเจลใส่คิวเวทพลาสติก ไม่ให้เป็นฟองอากาศ จนครบทุกคิวเวท แล้ว
ทิ้งไว้ 6 ชั่วโมงท่ีอุณหภูมิห้อง ก่อนน าเข้าตู้แช่เย็น อุณหภูมิ  4 องศาเซลเซียส และแช่ทิ้งข้ามคืน 

 ** ขั้นตอนที่ 6.2.1.1.2– 6.2.1.1.3 ท าในที่มืด เพราะ Fricke gel มีความว่องไวต่อแสง** 

6.2.1.2 การฉายรังสี 

6.2.1.2.1 น า Fricke Xylenol Orange Gel (FXG) ออกจากตู้แช่เย็นมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง อย่างน้อย 1 
ชั่วโมง ก่อนน าไปฉายรังสีแกมมา 

6.2.1.2.2 ค านวณเวลาฉายรังสีให้ถูกต้องตรงตามปริมาณรังสีที่ต้องการฉาย 
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6.2.1.2.3 น า FXG ไปฉายรังสี โดยวางที่ต าแหน่งที่ 1 2 และ 3 ในกระบอกฉายรังสี  ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร สูง 8 เซนติเมตร ผนังหนา 5 มิลลิเมตร ซึ่งวางบนฐานอะลูมิเนียมสูง 4 เซนติเมตร 

6.2.1.2.4 ตั้งเวลาฉายรังสีตามที่ค านวณเวลาฉายรังสี  ที่ปริมาณรังสี 1 เกรย์ และฉายรังสีจนครบเวลา เมื่อ
ครบเวลาก็เปลี่ยนตัวอย่าง FXG ถัดไป ที่ต าแหน่งเดิม ตั้งเวลาฉายรังสีที่ปริมาณรังสีถัดไป 5 10 20 50 100 และ 
200 เกรย์ ท าในลักษณะเดียวกันจนครบถึงปริมาณรังสีสุดท้าย 

6.2.1.2.5 น าตัวอย่างที่ฉายรังสีแล้ว ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 1 ชั่วโมง ก่อนน ามาวัดตัวอย่าง  ด้วยเครื่องยูวี วิสสิ
เบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ 

  ** ขั้นตอนที่ 6.2.1.2.3 – 6.2.1.2.4 ท าในที่มืด เพราะ Fricke gel มีความว่องไวต่อแสง** 

6.2.1.3 การวัดตัวอย่างและวิเคราะห์ผล 

6.2.1.3.1 น า FXG ทีผ่านการฉายรังสีแล้ว ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องยูวี วิสสิเบิลสเปกโตรโฟโต
มิเตอร์ ที่เปิดเครื่องไว้อย่างน้อย 30 นาทีแล้ว 

6.2.1.3.2 เปิดโปรแกรม Perkin Elmer ส าหรับการวัดค่าการดูดกลืนแสง เลือกโหมดสแกนความยาวคลื่น 
ก าหนดช่วงความยาวคลื่น 350 – 700 นาโนเมตร  และเมื่อทราบความยาวคลื่นสูงสุดแล้วสามารถตั้งค่าความยาว
คลื่นสูงสุดในโปรแกรม และบันทึก Method เป็น Fricke Gel 

6.2.1.3.3 น าคิวเวตที่บรรจุ Gel ที่ไม่ได้ใส่สารไซลินอลใส่ในช่องวัดตัวอย่างทั้งสองด้าน และ กด Auto Zero 
แล้วน าคิวเวตด้านนอกออก เปลี่ยนเป็น FXG ที่ไม่ได้ฉายรังสี แทน และกดปุ่ม Read จากนั้นน าคิวเวตด้านในออก 
เปลี่ยนเป็น FXG ที่ไม่ได้ฉายรังสี แทน และกดปุ่ม Auto Zero หลังจากนั้นน าตัวอย่าง FXG ที่ฉายรังสีแล้ว 
เรียงล าดับปริมาณรังสีต่ าไปสูง ใส่ในคิวเวตด้านนอก และกด Read ท าในลักษณะเดียวกันจนครบทุกอย่าง 

6.2.1.3.4 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลและสร้างกราฟแสดงผล 

  ** ขั้นตอนที่ 6.2.1.3.3 ท าในที่มืด เพราะ Fricke gel มีความว่องไวต่อแสง ** 

6.2.2 การศึกษาผลของระยะเวลาการเตรียมตัวอย่างก่อนฉายรังสี (Repeatability) 

6.2.2.1 เตรียม FXG ตามข้ันตอน ข้อ 6.2.1.1 
6.2.2.2 แบ่ง FXG ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ FXG ที่แช่เย็นไว้ 1 คืน  น ามาฉายรังสีแกมมา ด้วยเครื่อง

ฉายรังสีแกมมา รุ่น Gamma cell 220 excel ที่ปริมาณรังสีดูดกลืน 10 15 20 25 และ 30 เกรย์ ตามขั้นตอน ข้อ 
3.3.1.2 ส่วนที่ 2 คือ FXG ที่ต้องแช่เย็นทิ้งไว้ 7 วัน  

6.2.2.3 วัดค่าการดูดกลืนแสง ด้วยเครื่องยูวี วิสสิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ที่ความยาวคลื่นดูดกลืนสูงสุด 
ตามข้ันตอน ข้อ 3.3.1.3 

6.2.2.4 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลและสร้างกราฟแสดงผล 
3.3.2.5 เมื่อครบระยะเวลา 7 วันแล้ว ให้น า FXG ส่วนที่  2 มาท าตามขั้นตอน 6.2.2.2 – 6.2.2.4 

เช่นเดียวกับ ส่วนที่ 1  
6.2.2.6 น าค่าที่ได้มาวิเคราะห์ผลและสร้างกราฟแสดงผล 

 **ขั้นตอนที่ 6.2.2.1– 6.2.2.3 ท าในที่มืด เพราะ Fricke gel มีความว่องไวต่อแสง ** 
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6.2.3 การศึกษาความคงตัวของเจลหลังจากฉายรังสี  
6.2.3.1 เตรียม FXG ตามข้ันตอน ข้อ 6.2.1.1 
6.2.3.2 น า FXG ออกจากตู้แช่เย็น มาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง ก่อนน าไปฉายรังสีแกมมา ด้วย

เครื่องฉายรังสีแกมมา รุ่น Gamma cell 220 excel ฉายรังสีที่ปริมาณรังสี 1 10 และ 30 เกรย์  ตามขั้นตอน ข้อ 
6.2.1.2 

6.2.3.3 จากนั้นน ามาวัดค่าการดูดกลืนแสง ด้วยเครื่องยูวี วิสสิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ที่ความยาวคลื่น
ดูดกลืนสูงสุด หลังจากฉายรังสีผ่านไป 60 – 180 นาที ตามขั้นตอน ข้อ 6.2.1.3 

3.3.3.4 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลและสร้างกราฟแสดงผล 

**ขั้นตอนที่ 6.2.3.1 – 6.2.3.3  ท าในที่มืด เพราะ Fricke gel มีความว่องไวต่อแสง ** 

6.2.4 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงต่อค่าปริมาณรังสีดูดกลืนในช่วงความเป็น
เส้นตรง (linearity and rang) 

6.2.4.1 เตรียม FXG ตามข้ันตอน ข้อ 6.2.1.1 
6.2.4.2 น า FXG ออกจากตู้แช่เย็น มาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง ก่อนน าไปฉายรังสีแกมมา ด้วย

เครื่องฉายรังสีแกมมา รุ่น Gamma cell 220 excel ตั้งแต่ ช่วงปริมาณรังสีดูดกลืน 1 – 200 เกรย์    ตามข้ันตอน 
ข้อ 6.2.1.2 

6.2.4.3 หลังจากฉายรังสีไปแล้ว น า FXG วางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 2 ชั่วโมง และน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสง
ด้วยเครื่องยูวี วิสสิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ที่ความยาวคลื่นดูดกลืนสูงสุด ตามข้ันตอน  ข้อ 6.2.1.3 

6.2.4.4 สร้างกราฟความสัมพันธ์เปรียบเทียบระหว่างค่าการดูดกลืนแสงต่อค่าปริมาณรังสีดูดกลืน ในช่วง
ปริมาณรังสี 1 – 200 เกรย์ ,1 – 100 เกรย์, 1 – 50 เกรย์ และ 1 – 30 เกรย์ ตามล าดับ 

**ขั้นตอนที่ 6.2.4.1 – 6.2.4.3  ท าในที่มืด เพราะ Fricke gel มีความว่องไวต่อแสง ** 

6.2.5 การศึกษาความถูกต้อง (Accuracy) ของ Fricke Xylenol Gel Dosimeter (FXG) 
6.2.5.1 เตรียม FXG ตามข้ันตอน ข้อ 6.2.1.1 
6.2.5.2 น า FXG ออกจากตู้แช่เย็น มาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง ก่อนน าไปฉายรังสีแกมมา โดยน า

คิวเวทที่บรรจุ FXG ครั้งละ 3 คิวเวท บรรจุใส่กระบอกฉายรังสีในต าแหน่งที่ 1 2 และ3 ส่วนต าแหน่งที่เหลือใช้
หลอดแก้วบรรจุน้ าวางแทน จากนั้นน าไปฉายรังสี ด้วยเครื่องฉายรังสีแกมมา รุ่น Gamma cell 220 excel  ที่
ปริมาณรังสีดูดกลืน 1 10 และ 30 เกรย์ 

6.2.5.3 ท าการทดลองซ้ าข้อ 6.2.5.2 อีกอย่างน้อย 3 ซ้ า 
6.2.5.4 หลังจากฉายรังสี น า FXG วางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 1 ชั่วโมง และน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วย

เครื่องยูวี วิสสิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ที่ความยาวคลื่นดูดกลืนสูงสุด ตามข้ันตอน ข้อ 6.2.1.3 
6.2.5.5 น าค่าที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

**ขั้นตอนที่ 6.2.4.1 – 6.2.4.3  ท าในที่มืด เพราะ Fricke gel มีความว่องไวต่อแสง ** 
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7. ผลการด าเนินงาน

7.1 การศึกษาความยาวคลื่นดูดกลืนสูงสุดทีต่อบสนองต่อรังสีแกมมา 

การศึกษาความยาวคลื่นสูงสุดที่ตอบสนองต่อรังสีแกมมา ของ Fricke Xylenol Gel (FXG)  
ปริมาณรังสีที่ 1 – 200 เกรย์ สามารถตรวจวัดด้วยเทคนิคสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ โดยมีค่าความยาวคลื่นดูดกลืน
สูงสุด คือ 585 นาโนเมตร ดังแสดงในรูปที่ 3 จากผลการทดลองพบว่าค่าการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณรังสีที่
สูงขึ้นถึงปริมาณรังสี 200 เกรย์ และสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงสีด้วยตาเปล่า จากเจลสีใส เมื่อเติม Xylenol 
Orange (XO) และ กรดซัลฟิวริกจะเป็นเจลสีสีส้มอ่อน เมื่อฉายรังสีที่ปริมาณรังสีสูงขึ้น สีจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเข้ม
จนถึงสีชมพูม่วง ดังแสดงในรูปที่ 4 และรูปที่ 5 

รปูท่ี 3 แสดงความยาวคลื่นดูดกลืนสูงสุดที่ตอบสนองต่อรังสีแกมมา 
ในช่วงปริมาณรังสีดูดกลืน 1– 200 เกรย ์

รูปที่ 4 แสดง FXG หลังจากการฉายรังสีที่ปริมาณรังสีดูดกลืน 
ตั้งแต่ 0 – 200 เกรย์ ตามล าดับ 

 No XO  0        1       5        10      20       40        50     60        80      100     200 
เกรย์
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รูปที่ 5 แสดง FXG หลังฉายรังสีที่ปริมาณรังสีดูดกลืน ตั้งแต่ 0 – 30 เกรย์ ตามล าดับ 

7.2 ผลของระยะเวลาการเตรียมตัวอย่างก่อนฉายรังสี 

การศึกษาระยะเวลาการเตรียมตัวอย่างก่อนฉายรังสี ของอุปกรณ์การวัดปริมาณรังสี ชนิด FXG 
เก็บแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ทิ้งไว้ 1 วันและ 7 วัน เมื่อน าไปฉายรังสีแกมมา ปริมาณรังสี 10 15 20 25 
30 เกรย์ และวัดค่าการดูดกลืนแสง ภายใน 60 นาที ด้วยเครื่องยูวี  วิสสิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์  ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 และรูปที่ 6  คือการทดสอบความแม่นของชุดตัวอย่างการวิเคราะห์ซ้ า ที่ท าในสภาวะเดียวกัน ใน
ระยะเวลาห่างกันไม่นาน เมื่อน าค่าการดูดกลืนแสงที่ได้มาค านวณทางสถิติ F-test  เพ่ือดูความแปรปรวนของ
ข้อมูล  ดังแสดงในตารางที่ 2 และค านวณสถิติ   t-test แบบเปรียบเทียบจับคู่สิ่งที่ทดลอง เพื่อดูความแตกต่างของ
ข้อมูล พบว่ามีค่า t stat น้อยกว่า  ค่า  t critical แสดงว่าค่าการดูดกลืนแสงที่แต่ละปริมาณรังสี มีค่าไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางท่ี 1 แสดงระยะเวลาการเตรียมตัวอย่างก่อนฉายรังสีที่มีต่อค่าการดูดกลืนแสง 

Dose (Gy) Prepare 1 day Prepare 7 days 

10 0.1163 0.0955 
15 0.1769 0.149 
20 0.2442 0.2223 
25 0.3071 0.2891 
30 0.3778 0.3521 

Average 0.2444 0.2216 
SD 0.1033 0.1033 

  0   1   2   3   5    10  15   20   25    30 
เกรย์
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t stat 0.74 

t critical 2.30 

ตารางท่ี 2  แสดงการค านวณสถิติ F test เพื่อประเมินความแปรปรวนของข้อมูล 

F-Test Two-Sample for Variances

Prepare 1 day Prepare 7 days 

Mean 0.2444 0.2216 
Variance 0.0106 0.0106 
Observations 5 5 

df 4 4 

F 0.9985 
P(F<=f) one-tail 0.4994 
F Critical one-tail 0.1565 

F stat > F critical  สรุปได้ว่า ความแปรปรวนของข้อมูลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ให้เลือกทดสอบความแตกต่างด้วยวิธี  t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

ตารางท่ี 3  แสดงการค านวณสถิติ t test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของชุดข้อมูล 

t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances

Prepare 1 day Prepare 7 days 

Mean 0.2444 0.2216 
Variance 0.0106 0.0106 
Observations 5 5 

Pooled Variance 0.0106 

Hypothesized Mean Difference 0 
df 8 
t Stat 0.3497 
P(T<=t) one-tail 0.3677 
t Critical one-tail 1.8595 
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P(T<=t) two-tail 0.7355 
t Critical two-tail 2.3060 

t stat < t critical  สรุปได้ว่า ค่าการดูดกลืนแสงแต่ละปริมาณรังสีที่ก็บไว้ 1 วันและ 7 วัน ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % 

รูปที่ 6 แสดงระยะเวลาการเตรียมตัวอย่างก่อนฉายรังสีท่ีมีต่อค่าการดูดกลืนแสง 

7.3 ผลการศึกษาความคงตัวของเจลหลังจากฉายรังสี 

การศึกษาความคงตัวของอุปกรณ์การวัดปริมาณรังสี ชนิด FXG หลังจากฉายรังสีแกมมาที่ปริมาณ
รังสี 1 10 และ 30 เกรย์ และวัดค่าการดูดกลืนแสง ที่เปลี่ยนแปลงไป ภายในเวลา 60 120 180 นาที  ดังแสดงใน
ตารางที่ 4 และรูปที่ 7  เมื่อน าค่าการดูดกลืนแสงที่ได้มาค านวณทางสถิติ ANOVA พบว่าค่าความแปรปรวนของ
ข้อมูลส่วนใหญ่มาจากการเปลี่ยน factor ในชุดการทดลองเอง แต่ค่าค่อนข้างน้อยและใกล้เคียงกัน กรณีทดสอบว่า
เวลามีผลต่อค่าการดูดกลืนแสงเฉลี่ยแตกต่างกันหรือไม่ 

 ค่าสถิติทดสอบ (F stat) คือ F = MSA/MSE จากตาราง ANOVA F = 14.65 
 ค่าวิกฤต (F critical)  = 6.94 

 ท าให้ค่า F stat > F critical  หมายความว่า เวลามีผลท าให้ค่าการดูดกลืนแสงแตกต่างกันอย่างน้อย 1 
ช่วงเวลา หรือ เวลามีผลท าให้ค่าการดูดกลืนแสงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น  95 %  ส่วนค่า 
SS (Error) น้อยมากเมื่อเทียบกับ SS (Total) แสดงให้เห็นว่าการทดลองสามารถควบคุมผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ดี 
ท าให้ค่าความคลาดเคลื่อนน้อย  ดังแสดงในตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 4 แสดงค่าการดูดกลืนแสงหลังจากฉายรังส ี60 – 180 นาที 

Dose 
(Gy) 

Net Absorbance 

60 min 120 min 180 min Average 

1 0.0335 0.0125 0.0108 0.0189 
10 0.1163 0.1103 0.0991 0.1085 
30 0.3778 0.3715 0.3567 0.3686 

ตารางท่ี 5 แสดงการค านวณสถิติ Anova เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของชุดข้อมูล 

Anova: Two-Factor Without Replication 
SUMMARY Count Sum Average Variance 

1 Gy 3 0.0568 0.0189 0.00016 
10 Gy 3 0.3257 0.1085 7.62E-05 
30 Gy 3 1.106 0.3686 0.000117 

  60 min 3 0.5276 0.1758 0.032297 
120 min 3 0.4943 0.1647 0.034445 
180 min 3 0.4666 0.1555 0.0323 
ANOVA 
Source of Variation SS df MS F P-value F crit 
Dose (Gy) 0.19799955 2 0.09899977 4664.789 1.84E-07 6.944272 
Time (min) 0.00062191 2 0.00031095 14.65192 0.014426 6.944272 
Error 8.4891E-05 4 2.1223E-05 

 Total 0.19870635 8 
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รูปที่ 7 แสดงค่าการดูดกลืนแสงหลังจากฉายรังสีไปแล้ว 60 – 180 นาที 

7.4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงต่อค่าปริมาณรังสีดูดกลืนในช่วงความเป็น
เส้นตรง 

การหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าดูดกลืนแสงต่อค่าปริมาณรังสีดูดกลืน ในช่วงความเป็นเส้นตรง 
จากการน าอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีชนิด FXG  ไปฉายรังสีที่ปริมาณรังสี ตั้งแต่ 1 - 200 เกรย์  วัดค่าการดูดกลืนแสง 
ภายใน 180 นาทีหลังฉายรังสี ได้กราฟความสัมพันธ์ ดังแสดงในรูปที่ 8 - 11 ค่าการดูดกลืนแสงมีแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึน 
ตามปริมาณรังสีดูดกลืนที่สูงขึ้นตามล าดับ และค านวณค่าปริมาณรังสีจากสมการเส้นตรงแต่ละช่วงกราฟ
ความสัมพันธ์ แสดงในตารางที่ 6 - 9  พบว่ากราฟความสัมพันธ์ รูปที่ 11  มีความเป็นเส้นตรงมากที่สุด ได้สมการ
เส้นตรงความสัมพันธ์ y =0.0125X - 0.0011 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพัทธ์ (Correlation coefficient , R2 ) 
เท่ากับ 0.9988 และมีค่าความผิดพลาดน้อยที่สุด อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ดังแสดงในตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่า 
FXG เป็นอุปกรณ์การวัดที่ตอบสนองต่อรังสีแกมมาในระดับรังสีรักษาที่ดี  

ตารางท่ี 6 แสดงค่าปริมาณรังสีดูดกลืนที่ได้จากสมการความสัมพันธ์ 
ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงต่อค่าปริมาณรังสีดูดกลืน ตั้งแต่ 1 – 200 เกรย์ 

Dose (Gy) Net Absorbance Dose Cal (Gy) % Error 

1 0.0165 -23.7895 -2478.9474

5 0.0646 -17.4605 -449.2105

10 0.1134 -11.0395 -210.3947

15 0.1897 -1.0000 -106.6667
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20 0.2442 6.1711 -69.1447

30 0.3776 23.7237 -20.9211

40 0.7341 70.6316 76.5789 

50 0.8061 80.1053 60.2105 

60 0.8709 88.6316 47.7193 

80 1.0363 110.3947 37.9934 

100 1.1537 125.8421 25.8421 

200 1.3879 156.6579 -21.6711

y = 0.0076x + 0.1973
R² = 0.8075
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รูปที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงต่อค่าปริมาณรังสีดูดกลืน 

ตั้งแต่ 1 – 200 เกรย์ 

ตารางท่ี 7 แสดงค่าปริมาณรังสีดูดกลืนที่ได้จากสมการความสัมพันธ์ 
ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงต่อค่าปริมาณรังสีดูดกลืน ตั้งแต่ 1 – 100 เกรย์ 

Dose (Gy) Net Absorbance Dose Cal (Gy) % Error 

1 0.0165 -1.1317 -213.1746

5 0.0646 2.6857 -46.2857
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10 0.1134 6.5587 -34.4127

15 0.1897 12.6143 -15.9048

20 0.2442 16.9397 -15.3016

30 0.3776 27.5270 -8.2434

40 0.7341 55.8206 39.5516 

50 0.8061 61.5349 23.0698 

60 0.8709 66.6778 11.1296 

80 1.0363 79.8048 -0.2440

100 1.1537 89.1222 -10.8778

y = 0.0126x + 0.0376
R² = 0.946 
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รูปที่ 9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงต่อค่าปริมาณรังสีดูดกลืน 
ตั้งแต่ 1 – 100 เกรย ์
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ตารางท่ี 8 แสดงค่าปริมาณรังสีดูดกลืนที่ได้จากสมการความสัมพันธ์ 
ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงต่อค่าปริมาณรังสีดูดกลืน ตั้งแต่ 1 – 50 เกรย์ 

Dose (Gy) Net Absorbance Dose Cal (Gy) % Error 

1 0.0165 -1.7953 -279.5322

5 0.0646 1.0175 -79.6491

10 0.1134 3.8713 -61.2865

15 0.1897 8.3333 -44.4444

20 0.2442 11.5205 -42.3977

30 0.3776 19.3216 -35.5945

40 0.7341 40.1696 0.4240 

50 0.8061 44.3801 -11.2398

y = 0.0168x - 0.0   
R² = 0.9   
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รูปที ่10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงต่อค่าปริมาณรังสีดูดกลืน 
 ตั้งแต่ 1–50 เกรย์ 
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ตารางท่ี   แสดงค่าปริมาณรังสีดูดกลืนที่ได้จากสมการความสัมพันธ์ 
ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงต่อค่าปริมาณรังสีดูดกลืน ตั้งแต่ 1 – 30 เกรย์ 

Dose (Gy) Net Absorbance Dose Cal (Gy) % Error 

1 0.0145 1.0720 2.2000 

2 0.0256 1.9600 -2.0000

3 0.0359 2.7840 -2.2000

5 0.0613 4.8160 -2.6800

10 0.1193 9.4560 -2.4400

15 0.1897 15.0880 0.5867 

20 0.2559 20.3840 1.9200 

30 0.3764 30.0240 0.0800 

y = 0.0125x - 0.0011
R² = 0.9988
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รูปที่ 11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงต่อค่าปริมาณรังสีดูดกลืน 

ตั้งแต่ 1 – 30 เกรย์ 
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7.5 การศึกษาความถูกต้อง (Accuracy) ของ Fricke Xylenol Gel Dosimeter (FXG) 
การศึกษาความถูกต้อง (Accuracy) ของ Fricke Xylenol Gel Dosimeter (FXG) คือการ

ทดสอบค่าที่วัดได้ใกล้เคียงกับค่าปริมาณรังสีมาตรฐานมากที่สุด โดยการท าซ้ า ที่ปริมาณรังสี 1 10 และ 30 เกรย์ 
ครอบคลุม Rang ที่ศึกษา และน ามาค านวณค่าความผิดพลาดสัมพันธ์ (relative error) หรือความถูกต้องสัมพันธ์ 
(relative accuracy) พบว่า ค่าที่ได้อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้   ไม่เกิน 10 % relative error ดังแสดงในตารางที่ 10  

ตารางท่ี 10 แสดงค่าปริมาณรังสีดูดกลืนที่วัดได้เทียบกับค่าปริมาณรังสีมาตรฐาน 

Dose 
Net 

Absorbance Dose (Gy) Average SD % RSD % Error 

1 Gy-1 

1 Gy-2 

1 Gy-3 

1 Gy-4 

1 Gy-5 

1 Gy-6 

1 Gy-7 

1 Gy-8 

1 Gy-9 

0.0147 

0.0141 

0.0145 

0.0144 

0.0148 

0.0143 

0.0146 

0.0142 

0.0149 

1.0880 

1.0400 

1.0720 

1.0640 

1.0960 

1.0560 

1.0800 

1.0480 

1.1040 

1.0720 0.0219 2.0437 2.2 

10 Gy-1 

10 Gy-2 

10 Gy-3 

10 Gy-4 

10 Gy-5 

10 Gy-6 

0.1186 

0.1192 

0.1199 

0.1190 

0.1181 

0.1175 

9.4000 

9.4480 

9.5040 

9.4296 

9.3632 

9.3080 

9.4574 0.1764 1.8654 -2.42
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10 Gy-7 

10 Gy-8 

10 Gy-9 

0.1183 

0.1249 

0.1184 

9.3760 

9.9040 

9.3840 

30 Gy-1 

30 Gy-2 

30 Gy-3 

30 Gy-4 

30 Gy-5 

30 Gy-6 

30 Gy-7 

30 Gy-8 

30 Gy-9 

0.3766 

0.3774 

0.3757 

0.3773 

0.3783 

0.3732 

0.3761 

0.3776 

0.3755 

30.0400 

30.1040 

29.9680 

30.0960 

30.1760 

29.7680 

30.0032 

30.1200 

29.9520 

30.0252 0.1217 0.4052 0.0841 

8. สรุปผลการด าเนินงาน
8.1 Fricke Xylenol Gel dosimeter (FXG) เป็นอุปกรณ์การวัดปริมาณรังสีที่ พัฒนามาจาก Fricke 

Standard Reference ให้อยู่ในรูปแบบเจลโดสสิมิเตอร์ใหม่ ที่มีข้ันตอนการเตรียมที่ง่าย สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
มากขึ้น เหมาะส าหรับการประยุกต์ใช้ในการวัดปริมาณรังสีในรูปแบบต่างๆ 

8.2 FXG มีความถูกต้อง แม่นย า และว่องไวต่อการวัดปริมาณรังสีระดับรังสีรักษา 

 . ประโยชน์ที่จะได้รับ 
9.1  ลดต้นทุนการน าเข้าอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีจากต่างประเทศที่มีราคาแพง 
9.2 ช่วยให้ทราบปริมาณรังสีที่แม่นย า ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยให้แพทย์วางแผนการรักษา

ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 
9.3 สามารถประยุกต์ใช้เพื่อการรักษาโรคแบบเฉพาะบุคคล โดยประเมินผลการตอบสนองต่อรังสีของ

ผู้ป่วยในแผนกรังสี 
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โครงการศึกษาวิจัยการสรางความรับรูและเขาใจของประชาชนเก่ียวกับ

พระราชบัญญัติพลังงานนวิเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 

นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล 

ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน 

กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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รายงานผลการสำรวจ 

เรื่อง 

ปจจัยที่สงผลตอความเขาใจและทัศนคติของประชาชนเก่ียวกับ

พระราชบญัญตัิพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 

The factors affecting to knowledge and attitudes of Thai 

people on Nuclear Energy for Peace Act 2016 

จัดทำโดย 

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสือ่สาร มหาวิทยาลยันเรศวร 

รายงานผลการสำรวจนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
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บทสรุปผูบริหาร (Executive summary) 

การดำเนินการสำรวจถึงปจจัยที่สงผลตอความเขาใจและทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อสำรวจถึงปจจัยของความ

เขาใจและทัศนคติของประชาชนตอพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ และศึกษา

ความสัมพันธสวนบุคคลที่มีตอทัศนคติและความเขาใจ 

ผูสำรวจไดทำการสุมตัวอยางจากประชาชน 4 กลุม ไดแก กลุมผูไดรับใบอนุญาตที่เกี่ยวของกับ

พลังงานนิวเคลียรและรังสี กลุมนักวิชาการ นักการศึกษา กลุมขาราชการ นักการเมือง ต้ังแตระดับชาติ

จนถึงระดับทองถ่ินและกลุมนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนระดับตาง ๆ ในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค

ตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ไดตัวอยางจากการสำรวจรวมทั้งสิ้น 1,๖๗๔ ตัวอยาง 

สรุปผลการสำรวจได ดังน้ี 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน ๙๙๖ คน รอยละ ๕๙.๕ มีอายุระหวาง 26-30 ป 

จำนวน ๓๐๕ คน รอยละ 18.2 ในขณะที่ชวงอายุอื่นมีจำนวนไมแตกตางกันมากนักโดยมีจำนวนประชากร

ระหวาง ๑๔๖ - ๓๐๓ คน รอยละ ๘.๗ - รอยละ ๑๘.๐ ขณะที่กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีมีมากที่สุด จำนวน ๑,๐๙๖ คน รอยละ 65.๕ ในขณะที่ระดับต่ำกวาระดับปริญญาตรี ระดับ

ปริญญาโท และระดับปริญญาเอกมีจำนวนรองลงมาตามลำดับ เมื่อพิจารณาถึงกลุมตัวอยางตามอาชีพ

พบวา พนักงานบริษัทเอกชนมีจำนวนตัวอยางมากที่สุด ไดแก ๘๐๐ คน รอยละ ๔๗.๘ รองลงมาไดแก

ขาราชการ จำนวน ๕๒๘ รอยละ ๓๑.๔ และเมื่อพิจารณากลุมตัวอยางตามภูมิภาคพบวา ประชากรที่อยูใน

ภาคกลางมีจำนวนมากที่สุด ไดแก ๗๒๓ คน รอยละ ๔๓.๑ รองลงมา ไดแก ภาคเหนือ (๒๘๙ คน รอยละ 

๑๗.๓) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๒๗๔ คน รอยละ 1๖.๓) ภาคตะวันออก (๒๓๙ คน รอยละ 1๔.๔) และ

ภาคใต (๑๔๙ คน รอยละ 8.๙) ตามลำดับ ซึ่งกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไดแก ผูมีสวนได

สวนเสียภายใตพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ เชน ผูรับใบอนุญาตประเภทตาง ๆ 

เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรงัสหีรอืหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัย มีจำนวน ๑,๑๓๙ คน คิดเปนรอย

ละ ๖๘.๐ รองลงมาไดแก กลุมประชาชนทั่วไป จำนวน ๕๓๕ คน คิดเปนรอยละ ๓๒.๐ 

เมื่อวิเคราะหผลการสำรวจถึงปจจัยที่สงผลตอความเขาใจและทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยกลุมตัวอยางสวนใหญในทุกปจจัยที่ใชใน

การศึกษา คือ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและภูมิภาคที่อยูอาศัย พบวา มีความเขาใจในภาพรวมเกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติฯ ในระดับมากของทุกดานที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี นอกจากน้ียังพบวากลุมตัวอยางมีความ

เขาใจตอพระราชบัญญัติฯ ในระดับมากที่สุด ในดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงาน

นิวเคลียรและรังสี เรื่องการกำหนดใหมีการตรวจวัดปริมาณรังสีเปนประจำเพื่อใหแนใจวาการใชประโยชน

จากพลังงานนิวเคลียรและรังสีมีความปลอดภัย และเรื่องกำหนดใหมีแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรหรือรังสีเพื่อ

ตอบสนองตอสถานการณกรณีเกิดเหตุผดิปกติในการใชประโยชนจากพลงังานนิวเคลียรและรงัส ีซึ่งสามารถ

วิเคราะหไดวากลุมตัวอยางสวนใหญเขาใจถึงวัตถุประสงคในการตรวจวัดปริมาณรังสีเปนประจำและการมี

แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีของหนวยงานที่ใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี นอกจากน้ี
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กลุมตัวอยางสวนใหญยังมีความเขาใจพระราชบัญญัติฯ ในดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับ

ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี ในระดับมากที่สุด ในเรื่องสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติมีหนาที่

กำกับดูแลความปลอดภัยการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีภายในประเทศและเรื่องการกำกับ

ดูแลความปลอดภัยสามารถระงับการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีหากผูใชงานไมปฏิบัติตาม

กฎหมายที่กำหนด ซึ่งแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมคีวามเขาใจถึงบทบาทและภารกิจของสำนักงานปรมาณู

เพื่อสันติเปนอยางดีและเช่ือมั่นในการปฏิบัติงานหนวยงานกำกับดูแลหากผูใชงานไมปฏิบัติตามที่กฎหมาย

กำหนด อยางไรก็ตามจำนวนกลุมตัวอยางสวนใหญในทุกปจจัยมีความเขาใจเรื่องการกำหนดอัตรา

คาธรรมเนียมที่เหมาะสมในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีตามลักษณะการใชงานของวัสดุ

กัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสีและวัสดุนิวเคลียร ในระดับปานกลางเปนอันดับรองลงมาเปนอันดับสอง 

ซึ่งแตกตางจากเรื่องอื่น ๆ ในการสำรวจครั้งน้ี แสดงใหเห็นถึงกลุมตัวอยางยังไมแนใจในการกำหนดอัตรา

คาธรรมเนียมที่เหมาะสมในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีตามลักษณะการใชงาน  

แมวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความเขาในพระราชบัญญัติฯ มาก แตเมื่อมาพิจารณาในรายละเอียด

ของแตละปจจัยยอยเฉพาะกลุม พบวา กลุมตัวอยางในชวงอายุมากกวา ๕๐ ป, กลุมตัวอยางที่มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี กลุมตัวอยางที่มีอาชีพขาราชการและนักเรียน/ นักศึกษา และกลุมตัวอยางที่อาศัยอยูใน

ภาคเหนือและภาคใต คือ กลุมปจจัยยอยที่มีความเขาใจพระราชบัญญัติฯ ในระดับมากที่สุดสองอันดับแรก

ในดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีและดานการบังคับใชกฎหมายของ

หนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี นอกจากน้ีกลุมตัวอยางที่มีชวงอายุระหวาง ๔๑-

๔๕ ป และมากกวา ๕๐ ป และกลุมตัวอยางที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษาและขาราชการ เปนปจจัยยอยที่มี

ความเขาใจพระราชบัญญัติฯ ในระดับมากที่สุด ในดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียร

และรังสีตอประชาชนและสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับรายงานผลการสำรวจเรื่อง การรับรูและความเขาใจ

ของประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙0

1 (คณะบริหาร เศรษฐศาสตร

และการสื่อสาร, ๒๕๖๑) ที่สรุปวาอาชีพขาราชการและกลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในภาคเหนือ มีการรับรูและ

เขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ จึงทำใหแนใจวาเมื่อศึกษาความ

เขาใจในรายละเอียดเฉพาะดานของพระราชบัญญัติฯ ประชาชนสวนใหญในกลุมเหลาน้ีมีความเขาใจ

พระราชบัญญัติฯ เปนอยางดี  

สวนทัศนคติของกลุมตัวอยางตอพระราชบัญญัติฯ ในทุกปจจัย แสดงใหเห็นถึงแนวโนมของ

ทัศนคติของกลุมตัวอยางที่มีทัศนคติ ในระดับมาก ซึ่งสอดคลองตอความเขาใจของกลุมตัวอยางที่สวนใหญ

มีความเขาใจพระราชบัญญัติฯ ในระดับมาก เชนกัน ซึ่งสอดคลองกับการวิเคราะหถึงอิทธิพลของความ

เขาใจที่มีผลตอการพยากรณทัศนคติตอพระราชบัญญัติฯ ของกลุมตัวอยางในแตละปจจัยที่มีคา ๖๖.๙% 

โดยถากลุมตัวอยางมีความเขาใจที่มากข้ึนในดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความ

ปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี ความเขาใจดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสี

1 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร (๒๕๖๑) การรับรูและความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.
๒๕๕๙. รายงานผลการสำรวจ 
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ตอประชาชนและสิ่งแวดลอม และความเขาใจดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียร 

จะย่ิงทำใหกลุมตัวอยางมทีัศนคติที่ดีมากข้ึนตอพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพือ่สันติ ดังน้ัน หนวยงาน

ที่เกี่ยวของควรสรางความเขาใจใหแกประชาชนใหมากขึ้นเพื่อทำใหแนใจวาประชาชนมีภาพรวมระดับ

ความเขาใจและทัศนคติในระดับมากที่สุดและเกิดผลตอการบังคับใชกฎหมายในการปองกันอันตรายจาก

ผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอประชาชนและสิ่งแวดลอมและเกิดความปลอดภัยในการใชประโยชน

จากพลังงานนิวเคลียรและรังสีของประเทศ 

ขอแนะนำการสำรวจท่ีสำคัญ ไดแก สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติควรนำผลการสำรวจไปสราง

ความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ ในทุกปจจัยซึ่ง

ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและภูมิภาคที่อยูอาศัย โดยเนนดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบ

ทางนิวเคลียรและรังสีตอประชาชนและสิ่งแวดลอม เน่ืองจากภาพรวมความเขาใจของกลุมตัวอยางอยูใน

ระดับมากในทุกเรื่องที่ใชในการศึกษาน้ี นอกจากน้ีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติควรสรางความเขาใจเชิงรุก

เพิ่มมากข้ึนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ ดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

และดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี ในกลุม

ตัวอยางตามปจจัยตาง ๆ ดังน้ี 

(๑) ปจจัยดานอายุ คือ ประชาชนที่มีอายุระหวาง นอยกวาหรือเทากับ ๒๕ ป ๒๖-๓๐ ป ๓๑-๓๕ 

ป ๓๖-๔๐ ป และ ๔๖-๕๐ ป 

(๒) ปจจัยดานระดับการศึกษา คือ ต่ำกวาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก 

(๓) ปจจัยดานอาชีพ คือ พนักงานลูกจางภาครัฐ พนักงานเอกชนและสื่อมวลชน 

(๔) ปจจัยดานภูมิภาคที่อยูอาศัย คือ ภาคกลางและภาคตะวันออก 

เน่ืองจากกลุมตัวอยางดังกลาวมีความเขาใจภาพรวมสวนใหญอยูในระดับมาก ดังน้ันหากมีการ

สรางความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบญัญัติฯ มากย่ิงข้ึน จะทำใหภาพรวมสวนใหญของกลุมตัวอยางดังกลาวมี

ความเขาใจในระดับมากที่สุดได  

นอกจากน้ีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติควรใหความสำคัญในการใหความรูแกประชาชนและผูมีสวน

ไดเสียเกี่ยวกับการกำหนดอัตราคาธรรมเนียมที่เหมาะสมในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี

ตามลักษณะการใชงานของวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสีและวัสดุนิวเคลียร เน่ืองจากภาพรวมความ

เขาใจของกลุมตัวอยาง อยูในระดับมาก และปานกลาง ตามลำดับ ซึ่งนอยกวาความเขาใจในเรื่องอื่นของ

การสำรวจครั้งน้ี ซึ่งหากประชาชนมีเขาใจมากข้ึนกวาเดิม จะทำใหความเขาใจดานการบังคับใชกฎหมาย

ของหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรงัสอียูในระดับที่ดีข้ึน และสามารถใชกฎหมายใน

การกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 1 บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

เปนหนวยงานบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญติัพลังงานนิวเคลียรเพือ่สันติ พ.ศ.2559 ซึ่งใชบังคับการ

ดำเนินงานเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียรและรังสีในทางสันติ เพื่อใหเกิดความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย 

และการพิทักษความปลอดภัยอยางเพียงพอที่จะปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอ

ประชาชนและสิ่งแวดลอมโดยดำเนินการต้ังแตออกใบอนุญาตนำเขา สงออก ควบคุมดูแลตรวจสอบการใช

งานจนกระทั่งการเลิกใชงาน เพื่อใหเปนไปอยางปลอดภัยตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติและใหเปนไป

ตามหลักมาตรฐานสากล 

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.2559 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 

2560 เน่ืองจากพระราชบัญญัติฉบับเดิม คือ พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ไดใช

บังคับมาเปนเวลานาน ทำใหบทบัญญัติบางประการไมสอดคลองกับสถานการณการใชประโยชนทางดาน

เทคโนโลยีนิวเคลียรและรังสีที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็วในปจจุบันและอนาคต ดังน้ันการกำหนดกฎเกณฑ

เพื่อใหเกดิความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรและรงัส ีพรอมทั้งการพิทักษความปลอดภัยทาง

นิวเคลียรใหครอบคลมุประชาชนและ สิ่งแวดลอม และเพื่อใหสอดคลองกับกฎเกณฑในทางสากลที่เกี่ยวกับ

การใชพลังงานนิวเคลียรในทางสนัติ จึงเปนเหตุผลสำคัญที่ทำใหมีการตราพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร

เพื่อสันติ พ.ศ.2559 ข้ึน ซึ่งในการบังคับใชพระราชบัญญัติฯ สิ่งสำคัญหน่ึงที่มีความสำคัญคือการสรางการ

รับรูและความเขาใจที่ ถูกตองแกประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย เน่ืองจากทัศนคติและมุมมองของ

ประชาชนเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียรถูกประเมินเปนภาพลบมากกวาภาพบวก สวนใหญมองวาพลังงาน

นิวเคลียรถูกนำมาใชในทางไมสันติหรือสงผลกระทบเปนวงกวางหากเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียรและรังสีข้ึน 

จึงทำใหเกิดอุปสรรคตอการผลกัดันใหมกีารนำเอาพลงังานนิวเคลยีรไปใชในทางสันติอยางปลอดภัยไดอยาง

แทจริง  

ในสวนของนโยบายของรัฐบาลน้ัน ไดมีการกำหนดใหสวนราชการมีหนาที่และความรับผิดชอบใน

การสรางการรับรูและความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหนวยงานที่อยูใน

ความรับผิดชอบ ตามมติคณะรฐัมนตร ีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่อง การสรางความรับรูความเขาใจแก

ประชาชน โดยใหคำนึงถึงความถูกตอง รวดเร็วของขาวสาร ทันตอความจำเปนที่จะใหประชาชนมีความรับรู

ความเขาใจ และการสรางความเช่ือมั่นในรัฐบาล ซึ่งในปงบประมาณ 2561 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได

ทำการสำรวจการรับรูและความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ 

พ.ศ.2559 จากกลุมตัวอยางที่มหีลากหลายอาชีพที่มาจากภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศไทย แมวากลุมตัวอยาง

สวนใหญเห็นดวยกับการบังคับใชพระราชบัญญัติฯ แตผลสำรวจพบวาปจจัยดานอาชีพและที่อยูอาศัยของ

ประชาชนมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญตอความเขาใจและทัศนคติของพระราชบัญญัติฯ ฉบับดังกลาว 

ดังน้ันการศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมถึงปจจัยที่สงผลตอความเขาใจและทัศนคติของประชาชนตอ

พระราชบัญญัติฯ จะทำใหสามารถเขาใจถึงความรูความเขาใจและทัศนคติของประชาชน เพื่อหาปจจัยตางๆ 
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ที่ทำใหประชาชนเกิดความเขาใจและไมเขาใจตอพระราชบัญญัติฯ เพื่อที่จะเสนอแนะใหสำนักงานปรมาณู

เพื่อสันติกำหนดเปนทิศทางและนโยบายในการเผยแพรและประชาสัมพันธใหประชาชนและผูมีสวนไดสวน

เสียไดเขาใจถึงเจตนารมณและรายละเอียดของพระราชบัญญัติฯ ไดอยางถองแท เพื่อการบังคับใช

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.2559 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนและเกิด

ประโยชนสูงสุดของ 

๑.๒ วัตถุประสงค 

1.2.1 เพื่อศึกษาปจจัยของความเขาใจและทัศนคติของประชาชนตอพระราชบัญญัติพลังงาน

นิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 

1.2.2 เพื่อศึกษาปจจัยของทัศนคติทีมีตอพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 

1.2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธสวนบุคคลที่มีตอทัศนคติและความเขาใจ 

1.3 กลุมเปาหมาย 

ประชาชนในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต จำนวน

ไมนอยกวา 1,000 ตัวอยาง ประกอบดวย 

 กลุมที่ 1 ผูไดรับใบอนุญาตที่เกี่ยวของกับพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

 กลุมที่ 2 นักวิชาการ นักการศึกษา 

 กลุมที่ 3 ขาราชการ นักการเมือง ต้ังแตระดับชาติจนถึงระดับทองถ่ิน 

     กลุมที่ 4  นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนระดับตาง ๆ 

1.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.4.1 สำนักงานปรมาณู เพื่อสัน ติ ทราบถึงความเขาใจและทัศนคติของประชาชนที่มีตอ

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ และนำผลที่ไดจากการศึกษาไปใชประโยชนในการ

ประชาสัมพันธสรางความเขาใจของประชาชนใหมีความเขาใจและทัศนคติที่ดีตอพระราชบัญญัติฯ 

1.4.2 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ นำผลที่ไดไปจัดทำแผนประชาสัมพันธในพื้นที่เปาหมายเพื่อสราง

ความเขาใจที่ถูกตองและทัศนคติที่ดีตอพระราชบัญญัติฯ 
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บทท่ี 2 แนวคิดทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

การสำรวจปจจัยที่สงผลตอความเขาใจและทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกัพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 มีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีความเขาใจ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ
3. แนวคิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙

2.1 แนวคิดและทฤษฎีความเขาใจ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2525 ไดบัญญัติความหมายของความเขาใจวา รูเรื่อง รู

ความหมาย 

ความหมายของความเขาใจไดถูกนำเสนอโดย Benjamin Bloom2 (1972, อางในสำนักงาน

ทดสอบการศึกษา, 2521) โดยสรุปใจความสำคัญวา เรื่องที่เกี่ยวกับการระลึกถึงสิ่งเฉพาะเจาะจงในเรื่อง

น้ัน ซึ่งรวมถึงวิธีและขบวนการตางๆ หรือแบบกระสวนทางจิตวิทยาของความจำ ซึ่งเปนกระบวนการที่

เช่ือมโยงเกี่ยวกับการจัดระเบียบ  

ในขณะเดียวกัน อุทุมพร ทองอุไทย และสำเริง บุญเรืองรัตน23 (อุทุมพร, 2523 และ สำเริง, 2536 

อางใน อรอุมา พัชรวรภาส, 2547) ไดใหความหมายเกี่ยวกับความเขาใจวา พฤติกรรมหรือความสามารถ

ของสมองในการเก็บรักษาหรือทรงไวซึ่งขอเท็จจรงิ ซึ่งเปนสภาพที่เกิดข้ึนจากการเรยีนรู โดยเริ่มตนจากการ

รวมสาระตางๆ จนพัฒนาไปสูข้ันที่มีความสลับซับซอน ซึ่งเกิดจากทักษะการใชปากเปลา ขอเขียน ภาษา 

หรือสัญลักษณตางๆ จนสามารถขยายความสัมพันธน้ันๆ ออกไปใหกวางไกลจากขอเท็จจริงเดิม โดยความ

เขาใจประกอบดวยการแปล การตีความหมายและการสรุปอางอิง 

ดังน้ันความเขาใจ สามารถสรุปไดวา ความสามารถในการรวบรวมหรือแยกแยะเรื่องราวและขอมูล

ตางๆ ที่เกิดจากความรู โดยใชทักษะตางๆ โดยความเขาใจน้ันไมจำเปนตองมีความรูในเรื่องน้ันๆ อยางถอง

แท โดยเริ่มจากความเขาใจแบบงายๆ ไปจนถึงความเขาใจที่มีความสลับซับซอน 

2.1.1 ระดับความรูความเขาใจ 

Benjamin Bloom4 4

5 (1965, อางใน ศักรระภีร วรวัฒนะปริญญา, 2554 และประภาเพ็ญ และ

สวิง, 2536) ไดมีการแบงระดับความรูออกเปน 6 ระดับ ดังน้ี 

1 สานักงานทดสอบการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2521). การประเมินผลทาง การศึกษา. กรุงเทพฯ: การศาสนา. 
3 อรอุมา พัชรวรภาส (2547). ความรูความเขาใจและทัศนคติของขาราชการพลเรือนเก่ียวกับการปฏิรูประบบราชการ: กรณีศึกษาขาราชการพลเรือนในเขต

กรุงเทพมหานคร. ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
4 ศักรระภรี วรวัฒนะปริญญา (2554). การรับรูสิทธิและความเขาใจพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ของผูประกันตนตามมาตรา 33 กรณีศึกษา: นิคมอุตสาหกรรม

สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัธนบรุี.  
5 ประภาเพ็ญ และสวิง สุวรรณ. (2536). พฤติกรรมองคการ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.   
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ระดับที่ 1 ความรู (Knowledge) คือ การเรียนรูที่เนนการจำและการระลึกไดถึงความคิด วัตถุและ

ปรากฏการณตางๆ เริ่มจากสิ่งงายๆ ที่เปนอิสระแกกัน ไปจนถึงความจำที่มีความยุงยากซับซอนและมี

ความสัมพันธระหวางกัน โดยแบงความรูออกเปน 2 แบบ คือ  

ก) ความรูเฉพาะเรื่อง ซึ่งเปนการระลึกถึงขอมูลในสวนยอยเฉพาะที่แยกไดโดดๆ หรือความรู

เกี่ยวกับคำศัพท หรือความหมายของคำน้ัน 

ข) ความรูเกี่ยวกับวิถีทางและวิธีดำเนินงานเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ คือ ความรูที่เกี่ยวกับ

ระเบียบ แบบแผน ประเพณี ที่มีลำดับการเรียนรูตามลำดับกอนหลัง และมีการแยกแยะเปนหมวดหมู 

ระดับที่ 2 ความเขาใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehension) คือ เปนความสามารถทาง

สติปญญาในการขยายความรู ความจำ ใหกวางออกไปจากเดิมอยางสมเหตุสมผล การแสดงพฤติกรรมเมื่อ

เผชิญกับสื่อความหมายและความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยายความสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

โดยแบงความเขาใจออกเปน ๓ ลักษณะ คือ การแปลความหมาย การตีความหายและการขยายความหมาย 

ระดับที่ ๓ การนำไปปรับใช (Application) เปนความสามารถในการนำความรู (Knowledge) 

ความเขาใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehension) ในเรื่องใดๆ ที่มีอยูเดิม ไปแกไขปญหาใหมีความ

แปลกใหมในเรื่องน้ัน โดยการใชความรูตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงวิธีการกับความคิดรวบยอดมาผสมผสาน

กับความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยายความสิ่งน้ัน โดยอาจจะอยูในรูปแบบ

ความคิดทั่วไป กฏเกณฑ เทคนิคหรือทฤษฎี 

ระดับที่ ๔ การวิเคราะห (Analysis) เปนความสามารถและทักษะที่สูงกวาความเขาใจและการนำไป

ปรับใชโดยมีลักษณะเปนการแยกแยะ สิ่งที่จะพิจารณาออกเปนสวนยอยที่มีความสัมพันธกัน รวมทั้งการ

สืบคนความสัมพันธของสวนตางๆ เพื่อดูวาสวนประกอบปลีกยอยน้ันสามารถเขากันไดหรือไม อันจะชวยให

เกิดความเขาใจตอสิ่งหน่ึงสิ่งใดอยางแทจริง โดยแบงลักษณะการวิเคราะหออกเปน ๓ ลักษณะ คือ  

ก) การวิเคราะหสวนประกอบ คือ เปนการแสดงใหเห็นสวนประกอบของสิ่งที่สื่อความหมาย 

ข) การสังเคราะหความสัมพันธ คือ การแยกการประสานหรือความสัมพันธ ระหวางองคประกอบ

ตางๆ ของสิ่งที่สื่อความหมาย 

ค) การวิเคราะหหลักการในเชิงจัดดำเนินการ คือ ระบบการจัดการและวิธีการรวบรวม

องคประกอบตางของสิ่งที่สื่อความหมาย 

ระดับที่ ๕ การสังเคราะห (Synthesis) เปนความสามารถในการรวบรวมสวนประกอบยอยๆ หรือ

สวนใหญๆ เขาดวยกัน สามารถแบงไดเปน ๓ ลักษณะ คือ 

ก) การสังเคราะหขอความ เปนการผูกขอความโดยการพูด หรือเขียน เพื่อสื่อความคิด ความรูสึก 

หรือประสบการณไปยังผูอื่น  

ข) การสังเคราะหแผนงาน เปนการพัฒนาหรือเสนอแผนการทำงานที่สอดคลอง กับความตองการ

ของงานที่ไดรับมอบหมาย หรือที่คิดทำข้ึนเอง  

ค) การสังเคราะหความสัมพันธ เปนการพัฒนาหรือสรางชุดของความสัมพันธเชิงนามธรรมข้ึนเพื่อ

ใชเปนเครื่องจำแนกหรืออธิบายขอมูล หรือปรากฏการณบางอยางจากขอความเบื้องตน เพื่อใหเปน

เรื่องราวอันหน่ึงอันเดียวกัน  
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ระดับที่ ๖ การประเมินผล เปนความสามารถในการตัดสินเกี่ยวกับความคิด คานิยม ผลงาน คำตอบ 

วิธีการและเน้ือหาสาระเพื่อวัตถุประสงคบางอยาง โดยมีการกำหนดเกณฑเปนฐานในการพิจารณาตัดสิน 

การประเมินผล จัดไดวาเปนข้ันตอนที่สูงสุดของพุทธิลักษณะ ที่ตองใชความรู ความเขาใจ การนำไปปรับใช 

การวิเคราะหและการสังเคราะหเขามาพิจารณาประกอบกันเพื่อทำการประเมินผลสิ่งหน่ึงสิ่งใด จำแนกได

เปน 2 ลักษณะ คือ  

ก) การประเมินตามเกณฑภายใน เปนการประเมินคาความถูกตองของวัสดุ อุปกรณ ขอความ

เหตุการณ ตามคุณสมบัติประจำตัวของอุปกรณ ขอความ หรือเหตุการณที่เกิดข้ึน  

ข) การประเมินคาตามเกณฑภายนอก เปนการประเมินคาโดยอางอิงกับเกณฑที่กำหนดไว 

๒.๑.๒ การวัดความรูความเขาใจ 

การวัดความเขาใจสามารถวัดไดหลายรูปแบบตามวัตถุประสงคที่แตกตางกันออกไป แตเครื่องมือที่

นิยมใชกันอยางแพรหลาย คือ แบบทดสอบ5

6 (สุมลทาลย, ๒๕๔๕ อางใน ....) โดยแบบทดสอบสามารถแบง

ไดตามลักษณะทางจิตวิทยา ไดเปน ๓ ประเภท ไดแก 

1) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Test) เปนแบบทดสอบที่ใชวัดความรูความเขาใจตาม

พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ซึ่งเกิดข้ึนจากการเรียนรู โดยแบงออกเปน 2 ชนิด คือ 

ก) แบบทดสอบที่ครูสรางเอง (Teacher – made Test) เปนแบบทดสอบที่สรางกนัโดยทั่วไป โดย

ปกติจะสรางข้ึนและใชเพียงครั้งเดียว 

ข) แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) เปนแบบทดสอบที่สรางข้ึนจากการวิเคราะหทาง

สถิติมาแลวหลายครั้งหลายหน จนมีคุณภาพสมบูรณทั้งดานความตรงความเที่ยง ความยากงาย อำนาจ

จำแนก ความเปนปรนัย และมีเกณฑปกติ (Norm) ใหเปรียบเทียบดวย รวมความแลวตองมีมาตรฐานทั้ง

ดานการดำเนินการสอบและการแปลผลคะแนนที่ได  

2) แบบทดสอบความถนัด (Aptitude Test) เปนแบบทดสอบที่ใชวัดสมรรถภาพทางสมองของคน

วามีความรู ความสามารถมากนอยเพียงใด และมีความสามารถทางดานใดเปนพิเศษ แบบทดสอบประเภท

น้ีแบงออกเปน 2 ชนิด คือ  

ก) แบบทดสอบความถนัดทางการเรยีน (Scholastic Aptitude Test) เปนแบบทดสอบความถนัด

ที่วัดความสามารถทางวิชาการวา มีความถนัดในวิชาอะไร ซึ่งจะแสดงถึงความสามารถในการเรียนตอทาง

แขนงวิชาน้ัน และจะสามารถเรยีนไปมากนอยเพียงใด  

ข) แบบ ทดสอบ ความถนัดพิ เศษ (Specific Aptitude Test) เป นแบ บทดสอบ ที่ ใช วัด

ความสามารถพิเศษของบุคคล เชน ความถนัดทางดนตรี ทางการแพทย ทางวิศวะ ทางศิลปะเปนตน ใช

สำหรับการแนะแนวการเลือกอาชีพ 

3) แบบทดสอบบุคคล – สังคม (Personal – social Test) เปนแบบทดสอบใชวัดบุคลิกภาพและ

การปรับตัวเขากับสังคมของบุคคล โดยแบงออกเปน ๒ ลักษณะ คือ 

6 สวนดุสิตโพล (๒๕๕๗). การสำรวจความรู ความเขาใจและทัศนคติ ตอ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตอ เทคโนโลยีนิวเคลียร ประจำป ๒๕๕๗. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
ดุสิต 
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ก) แบบทดสอบความเรียบ (Essay Test) แบบน้ีจะกำหนดคำถามใหผูตอบจะตองเรียบเรียงคำ

ตอบเอง 

ข) แบบทดสอบตอบสั้น และเลือกตอบ (Short Answer and Multiple Choice Test) แบบน้ีจะ

กำหนดคำถามใหและกำหนดใหตอบสั้น ๆ หรือกำหนดคำตอบมาใหเลือกผูตอบตองเลือกตอบตามน้ัน 

แบบทดสอบประเภทน้ีแบงเปน 4 ชนิด คือ แบบใหตอบสั้น (Short Answer Item) แบบถูก – ผิด (True 

– False Item) แบบจับ คู  (Matching Item) แบบเลือกตอบ (Multiple Choice Item) ถาแบงตาม

ลักษณะการตอบจะแบงเปน 3 ประเภท ไดแก

ก) แบบทดสอบปฏิบัติ (Performance Test) เปนการทดสอบดวยการใหปฏิบัติลงมือทำจริง เชน 

การแสดงละคร การชางฝมือ การพิมพดีด เปนตน 

ข) แบบทดสอบเขียนตอบ (Paper – pencil Test) เปนแบบทดสอบที่ใชกันทั่วไป ซึ่งใหกระดาษ

และดินสอหรือปากกาเปนอุปกรณชวยตอบ ผูตอบจะตองเขียนตอบทั้งหมด 

ค) แบบทดสอบปากเปลา (Oral Test) เปนการทดสอบที่ใหผูตอบพูดแทนการเขียน มักจะเปนการ

พูดคุยกันระหวางผูถามกับผูตอบ เชน การสอบสัมภาษณ 

2.๒ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ 

พจนานุกรมราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๖ 6

7 ไดใหความหมายของทัศนคติ (Altitude) วา 

แนวความคิดเห็น สวนความหมายของคำวาเจตคติ หมายถึง ทาทางหรือความรูสึกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่ง

หน่ึง ซึ่งบางตำรามีการใชคำทั้งสองน้ีซึ่งมีความสอดคลองและไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากน้ียังมี

นักวิชาการไดใหความหมายเกี่ยวกับทัศนคติ ไวดังน้ี 

Newcomb8 (๑๙๕๔, อางในสวนดุสิตโพล) ไดใหความหมายเกี่ยวกับทัศนคติ วา ความรูสึกของ

จิตใจที่มีตอประสบการณที่คนเราไดรับ โดยสามารถแบงทัศนคติตามพฤติกรรมออกเปน ๒ ลักษณะ คือ 

การแสดงออกในลักษณะพึงพอใจ เห็นดวยหรือชอบ และการแสดงออกในลักษณะเกิดความเบื่อหนาย 

ชักชา อยากหนีไปใหหางจากสิ่งน้ัน ลักษณะน้ีเรียกวา ทัศนคติเชิงพิเศษ นอกจากน้ียังมีทัศนคติเชิง

พฤติกรรมอีกแบบหน่ึง คือ รูสึกเฉยๆ ไมถึงกับชอบหรือเกลียดเรียกวา ทัศนคติแบบกลาง 

Thurstone & Chave9 (19๖6) ไดเสนอความหมายเกี่ยวกับทัศนคติไววา ความรูสึกและความคิด

โดยรวมของบุคคล ทั้งในทางบวกและทางลบที่มีตอเรื่องใดเรื่องหน่ึง โดยจะแสดงออกมาในทางความ

คิดเห็น (Opinion) นอกจากน้ี Allport10 (1968) ไดใหความหมายของทัศนคติวา สภาวะความพรอมทาง

จิตและประสาทที่จะโตตอบได เกิดจากประสบการณซึ่งจะเปนตัวกำหนดทิศทาง หรือมีผลในการ

เปลี่ยนแปลงของการสนองตอบของบุคคลตอสิ่งตาง ๆ ในขณะเดียวกัน Munn11 (1971) ไดกลาวถึง

7 ราชบัณฑิตยสถาน.(2546). พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542. กรุงเทพฯ:อักษรเจริญทัศน.   
8 Newcomb, Theodore M. (1954). Social Phychology. New York: Dryden Press.   
9 Thurstone, L. L., & Chave, E. J. (1966). The measurement of attitude. Chicago: Chicago University. 
10 Allport, G. W. (1968). Reading in attitude theory and measurement. New York: John Welley & Sons.
11 Munn. (1971). Norman, introduction to psychology. Boston: Houghton Muffin.
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ทัศนคติวา ความรูสึกและความคิดเห็นตางๆ ที่บุคคลจะแสดงออกตอสิ่งของ บุคคล สถานการณในทางที่

ยอมรับหรือปฏิเสธ ซึ่งทำใหบุคคลพรอมที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองดานพฤติกรรมอยางเดียวกันตลอด  

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 11

12 กลาววา ทัศนคติ หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวของกับ

ความชอบหรือไมชอบตอวัตถุ คน หรือ เหตุการณตางๆ ซึ่งเปนสิ่งที่สะทอนถึงความรูสึกของตนตอบางสิ่ง 

เสรี วงษมณฑา 12

13 กลาววา ทัศนคติ เปนความโนมเอียงที่เรียนรูเพื่อใหมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับ

ลักษณะที่พึงพอใจหรือไมพึงพอใจที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง การแสดงความรูสึกภายในที่สะทอนวาบุคคลมีความ

โนมเอียงพอใจหรอืไมพอใจตอบางสิ่ง เชน ตราสินคา บริการ รานคาปลีก เน่ืองจากเปนผลของกระบวนการ

ทางจิตวิทยาทัศนคติ ไมสามารถสังเกตเห็นไดโดยตรง แตตองแสดงวาบุคคลกลาวถึงอะไรหรือทำอะไร  

ดังน้ันสามารถสรุปความหมายของทัศนคติไดวา ความรูสึกทางจิตใจของบุคคลซึ่ งเกิดจาก

ประสบการณและการเรียนรูที่บุคคลน้ันไดรับ ทั้งการความรูสึกในเชิงบวกและความรูสึกในเชิงลบหรือ

ความรูสึกเฉยๆ ซึ่งทัศนคติจะแสดงออกมาจากความคิดและ/หรือพฤติกรรม 

๒.๒.๑ องคประกอบของทัศนคติ 

Assael14 (๑๙๙๕, อางในกรวินท ๒๕๕๗) และพรทิพย1415 (๒๕๓๙, อางใน สลิลพิพย ๒๕๕๔) ได
เสนอแนวคิดวาเกี่ยวกับองคประกอบของทัศนคติซึ่งเปนองคประกอบข้ันพื้นฐานที่เกี่ยวของสัมพันธกับ
ความรูสึกของบุคคลทั้งในทางบวกและลบตามประสบการณและความรูของความรูสึกน้ันตอวัตถุหรือ
สถานการณที่เกิดข้ึน ประกอบไปดวย 3 องคประกอบ คือ 

1) องคประกอบทางความคิด หรือการรับรู เปนความเช่ือ ความรูหรือความเขาใจ เกี่ยวกับสิ่งตางๆ
ทั้งในทางลบและทางบวก ซึ่งความเช่ือในในวัตถุหรือสิ่งเดียวกันอาจจะแตกตางกันไดในแตละบุคคล 

2) องคประกอบดานความรูสึก คือ ความรูสึกโดยรวมที่เกี่ยวของกับอารมณที่เกี่ยวเน่ืองกับสิ่ง
ตางๆ ซึ่งมีความแตกตางไปตามบุคลิกภาพและลักษณะที่เปนที่นิยมของบุคคลน้ันๆ 

3) องคประกอบดานพฤติกรรม คือ แนวโนมในการกระทำหรือการแสดงออกของบุคคล ซึ่งเปนผล
มาจากองคประกอบดานความรู ความคิดและความรูสึก 

๒.๒.๒ คุณลักษณะของทัศนคติ 

จิระวัฒน๑๒ (๒๕๒๙, อางในสวนดุสิตโพล) สรุปคุณลักษณะของทัศนคติไดดังตอไปน้ี 
1. ทัศนคติเปนสิ่งที่มีอยูภายใน คือ เปนเรื่องของระเบียบความนึกคิดที่เกิดข้ึนภายในของแตละคน
2. ทัศนคติเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู ไมใชสิ่งที่ติดตัวมาแตกำเนิด ประสบการณมีอิทธิพลอยาง

มากตอทัศนคติ ไมวาจะเปนการสะสมประสบการณทั้งทางตรงและทางออม บุคคลสิ่งของสถานการณ

แวดลอมและความผันแปรในสังคม ฯลฯ ลวนมีผลโดยตรงตอทัศนคติทั้งสิ้น  

12 ศิริวรรณ เสรีรัตน. (2540). การโฆษณาและการสงเสริมการตลาด. กรุงเทพมหานคร: เอ. เอ็น.การพิมพ   
13 เสรี วงษมณฑา. (2542). กลยุทธการตลาด: การวางแผนการตลาด. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธีระฟลม และไซเท็กซ จำกัด.   
14 กรวินท กรประเสริฐวิทย (๒๕๕๗). ทัศนคติความรูความเขาใจ พฤติกรรม และ คุณลักษณะการใชงานของเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการใชเครื่องชาระคา

โทรศพัทอัตโนมัติของประชาชนในกรุงเทพมหานครป 2558. การคนควาอิสระบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
15 สลิลทิพย เลิศพงศภากรณ (๒๕๕๔). ความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานสถานีโทรทัศน Thai PBS ในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของ

สื่อสาธารณะ. วิทยานิพนธวารสารศาสตรมหาบัณฑิต คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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3. ทัศนคติมีคุณลักษณะของการประเมิน (Evaluative Nature) ทัศนคติเกิดจากการประเมิน

ความคิด หรือความเช่ือที่บุคคลมีอยูเกี่ยวกับสิ่งของ บุคคลอื่น หรือเหตุการณ ซึ่งจะเปนสื่อกลางทำให

เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง ทัศนคติมีธรรมชาติของการประเมินเปนความคิดหรือความเช่ือที่มีความรูสึกแฝงอยู

ดวย การที่บุคคลหน่ึงจะมีทัศนคติอยางใดตอสิง่ใด ข้ึนอยูกับผลของการประเมินความรู ความคิด หรือความ

เช่ือที่มีเกี่ยวกับสิ่งน้ัน ผลการประเมินอาจแตกตางกันตามประสบการณของแตละบุคคล  

4. ทัศนคติมีคุณภาพและความเขม (Quality and Intensity) กลาวคือ คุณภาพและความเขมขน

ของทัศนคติจะเปนสิ่งที่บอกถึงความแตกตางของทัศนคติที่แตละคน ภาพของทัศนคติเปนสิ่งที่ไดจากการ

ประเมินเมื่อบุคคลประเมินสิ่งใดสิ่งหน่ึงก็อาจมีทัศนคติทางบวก (ความรูสึกชอบ) หรือทัศนคติทางลบ 

(ความรูสึกไมชอบ) ตอสิ่งน้ัน  

5. ทัศนคติมีความคงทนไมเปลี่ยนงาย (Permanence) เน่ืองจากสิ่งที่ประเมินมีความชัดเจน

ถูกตองแนนอนหรือในกรณีที่มีการสะสมประสบการณเกี่ยวกับสิง่น้ัน โดยผานกระบวนการเรยีนรูมานานพอ 

ในกรณีเชนน้ีการเพิ่มความรูใหม หรือประสบการณใหม หรือแมการบังคับใหแสดงพฤติกรรมน้ันๆ อยูเสมอ 

6. ทัศนคติตองมีสิ่งที่หมายถึงแนนอน (Attitude Object) น่ันคือ ทัศนคติตออะไร ตอบุคคลตอ

สิ่งของ หรือตอสถานการณ จะไมมีทัศนคติลอยๆ ที่ไมหมายถึงสิ่งใด และบุคคลตองมีความรู หรือ

ประสบการณเกี่ยวกับสิ่งน้ัน ทัศนคติจะแตกตางกันตามระดับความแนนอนชัดเจน และขอบเขตโครงสราง

ซึ่งข้ึนอยูกับจำนวนชนิด และคุณลักษณะของสวนประกอบของสิ่งน้ัน  

7. ทัศนคติมีลักษณะแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งของ บุคคลอื่น หรือสถานการณและ

ความสัมพันธน้ีเปนความรูสึกจูงใจ (Motivation Effect) ฉะน้ัน เมื่อมีการประเมินความเช่ือสัมพันธใน

รูปแบบดังกลาวจะเกิดข้ึนในโครงสรางของทัศนคติ และแตละทัศนคติมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ทั้งน้ี

เน่ืองจากทัศนคติตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง จะประกอบดวยหลายทัศนคติที่มีระดับความสมัพันธที่แตกตางกัน ในกลุม

ที่มีความสัมพันธกันเองสูงก็จะรวมตัวเปนมิติ ความสัมพันธย่ิงสูงมากเทาใด การรวมตัวของแตละทัศนคติก็

ย่ิงจะแนนแฟนจะเปนตัวบงช้ีความคงทนไมเปลี่ยนงายของทัศนคติและความแมนยำในการทำนาย

พฤติกรรม 

๒.๒.๓ การเกิดทัศนคติ (Attitude Formation) 

Allport๑๖ (1968) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการเกิดทัศนคติ ดังน้ี 
1) เกิดจากการเรียนรู จากที่เด็กไดรับการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีจากบิดา

มารดาทั้งทางตรงและทางออม รวมถึงการเรียนรูจากการปฏิบัติตามบิดาและมารดา 
2) เกิดจากความสามารถในการแยกแยะความแตกตางระหวางสิ่งดีและสิ่งไมดี3) เกิดจาก

ประสบการณของแตละบุคคล ซึ่งแตกตางกันออกไป เชน บางคนมีทัศนคติไมดีตอครูเพราะเคยตาหนิตน 
แตบางคนมีทัศนคติที่ดีตอครูคนเดียวกันน้ันเพราะเคยเชยชมตนเสมอ 

4) เกิดจากการเลียนแบบ หรือรับเอาทัศนคติของผูอื่นมาเปนของตน เชน เด็กอาจรับทัศนคติของ
บิดามารดาหรือครูที่ตนนิยมชมชอบมาเปนทัศนคติของตนได 
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Krech และ Crutchfield (1948)16 ไดใหความเห็นวาทัศนคติอาจเกิดข้ึนจาก 
1) การตอบสนองความตองของบุคคล คือ สิ่งใดตอบสนองความตองการของตนได บุคคลน้ันก็มี

ทัศนคติ ที่ดีตอสิ่งน้ัน หากสิ่งใดตอบสนองความตองการของตนไมไดบุคคลน้ันก็จะมี ทัศนคติไมดีตอสิ่งน้ัน 
2) การไดเรียนรูความจริงตางๆ เกินข้ึนโดยการอานหรือจากคำบอกเลาของผูอื่นก็ได ฉะน้ันบางคน

จึงอาจเกิด ทัศนคติ ไมดีตอผูอื่น จากการคำบอกเลาของบุคคลอื่นกอนก็ได 
3) การเขาไปเปนสมาชิก หรือสังกัดกลุมใดกลุมหน่ึง คนสวนมากมักยอมรับเอาทัศนคติของกลุมมา

เปนของตนหากทัศนคติน้ันไมขัดแยงกับทัศนคติของตนเกินไป 
4) ทัศนคติ สวนสาคัญกับบุคลิกภาพของบุคคลน้ันดวย คือผูที่มีบุคลิกภาพสมบูรณมักมองผูอื่นใน

แงดี สวนผูปรับตัวยากจะมีทัศนคติในทางตรงขามคือมักมองวามีคนคอยอิจฉาริษยา หรือคิดรายตาง ๆ ตอ
ตน 

ธงชัย สันติวงษ1617 (2537, หนา 166 – 167) กลาววา ทัศนคติกอตัวเกิดข้ึนมาและเปลี่ยนแปลง
ไปเน่ืองจากปจจัย หลายประการดวยกันคือ 

1) การจูงใจทางรางกาย (Biological Motivation) ทัศนคติจะเกิดข้ึนเมื่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงกำลงั
ดำเนินการตอบสนองตามความตองการหรือแรงผลักดันทางรางกายตัวบุคคลจะสรางทัศนคติที่ดีตอบุคคล
หรือสิ่งของที่สามารถชวยใหเขามีโอกาสตอบสนองความตองการของตนได 

2) ขาวสารขอมูล (Information) ทัศนคติจะมีพื้นฐานมาจากชนิดและขนาดของขาวสารที่ไดรับ
รวมทั้งลักษณะของแหลงที่มาของขาวสารดวยกลไกของการเลือกเฟนในการมองเห็นและเขาใจปญหาตางๆ 
(Selective Perception) ขาวสารขอมูลบางสวนที่เขามาสูบุคคลน้ันจะทาใหบุคคลน้ันเก็บไปคิดและสราง
เปนทัศนคติข้ึนมาได 

3) การเขาเกี่ยวของกับกลุม (Group Affiliation) ทัศนคติบางอยางอาจมาจากกลุมตาง ๆ ที่
บุคคลเกี่ยวของอยูทั้งโดยทางตรงและทางออม เชน ครอบครัว วัด กลุมเพื่อนรวมงาน กลุมกีฬา กลุม 
สังคมตาง ๆ โดยกลุมเหลาน้ีไมเพียงแตเปนแหลงรวมของคานิยมตาง ๆ แตยังมีการถายทอดขอมูล 
ใหแกบุคคลในกลุม ซึ่งทำใหสามารถสรางทัศนคติข้ึนไดโดยเฉพาะครอบครัวและกลุมเพื่อนรวมงาน 
เปนกลุมที่สำคัญที่สุด (Primary Group) ที่จะเปนแหลงสราง ทัศนคติ ใหแกบุคคลได 

4) ประสบการณ (Experience) ประสบการณของคนทีม่ีตอวัตถุสิ่งของยอมเปนสวนสำคัญที่
จะทำใหบุคคลตาง ๆ ตีคาสิ่งที่เขาไดมีประสบการณมาจนกลายเปนทัศนคติได 

5) ลักษณะทาทาง (Personality) ลักษณะทาทางหลายประการตางก็มีสวนทางออมที่สำคัญ
ในการสรางทัศนคติใหกับตัวบุคคล 

ปจจัยตาง ๆ ของการกอตัวของทัศนคติเทาที่กลาวมาขางตนน้ัน ในความเปนจริงจะมิไดมีการ
เรียงลำดับตามความสำคัญแตอยางใดเลย ทั้งน้ีเพราะปจจัยแตละทางเหลาน้ีตัวไหนจะมีความสาคัญตอการ
กอตัวของทัศนคติมากหรือนอยยอมสุดแลว แตวาการพิจารณาสรางทัศนคติตอสิ่งดังกลาวจะเกี่ยวของกับ
ปจจัยใดมากที่สุด 

16 Krech, D., & Crutchfield, R. S. (1948). Theory and problem of social psychology. London: McGaw
17 ธงชัย สันติวงษ. (2537). องคการและการบริหาร (พิมพครั้งท่ี 9). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
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๒.๒.๔ ประเภทของทัศนคติ 

การแสดงออกทางทัศนคติสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท 17

18 (ดารณี พานทอง, 2542, หนา 43) 
คือ 

1) ทัศนคติในทางบวก (Positive Attitude) คือ ความรูสึกตอสิ่งแวดลอมในทางที่ดีหรือยอมรับ
ความพอใจ 

2) ทัศนคติในทางลบ (Negative Attitude) คือ การแสดงออก หรือความรูสึกตอสิ่งแวดลอมในทาง
ที่ไมพอใจ ไมดี ไมยอมรับ ไมเห็นดวย 

3) การไมแสดงออกทางทัศนคติ หรือมีทัศนคติเฉย ๆ (Negative Attitude) คือ มีทัศนคติเปนกลาง
อาจจะเพราะวาไมมีความรูความเขาใจในเรื่องน้ัน ๆ หรือในเรื่องน้ัน ๆ เราไมมีแนวโนมทัศนคติอยูเดิม
หรือไมมีแนวโนมทางความรูในเรือ่งน้ัน ๆ  มากอน เชน เรามีทัศนคติที่เปนกลางตอตูไมโครเวฟ เพราะเราไม
มีความรูเกี่ยวกับโทษหรือคุณของตูไมโครเวฟมากอน 

จะเห็นไดวาการแสดงออกของทัศนคติน้ัน เกิดจากการกอตัวของทัศนคติที่สะสมไวเปนความคิดและ
ความรูสึก จนสามารถแสดงพฤติกรรมตาง ๆ  ออกมา ตามทัศนคติตอสิ่งน้ันบุคคลอาจจะมเีพยีประการเดียว
หรือหลายประการก็ได ข้ึนอยูกับความมั่นคงในความรูสึกนึกคิด ความเช่ือ หรือคานิยมอื่น ๆ ที่มีตอบุคคล
สิ่งของการกระทาหรือสถานการณ 

๒.๒.๕ การเปลี่ยนแปลงของทัศนคติ  

ทัศนคติของบุคคลสามารถถูกทำใหเปลี่ยนแปลงไดหลายวิธี อาจจะโดยที่ใหบุคคลไดรับขาวสารตางๆ 
ซึ่งมาจากบุคคลอื่นๆ หรือสื่อมวลชนตางๆ ขาวสารที่ไดรับจะทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของ
ทัศนคติดานการเรียนรู เปนที่เช่ือกันวาถาองคประกอบสวนใดสวนหน่ึงเปลี่ยนแปลงองคประกอบดานอื่น
จะมีแนวโนมจะทำใหองคประกอบดานทัศนคติและพฤติกรรมที่แสดงออกเปลี่ยนแปลงไปดวย แมคไควร
2526 ไดอธิบายข้ันตอนของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ซึ่งประกอบดวยข้ันตางๆ 5 ข้ันดวยกัน คือ 
1. การใสใจ (Attention) 2. การเขาใจ (Comprehension) 3. การยอมรับ (Yielding) 4. การเก็บเอาไว
(Retention) และ 5. การกระทำ (Action)

2.๒.๖ ประโยชนของทัศนคติ  

1. ชวยทำใหเขาใจสิ่งแวดลอมตางโดยรอบ โดยการจัดรูปแบบ หรือการจัดระบบสิ่งของตางๆ ที่อยู
รอบตัวเรา 

2. ชวยใหมีการเคารพตนเอง โดยจะชวยใหบุคคลหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไมดี ปกปดความจริงบางอยางซึ่งนำ
ความไมพอใจมาสูตัวเรา 

3. ชวยในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมที่สลับซับซอน ซึ่งมีปฏิกิริยาตอบโต หรือกระทำสิ่งใดสิ่ง
หน่ึงออกไปน้ัน สวนมากจะนำความพึงพอใจมากให  

4. ชวยใหบุคคลสามารถแสดงออก ในดานคานิยม ความรูสึกของตนเอง อันจะนำความพอใจมาสู

บุคคลน้ันๆ 

18 ดารณ ีพานทอง. (2542). ทฤษฎกีารจูงใจ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 
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๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับความเขาใจตอพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 18

19

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร

ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ซึ่งเปนกฎหมายที่ปรับปรุงใหมี

ความทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี  เน่ืองจาก

พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๐๔ และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๐๘ ไดใชบังคับเปน

ระยะเวลานาน ทำใหบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

อยางรวดเร็วในการนำเทคโนโลยีนิวเคลียรและรังสีมาใชประโยชนในดานการแพทย ดานอุตสาหกรรม ดาน

การเกษตร ดานศึกษาวิจัย และดานอื่น ๆ ที่หลาก จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติฉบับน้ีเพื่อกำหนด

กฎเกณฑเพื่อใหเกิดความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีและการพิทักษความ

ปลอดภัยทางนิวเคลียร รวมทั้งสอดคลองกับมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงคในการบังคับใช

กฎหมายเพื่อปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอประชาชนและสิ่งแวดลอม 

พระราชบัญญัติฯ ฉบับน้ี ไดนำมาตรฐานการปองกันอันตรายจากรังสีขององคกรระดับนานาชาติ19

20

(ICRP, 2007) มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับประเทศไทยโดยมีหลักการ ดังน้ี 

- การไดรับรังสีมีโอกาสเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงานทางรังสีและประชาชนทั่วไป ดังน้ันจึงไมควร

ไดรับรังสีหากไมมีความจำเปนและไมเกิดประโยชนที่สมเหตุสมผลข้ึน 

- หากจำเปนตองไดรับรังสี ผูปฏิบัติงานหรือประชาชนควรไดรับรังสีใหอยูในระดับที่นอยที่สุดเทาที่

สามารถกระทำได โดยคำนึงถึงประโยชน เทคโนโลยีที่ใชงาน ความคุมคาระหวางระดับรังสีที่ไดรับและ

ประโยชนที่เกิดข้ึน ตามหลักการ As low as reasonably achievable (ALARA)  

- ปริมาณรังสีที่ไดรับสะสมของแตละบุคคลตองไมเกินระดับปริมาณรังสีที่กำหนดตามกฎหมาย

นอกจากน้ีการกำหนดใหพระราชบัญญัติฯ มีการกำหนดใหมีการควบคุมเรื่องความปลอดภัย และ

ความมั่นคงปลอดภัยในการประโยชนจากวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี รวมถึงการจัดการกาก

กัมมันตรังสี  และการพิทักษความปลอดภัยทางนิวเคลียรจากการต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร จาก

การใชวัสดุนิวเคลียร เช้ือเพลิงนิวเคลียรและเช้ือเพลิงนิวเคลียรใชแลว เพื่อใหแนใจวาผูปฏิบัติงานทางรังสี

และประชาชนมีความปลอดภัยจากการใชประโยชนทางนิวเคลียรและรังสี รวมถึงเกิดความมั่นคงปลอดภัย

ในการใชงานโดยมีการตรวจสอบและตรวจตราเพื่อใหการใชงานเปนไปตามวัตถุประสงค และพิทักษการใช

งานไมใหมีการนำไปใชงานที่ผิดวัตถุประสงคและผดิกฎหมาย เชน การกอการราย ซึ่งนำมาซึ่งความเสียหาย

ตอชีวิตและทรัพยสินขนาดใหญของประชาชนและสิ่งแวดลอม 

19 พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙. ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๓ ตอนท่ี ๖๗ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ก
20 ICRP (๒๐๐๗), The 2007 recommendations of the international commission on radiological protection. Elsevier Oxford 
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พระราชบัญญัติฯ ยังไดกำหนดใหมีการกำกับดูแลความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงาน

นิวเคลียรและรังสี โดยกำหนดใหมีการกำกับดูแลความปลอดภัยในการออกใบอนุญาตผลิต ครอบครองหรือ

ใช นำเขา สงออกวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร เครื่องกำเนิดรังสี การต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลยีร 

การควบคุมเช้ือเพลิงนิวเคลียร เช้ือเพลิงนิวเคลียรใชแลวและการจัดการกากกัมมันตรังสี โดยการกำกับดูแล

ความปลอดภัยการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีที่ระบุไวในพระราชบัญญติัฯ ยังกำหนดผูใช

ประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีตองกำหนดผูปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงานในสภาวะปกติและ

กำหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงานเปนการเฉพาะเพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงานทางรังสีและ

ประชาชน ซึ่งรวมถึงตองมีเครื่องมือในการตรวจวัดปริมาณรังสีและอุปกรณที่จำเปนกรณีฉุกเฉินทาง

นิวเคลียรและรังสี นอกจากน้ีในพระราชบัญญัติฯ ยังกำหนดใหผูใชประโยชนตองมีแผนฉุกเฉินทางนิวเคลยีร

และรังสีเพื่อนำมาใชในการตอบสนองตอเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีที่อาจเกิดข้ึนโดยประเมินจาก

ความเสี่ยงในการใชประโยชน  

ในการกำกับดูแลทางนิวเคลียรและรังสี พระราชบัญญัติฯ ไดกำหนดใหสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เปนหนวยงานภายใตพระราชบัญญัติฯ ที่บังคับใชกฎหมายในการกำกับดูแลความความปลอดภัยการใช

ประโยชนทางนิวเคลียรและรังสี รวมถึงงานวิชาการ รวมทั้งประสานงานและใหความชวยเหลือแกหวยงาน

ตาง ๆ ทางดานนิวเคลียรและรังสี และงานธุรการใหแกคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรนิวเคลียรเพื่อสันติ 

ซึ่งจัดต้ังข้ึนภายใตพระราชบัญญัติฯ โดยมีนายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ มีกรรมการโดยตำแหนง 

จำนวน ๑๐ คน กรรมการผูทรงคุณวุฒิจำนวนไมเกิน ๖ คน และมีเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

เปนกรรมการและเลขานุการ โดยการใชประโยชนทางนิวเคลียรและรังสีไดมีการกำหนดใหมีคาธรรมเนียม

การใชงาน โดยคำนึงถึงประเภทของชนิด ขนาด หรือระดับกัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิด

รังสี วัสดุนิวเคลียร สถานประกอบการทางนิวเคลียร หรือกากกัมมันตรังสี และเมื่อมีผูที่ฝาผืนหรือปฏิบัติไม

เปนไปตามพระราชบัญญัติฯ กำหนดไว จะตองไดรับโทษตามบทกำหนดโทษที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 

ซึ่งครอบคลุมถึงการกระทำความผิดจากการใชประโยชนจากการไดรับอนุญาติใหใชงานและจากกอการาย 

โดยมีผลกระทบที่นาจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย อนามัย หรือทรัพยสินของบุคคลใด หรื่อตอ

สิ่งแวดลอม 

2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

รอยตำรวจโท กิตติเมธ สาคุณ 20

21 (255๔) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเช่ือฟงและปฏิบัติตาม

กฎหมายของประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณี กองบังคับการตำรวจนครบาล ๑ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษา

ถึงการเช่ือฟงและปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตำรวจ 

ตลอดจนศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการเช่ือฟงและการปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน และเพื่อศึกษา

ปญหาและอุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะตาง ๆ โดยเปนการศึกษาเชิงปริมาณสำหรับการศึกษาวิจัยเชิง

21 รอยตำรวจโท กิตติเมธ สาคุณ (255๔). ปจจัยท่ีมีผลตอการเชื่อฟงและปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณี กองบังคับการตำรวจนครบาล ๑. สาร
นิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรม ภาควิชาสังคมสงเคราะหศาสตร คณะสังคมสงเครศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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สำรวจ โดยใชกลุมตัวอยางคือ ประชาชนที่มาใชบริการแจงเหตุและติดตอเกี่ยวกับคดีตาง ๆ กับสถานี

ตำรวจนครบาลในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล ๑ (บก.น. ๑) จำนวน ๘ สถานี จากผลการศึกษา

พบวา ประชาชนที่อยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ บก.น. ๑ สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง ๒๑-๓๐ ป 

มีสถานภาพโสด ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพลูกจาง พนักงานบริษัท รายไดตอเดือนระหวาง ๕,๐๐๐-

๑๐,๐๐๐ บาท เปนกลุมตัวอยางหลักที่ใชในการศึกษา และผลการศึกษาสรุปไดวา ปจจัยที่มีผลตอการเช่ือ

ฟงและปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชนประกอบดวย การกลัวถูกลงโทษ ความเช่ือมั่นในประสิทธภาพ

การทำงานของตำรวจ การับรูความยุติธรรมตามข้ันตอนที่ตำรวจปฏิบัติตอประชาชน และการรับรูความ

ยุติธรรมเชิงตอบแทนที่ไดรับจากเจาหนาที่ตำรวจ นอกจากน้ีการเช่ือฟงและปฏิบัติตามกฎหมายของ

ประชาชนระดับความคิดเห็นอยูในระดับที่ไมแนใจ แสดงความประชาชนไมคอยปฏิบัติตามกฎหมายและ

เห็นวาการกระทำบางอยางที่ละเมิดกฎหมาย สามารถทำไดและไมจำเปนตองปฏิบัติตามและสวนมาก

ยอมรับการฝาฝนกฎหมายพอสมควร 

อดุลเดช ถาวรชาติและคณะ 21

22 (๒๕๕๕) ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอการจัดการความรูของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับปจจัยที่สงผลตอการจัดการ
ความรูของบุคลากรเรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบใฝรูในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยศึกษา
ความสัมพันธระหวางปจจัยแตละตัวกับการจัดการความรูของบุคลากรเรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ
ใฝรูในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคและศึกษาอิทธิพลของปจจัยที่มีตอการจัดการความรูของบุคลากร
เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรูในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ซึ่งผลการวิจัยสรุปวา บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีระดับปจจัยที่สงผลตอการจัดการความรู ประกอบดวย วัฒนธรรมการ
เรียนรู การสนับสนุนของผูนำ เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดลอมในการทำงานและแรงจูงใจในการ
ทำงาน ภาพรวมอยูในระดับมาก และบุคลากรมีระดับการจัดการความรู ทั้ง 4 ดาน ประกอบดวยการสราง
และการแสวงหาความรู การจัดเก็บและคนคืนความรู การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู และการเผยแพรและ
ประยุกตใชความรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัว
แปรตาม พบวา ตัวแปรอิสระแตละตัวมีความสัมพันธเชิงบวกตอการจัดการความรู อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สวนอิทธิพลของปจจัยที่สงผลตอการจัดการความรูของบุคลากร พบวา ปจจัยดาน
วัฒนธรรมการเรียนรู การสนับสนุนของผูนำ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแรงจูงใจในการทำงานเปนปจจัยที่
มีอิทธิพลสามารถรวมพยากรณกับการจัดการความรูของบุคลากรไดรอยละ 77 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

อัครเดช ไมจันทร 2223 (๒๕๖๐) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน

กลุมอุตสาหกรรมติดต้ังเครื่องจักรสายการผลติในจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับปจจัยใน

การทำงาน และศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบความแตกตางประสิทธิภาพในการ

ปฏิบั ติงาน จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล และศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยในการทำงานกับ

22 อดุลเดช ถาวรชาติ และคณะ (๒๕๕๕). ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ปท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒๐ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๕ หนา ๑๒๓-๑๓๖ 

23 อัครเดช ไมจันทร (๒๕๖๐). ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุมอุตสาหกรรมติดต้ังเครื่องจักรสานการผลิตในจังหวัดสงขลา. 
วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใชกลุมตัวอยางในการศึกษา ๑๑๐ ตัวอยาง และใช

แบบสอบถามแบบเลือกตอบและใชเทคนิคการสุมแบบช้ันภูมิ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติความถ่ี รอยละ สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ T-Test การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว และทดสอบรายคูดวย

วิธีของเชฟเฟ และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ โดยผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชาย มีอายุ 

๓๑-๓๕ ป สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ตำแหนงระดับปฏิบัติการ ภายไดเฉลี่ย ๑๐,๐๐๐ 

- ๑๕,๐๐๐ บาท และมีอายุงานนอยกวา ๕ ป สวนผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานทั้ง ๕ ดาน อยูในระดับความคิดเห็นมาก และเมื่อพิจารณาแตละดานพบวา สถาพ

แวดลอมในการทำงานอยูในระดับมากที่สุด สวนอีก ๔ ดาน ไดแกความรูและความเขาใจในงานที่ทำงาน

ความมั่นคงกาวหนาในงาน ขวัญและกำลังใจในการทำงาน และความสัมพันธกับบุคคลในที่ทำงาน อยูใน

ระดับมาก นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาแตละดานพบวาอยูในระดับมากทุกดานไดแก ความรวดเร็วในการทำงาน

รองลงมาคือคุณภาพงานและปริมาณการผลิต และเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจำแนก

ตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ตำแหนงงานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕  สวนดานอื่น ๆ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน สวนผลการหาความสัมพันธระหวางปจจัยในการทำงานกับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไดคาประสิทธิภาพการทำนาย R2 เทากับ .๐๕๔ ปจจัยในการทำงานที่มีผล

ตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้ง ๕ ดาน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไดรอยละ

๕.๔ ที่ระดับนัยสำคัญ <๐.๐๐๑ อยางไรก็ตามความสามารถในการทำนายมีคานอย และพบปจจัยที่มีอิทธฺ

พลคือความมั่นคงกาวหนาในงาน มีนัยสำคัญที่ ๐.๐๔๘ ดังน้ันเจาของสถานประกอบการควรใหความสำคัญ

ในการปรับปรุงปจจัยในการทำงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากข้ึน

สุวินชา การพัดชี 23

24 (๒๕๕๘) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความรู ความเขาใจโครงสรางภาษี

อากรตามประมวลรัษฏากรและมาตราการทางภาษีของประชาชนในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความรู ความเขาใจโครงสรางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร และ

มาตราการทางภาษี ของประชาชนในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจำนวน 

400 คน และใชเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก ความถ่ีรอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test (One-way ANOVA) ทดสอบ

ความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของ LSD และการวิเคราะหความสัมพันธโดยใช Pearson Simple 

Correlation โดยผลการวิจัยพบวา (1) ปจจัยประชากรศาสตรดานอายุ และ ระดับการศึกษา มีผลตอ

ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ในดานฐานภาษี และวิธีการชำระ

ภาษี (2) ปจจัยประชากรศาสตรดานระดับการศึกษา ระดับรายได และอาชีพ มีผลตอมาตรการทางภาษี 

ในดานมาตราการสนับสนุนการปรับโครงสรางหน้ีและโครงสรางองคกร ดานมาตราการเพื่อการพัฒนา

ตลาดทุนไทย และดานมาตราเพื่อสนับสนุนการลงทุน (3) ปจจัยดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโครงสราง

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับมาตรการ

24สุวินชา การพัดชี (๒๕๕๘). ปจจัยท่ีสงผลตอความรู ความเขาใจโครงสรางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและมาตราการทางภาษี ของประชาชนในเขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
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ทางภาษี ในภาพรวมที่ระดับมาก งานวิจัยเลมน้ีมีประโยชนแกผูมีหนาทีเ่สยีภาษีสามารถนำผลวิจัยในครั้งใน

ไปประกอบการประเมินรายไดของตนเพื่อนำสงภาษีอากรตอไป  

เอกรินทร จงเสรีเจริญ 24

25 (๒๕๕๘) ศึกษาการรับรูของขาราชการทหารตอพระราชบัญญัติกฎ

อัยการศึก พ.ศ.2457 กรณีศึกษากองพันทหารราบในกองพลทหารราบที่ 9 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

การรับรูพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯของขาราชการทหารฯ ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล

กับระดับการรับรูพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ และศึกษาทัศนคติ ความสนใจ และประสบการณของ

ขาราชการทหารฯ ที่มีตอพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ โดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จำนวน 

330 นาย วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห

เปรียบเทียบการรับรูโดยจาแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดวยการวิเคราะหโดยการทดสอบคาที (t-test) และ

การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ซึ่ งผลการวิจัยสรุป ไดวา การรับรู

พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯของขาราชการทหารฯ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ขาราชการทหารฯ 

ที่มีอายุและอายุรับราชการที่แตกตางกันมีการรับรูพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ ในภาพรวมแตกตางกันที่

ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และขาราชการทหารฯที่มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาและระดับช้ันยศ

แตกตางกัน มีการรับรูพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ ในภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งในสวนของทัศนคติ 

ความสนใจของขาราชการทหารฯตอพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และ

ประสบการณของขาราชการทหารฯ ตอพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯในภาพรวมอยูในระดับนอย 

25 เอกรินทร จงเสรีเจริญ (๒๕๕๘). การรับรูของขาราชการทหารตอพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ กรณีศึกษา กองพันทหารราบในกองพลทหาร
ราบท่ี ๙ วารสารสารสนเทศ ปท่ี ๑๔ ฉบับท่ี ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘ หนา ๔๗ - ๕๙
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บทท่ี  3 วิธีดำเนินการสำรวจ  

ปจจัยที่สงผลตอความเขาใจและทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร

เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 สำนักงานปรมาณูเพื่อสนัติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนวิจัยเชิงสำรวจ 

(Survey Research) และวิธีวิจัยเชิงบรรยาย เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอความเขาใจและทัศนคติของ

ประชาชน โดยเก็บในประชาชนในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ภาคใต รายละเอียดของวิธีการดำเนินการวิจัยมีดังตอไปน้ี 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.4 คาสถิติและการวิเคราะหขอมูล 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการสำรวจครั้งน้ี คือ ประชาชนในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต จำนวนไมนอยกวา 1,000 ตัวอยาง 

กลุมตัวอยาง  ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยแบงตามช้ันอาชีพ 

ประกอบดวย 

 กลุมที่ 1 ผูไดรับใบอนุญาตที่เกี่ยวของกับพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

 กลุมที่ 2 นักวิชาการ นักการศึกษา 

 กลุมที่ 3 ขาราชการ นักการเมือง ต้ังแตระดับชาติจนถึงระดับทองถ่ิน 

 กลุมที่ 4 นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนระดับตาง ๆ 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการสำรวจ 

เครื่องมือที่ใชในการสำรวจ  เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  

ตามแบบของลิเคิรท (Likert’s Scale) โดยแบงออกเปน 3 ตอนดังน้ี 

ตอนที่ 1   แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามเปนคำถามแบบปลาย

ปด (Closed-ended) ที่มุงสำรวจเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูกรอกแบบสอบถามลักษณะของขอ

คำถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) เพื่อตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และภูมิภาค 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อ

สันติ พ.ศ.๒๕๕๙ เปนคำถามแบบปลายปด (Closed-ended) ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานการปองกัน

อันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอประชาชนและสิ่งแวดลอม ดานความปลอดภัยในการใช

ประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี และดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความ
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ปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี รวมทั้งสิ้นจำนวน 17 ขอคำถาม และกำหนดเกณฑการใหคะแนนระดับ

ความคิดเห็นแบบสอบถาม ดังน้ี 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอย 

นอยที่สุด 

การแปลความหมายของคาระดับคะแนน แบงความหมายดังน้ี25

26 (กัลยา วานิชยบัญชา, 2549) 

4.51 – 5.00 หมายความวา มีความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติในระดับมากที่สุด 

3.51 – 4.50 หมายความวา มีความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติในระดับมาก 

2.51 – 3.50 หมายความวา มีความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติในระดับปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายความวา มีความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติในระดับนอย 

1.00 – 1.50 หมายความวา มีความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติในระดับนอยที่สุด 

ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงาน

นิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 เปนคำถามแบบปลายปด (Closed-ended) จำนวน 3 ขอ และกำหนด

เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถาม ดังน้ี 

การแปลความหมายของคาระดับคะแนน แบงความหมายดังน้ี๒๐ 

4.51 – 5.00 หมายความวา มีความทัศคติที่ดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติในระดับมากที่สุด 

3.51 – 4.50 หมายความวา มีความทัศคติที่ดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติในระดับมาก 

2.51 – 3.50 หมายความวา มีความทัศคติที่ดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติในระดับปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายความวา มีความทัศคติที่ดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติในระดับนอย 

1.00 – 1.50 หมายความวา มีความทัศคติที่ดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติในระดับนอยที่สุด 

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ศึกษาเอกสาร ตำราและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกบัเรื่องที่ทำการศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการ
สรางแบบสอบถาม ใหครอบคลุมเน้ือหาที่ตองการศึกษา

2. ออกแบบแบบสำรวจเพื่อใชในการวิเคราะหการสรางความเขาใจและทัศนคติตามวัตถุประสงค
ที่กำหนด และวิเคราะหตามกลุมเปาหมายใหมีความเหมาะสมตอปจจัยความเขาใจและ
ทัศนคติของประชาชนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลงังานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559

26 กัลยา วานิชยบญัชา. 2549. สถิติสำหรับงานวิจัย. พิมพค รังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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2.1 สรางแบบสอบถามในลักษณะแบบสอบถามปลายปด (Close Ended Question) และ

ปลายเปด (Open Ended Question) ใหผูตอบเปนผูอานคำถามและกรอกคำตอบดวยตนเอง (Self–

administered Questionnaire)  

2.2 นำแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางข้ึนไปให ที่ปรึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ ตรวจสอบความถูก

ตองของเน้ือหา (Content Validity) ตลอดจนใหคำแนะนำและแกไขปรับปรุง  

2.3 การทดสอบความเที่ยงตรง ความครอบคลุม เน้ือหา และสำนวนภาษา เพื่อใหแบบวัดมี

ความสมบูรณ และวัดในสิ่งที่ตองการ โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-Objective-

Congruent: IOC) โดยนำไปใหผูเช่ียวชาญพิจารณา ทั้งหมด 3 ทาน  

2.4 นำแบบสอบถามที่ผูทรงคุณวุฒิ ตรวจแกไขความถูกตองของเน้ือหาไปทดสอบ (Pretest 

Questionnaire) จำนวน 30 ราย แลวนำ มาทดสอบหาคาความเที่ยงตรง (Reliability) ของแบบสอบถาม 

โดยใชสูตรสัมประสทิธ์ิอัลฟา ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยใชโปรแกรมสำเรจ็รปู

สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรทดสอบไดคาความเที่ยงตรงของ และจากน้ันจึงนำไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจ

พิจารณาและแกไข 

3. นำแบบสอบถามที่ผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิและผานการตรวจแกไขความถูกตอง

จากน้ันจัดทำแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลทั้งการแจกแบบสอบถามและในระบบออนไลนผานระบบ Google 

Docs ตามกลุมเปาหมายที่กำหนดไวขางตน 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

1. กำหนดเครื่องมือที่ใชในการสำรวจและประเมินผลความรับรูโดยมีรายละเอียดดังน้ี

1.1 ขอมูลคุณลักษณะสวนตัวผูตอบ แบบสอบถามไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพ

และภูมิภาค ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คือ คารอยละ (Percentage) และคาความถ่ี 

(Frequency)  

1.2 ขอมูลเกี่ยวกับความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร

เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ใชสถิติเชิงพรรณนา คือ (Frequency) แจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ 

(Frequency and Percentage) แลวนำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย เปรียบเทียบขอมูลทั่วไป 

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และภูมิภาคที่อยูอาศัย กับ ปจจัยความเขาใจ ประกอบดวย 3 

ดาน ดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอประชาชนและสิ่งแวดลอม ดาน

ความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี และดานการบังคับใชกฎหมายของ

หนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร โดยใชการวิเคราะหการแจกแจงแบบตารางไขว 

(CrossTabs)  

1.3 การวิเคราะหสมการถดถอยอยางงาย (single regression) ระหวางอายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพและภูมิภาค กับความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.

๒๕๕๙ อาศัย กับ ปจจัยความเขาใจ ประกอบดวย 3 ดาน ดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทาง

นิวเคลียรและรังสีตอประชาชนและสิ่งแวดลอม ดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงาน

นิวเคลียรและรังสี และดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร 
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1.4 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนติของประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ 

พ.ศ. 2559 ใชสถิติเชิงพรรณนา คือ (Frequency) แจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ (Frequency and 

Percentage) แลวนำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย เปรียบเทียบขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และภูมิภาคที่อยูอาศัย ระหวางกลุมตัวอยาง โดยใชการวิเคราะหการแจกแจง

แบบตารางไขว (CrossTabs)  

1.5 การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression) ระหวาง ความเขาใจ

เกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยที่ปจจัยความเขาใจ ประกอบดวย 3 

ดาน ดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอประชาชนและสิ่งแวดลอม ดาน

ความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี และดานการบังคับใชกฎหมายของ

หนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร กับ ทัศนติของประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 

1.6 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอความเขาใจและทัศนคติขอประชาชน

เกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 โดยการหาคาสัมประสิทธสหสัมพันธ

แบบเพียรสัน ในการวิเคราะหและตีความหมายของคา r  

ผูวิจัยกำหนดเกณฑการตีความหมายดังน้ี  

คา r 0.00 - 0.20 ไมมีความสัมพันธ  

คา r 0.21- 0.40 มีความสัมพันธต่ำ  

คา r 0.41- 0.60 มีความสัมพันธปานกลาง  

คา r 0.61- 0.80 มีความสัมพันธคอนขางสูง 

คา r 0.81- 1.00 มีความสัมพันธสูง 

3.4 สถิติท่ีใชในงานสำรวจ 

3.4.1 คาเฉลี่ย (Mean) 

สูตร X = 
N

x
n

i
i∑

=1  ……………………………………(2) 

เมื่อ X  แทน   คะแนนเฉลี่ย 

∑
=

n

i
ix

1

แทน ผลรวมของคะแนน 

N  แทน จำนวนคนในกลุมประชากรที่ตองการศึกษา 

๓.๔.2  รอยละ (Percentage) 

สูตร        p  = 
100*n
f …………………………………(3) 
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เมื่อ p แทน รอยละ 

f แทน ความถ่ีที่ตองการแปลงเปนรอยละ 

n แทน ขนาดของตัวอยาง 

๓.๔.๓ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สูตร ..DS  = ( )1

)(
1

2

−

−∑
=

n

xx
n

i
i

……………………………………(4) 

เมื่อ ..DS  แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

x แทน  คาเฉลี่ยเลขคณิต 

ix แทน  ขอมูลตัวที่ i ; i = 1, 2, 3, …, 

3.5 สถิติสำหรับทดสอบสมมุติฐาน 

การวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับปริมาณหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดโดยใชการวิเคราะหการ 

ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression Analysis)๒๐  ถาตัวแปรอิสระ n ตัว (X1 , X2 , X3 ,…, 

Xn) มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม Y โดยที่ความสัมพันธอยูในรูปเชิงเสน จะไดสมการถดถอยเชิงซอน ซึ่ง

แสดงความสัมพันธระหวาง Y และ X1 , X2 , X3 , … , Xn ดังน้ี 

𝑌𝑌 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋1 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2 + … + 𝛽𝛽𝑛𝑛𝑋𝑋𝑛𝑛 + 𝜀𝜀 

โดยกำหนดให 

𝑌𝑌 = ตัวแปรตาม 

𝛽𝛽0  = จุดตัดแกน Y เมือ่กำหนดให 𝑋𝑋1 = 𝑋𝑋2 = 𝑋𝑋3 =. . . = 𝑋𝑋𝑛𝑛 = 0 

𝛽𝛽1,𝛽𝛽2,𝛽𝛽3, … ,𝛽𝛽𝑛𝑛 = สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเชิงสวน 

ε = คาความคลาดเคลื่อน 

แบบจำลองที่ใชในการศึกษา 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝛽𝛽2𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝛽𝛽3𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝜀𝜀 

โดย 

 ATT  = ทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 
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 AT  = ความเขาใจดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอประชาชน

และสิ่งแวดลอม     

 AS  = ความเขาใจดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

 AR  = ความเขาใจดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทาง

นิวเคลียรและรังสี 

307



บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลปจจัยที่สงผลตอความเขาใจและทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามและสถานภาพสวนตัววิเคราะห  โดยใชสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) การแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ (Frequency and Percentage) 
แลวนำเสนอในรูปตารางและกราฟประกอบคำบรรยาย  

- เพศ
- อายุ

- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- ภูมิภาคที่อยูอาศัย

สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 
แจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ (Frequency and Percentage) แลวนำเสนอในรูปตารางประกอบคำ
บรรยาย เปรียบเทียบขอมูลทั่วไป ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และภูมิภาคที่อยูอาศัยระหวางกลุม
ตัวอยาง โดยใชการวิเคราะหการแจกแจงแบบตารางไขว (CrossTabs) 

สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ 
พ.ศ.๒๕๕๙ แจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ (Frequency and Percentage) แลวนำเสนอในรูปตาราง
ประกอบคำบรรยาย เปรียบเทียบขอมูลทั่วไป ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และภูมิภาคที่อยูอาศัย
ระหวางกลุมตัวอยาง โดยใชการวิเคราะหการแจกแจงแบบตารางไขว (CrossTabs  และสมการถดถอย
แบบพหุ (Multiple Regression) 

การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดกำหนดสัญลักษณ ที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ดังน้ี 

X หมายถึง คาเฉลี่ยเลขคณิต 
..DS หมายถึง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

N หมายถึง จำนวนตัวอยางประชากร 
F หมายถึง คาสถิติที่ใชในการพิจารณาใน F- Distribution 
MS หมายถึง คาเฉลีย่ของผลบวกกำลังสองของคะแนน (Mean Square) 
df หมายถึงระดับช้ันความเปนอิสระ (Degree of freedom) 
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตาราง 1 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวน (คน) รอยละ 

ชาย 678 40.5 

หญิง 996 59.5 

รวม 1,674 100.00 

จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 40.5 เปนเพศชาย และรอยละ 59.5 เปนเพศ

หญิง 

ตาราง 2 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ 

อาย ุ จำนวน (คน) รอยละ 

นอยกวาหรือ 25 ป 146 8.7 

26-30 ป 305 18.2 

31-35 ป 303 18.0 

36-40 ป 278 16.6 

41-45 ป 253 15.1 

46-50 ป 180 10.8 

51 ปข้ึนไป 209 12.6 

รวม 1,674 100.0 

จากตารางที่ 2  พบวา ผูตอบแบบสอบถามรอยละ  8.7  มีอายุต่ำกวา 25 ป รอยละ 18.2 มี

อายุระหวาง 26-30 ป รอยละ 18.0 มีอายุระหวาง 31-35 ป  รอยละ 16.6 มีอายุระหวาง 36-40 ป  

รอยละ  15.1 มีอายุระหวาง 41-45 ป  รอยละ 10.8 มีอายุระหวาง 46-50 ป และรอยละ 12.6 มี

อายุ 51 ปข้ึนไป 

ตาราง 3 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จำนวน  (คน) รอยละ 

ต่ำกวาปริญญาตรี 321 21.0 

ปริญญาตรี 1096 65.5 

ปริญญาโท 199 11.9 

ปริญญาเอก 58 1.6 

รวม 1,674 100.0 
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จากตารางที่ 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามรอยละ 21 มีระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี  รอยละ 

65.5 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  รอยละ 11.9 มีระดับการศึกษาปริญญาโท และรอยละ 1.6 มีระดับ

การศึกษาปริญญาเอก 

ตาราง 4 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จำนวน (คน) รอยละ 

ขาราชการรัฐวิสาหกิจ 528 31.4 

พนักงานลูกจางภาครัฐ 273 16.3 

พนักงานบริษัทเอกชน 800 47.8 

นักเรียน/นักศึกษา 36 2.2 

สื่อมวลชน 6 0.4 

อื่นๆ 31 2.0 

รวม 1,674 100.0 

จากตารางที่ 4 พบวาผูแบบสอบถามรอยละ 31.4 มีอาชีพขาราชการรัฐวิสาหกิจ  รอยละ 16.3 

มีอาชีพเปนพนักงานลูกจางภาครัฐ รอยละ 47.8  มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 2.2 มีอาชีพเปน

นักเรียน/นักศึกษา รอยละ 0.4 มีอาชีพเปนสื่อมวลชน และรอยละ 2.0 มีอาชีพอยางอื่น 

ตาราง 5 แสดงจำนวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจำแนกภูมิภาคที่อยูอาศัย 

ภูมิภาค จำนวน (คน) รอยละ 

ภาคเหนือ 289 17.3 

ภาคกลาง 723 43.1 

ภาคตะวันออก 239 14.4 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 274 16.3 

ภาคใต 149 8.9 

รวม 1,674 100.0 

จากตารางที่ 5 พบวาผูแบบสอบถามรอยละ 17.3 มีที่อยูอาศัยอยูภาคเหนือ  รอยละ 43.1 มีที่

อยูอาศัยอยูภาคกลาง  รอยละ 14.4  มีที่อยูอาศัยอยูภาคตะวันออก  รอยละ 16.3 มีที่อยูอาศัยอยูภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และรอยละ 8.9 มีที่อยูอาศัยอยูภาคใต 
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สวนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับความเขาใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 

แจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ (Frequency and Percentage) แลวนำเสนอในรูปตารางประกอบ

คำบรรยาย เปรียบเทียบขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และภูมิภาคท่ีอยูอาศัย 

ระหวางกลุมตัวอยาง โดยใชการวิเคราะหการแจกแจงแบบตารางไขว (CrossTabs) 

ตาราง ๖ แสดงจำนวนและรอยละของประเภทของผูตอบแบบสอบถาม 

ประเภทของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน (คน) รอยละ 

๑. ผูมีสวนไดสวนเสียภายใตพระราชบญัญัติพลังงานนิวเคลยีรเพื่อสันติ 

พ.ศ.๒๕๕๙ เชน ผูรบัใบอนุญาตประเภทตาง ๆ เจาหนาที่ความปลอดภัย

ทางรงัสหีรอืหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัย เปนตน 

1,139 68.0 

๒. ประชาชนทั่วไป 535 32.0 

๑. ปจจัยดานอายุตอความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

๑.๑ การวิเคราะหขอมูลการแจกแจงแบบตารางไขวระหวางอายุกับความเขาใจดานการปองกัน

อันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอประชาชนและสิ่งแวดลอม 

ตาราง ๗.๑ แสดงความเขาใจดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอประชาชน

และสิง่แวดลอมขอที่ ๑ โดยพิจารณาตามปจจัยของอายุผูตอบแบบสอบถาม 

อาย ุ

ประชาชนมคีวามปลอดภัยจากการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลยีร

และรังสีท่ีไดรับอนุญาตถูกตองตาม พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลยีร

เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

  ≤25 3 3 39 56 45 

26-30 1 12 65 128 99 

31-35 4 6 79 111 103 

36-40 3 10 62 104 99 

41-45 4 7 48 93 101 

46-50 3 2 33 72 70 

>50 6 5 40 71 87 

รวม 24 45 366 635 604 
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จากตาราง ๗.๑  พบวา ประชาชนมีความเขาใจเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใชประโยชนจาก

พลังงานนิวเคลียรและรังสีที่ไดรับอนุญาตถูกตองตาม พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 

2559  ในชวงอายุ  26-30 ป ซึ่งอยูในเกณฑ มาก ทั้งหมด 128 คน และในขณะเดียวกันพบวา ชวงอายุ

มากกวา 51 ป ประชาชนมีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 6 คน 

ตาราง ๗.๒ แสดงความเขาใจดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอประชาชน

และสิง่แวดลอมขอที่ ๒ โดยพิจารณาตามปจจัยของอายุผูตอบแบบสอบถาม 

อาย ุ

เนื้อหาในพระราชบญัญัติฯ กำหนดใหผูรับใบอนุญาตมีมาตรการปองกัน
ผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

≤25 
26-30

0 
4 

4 
4 

31 
65 

70 
137 

41 
95 

31-35 2 2 75 135 89 

36-40 2 9 47 122 98 

41-45 3 4 53 95 98 

46-50 1 4 27 89 59 

>50 5 9 28 89 78 

รวม 17 36 326 737 558 

จากตาราง ๗.๒  พบวา เน้ือหาในพระราชบัญญัติฯ กำหนดใหผูรับใบอนุญาตมีมาตรการปองกัน

ผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม ในชวงอายุ 26-30 ป ซึ่งอยูในเกณฑมาก 

ทั้งหมด 137 คน และในขณะเดียวกันพบวา ชวงอายุมากกวา 51 ป ประชาชนมีความเขาใจนอยที่สุด 

ทั้งหมด 5 คน   

ตาราง ๗.๓ แสดงความเขาใจดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอประชาชน

และสิง่แวดลอมขอที่ ๓ โดยพิจารณาตามปจจัยของอายุผูตอบแบบสอบถาม 

อายุ 
การปองกันอันตรายจากรังสีท่ีระบุในพระราชบัญญัติฯ ครอบคลุมถึงความปลอดภัย 

(Safety) ความม่ันคงปลอดภัย (Security) และการพิทักษความปลอดภัย (Safeguard) 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

≤25 
26-30

0 
2 

4 
5 

39 
66 

55 
123 

48 
109 

31-35 1 3 75 120 104 

36-40 2 11 45 117 103 

41-45 5 4 38 107 99 

46-50 0 1 30 82 67 

>5๐ 3 6 30 85 85 

รวม 13 34 323 689 615 
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ตาราง ๗.๓ พบวา การปองกันอันตรายจากรังสีที่ระบุในพระราชบัญญัติฯ ครอบคลุมถึงความ

ปลอดภัย (Safety) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) และการพิทักษความปลอดภัย (Safeguard) ในชวง

อายุ 26-30 ป ซึ่งอยูในเกณฑมาก ทั้งหมด 123 คน และในขณะเดียวกันพบวา ชวงอายุ 41-45 ป 

ประชาชนมีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 5 คน     

ตาราง ๗.๔ แสดงความเขาใจดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอประชาชน

และสิง่แวดลอมขอที่ ๔ โดยพิจารณาตามปจจัยของอายุผูตอบแบบสอบถาม 

อาย ุ

การปองกันอันตรายจากรังสีท่ีมผีลกระทบตอประชาชนและสิ่งแวดลอมท่ี
ระบุในพระราชบัญญัติฯ มีความเหมาะสมตอบังคับใชตามกฎหมาย 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

≤25 
26-30

0 
3 

6 
5 

37 
66 

67 
124 

36 
107 

31-35 5 7 77 125 89 

36-40 2 13 56 106 101 

41-45 3 7 51 106 86 

46-50 0 1 34 86 59 

>5๐ 3 12 42 82 70 

รวม 16 51 363 696 548 

จากตาราง ๗.4  พบวา การปองกันอันตรายจากรังสีที่มีผลกระทบตอประชาชนและสิ่งแวดลอมที่

ระบุในพระราชบัญญัติฯ มีความเหมาะสมตอบังคับใชตามกฎหมาย ในชวงอายุ 31-35 ป ซึ่งอยูในเกณฑ

มาก ทั้งหมด 125 คน และในขณะเดียวกันพบวา ชวงอายุ 31-35 ป ประชาชนมีความเขาใจนอยที่สุด 

ทั้งหมด 5 คน    

ตาราง ๗.๕ แสดงความเขาใจดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอประชาชน

และสิง่แวดลอม ขอที่ ๕ โดยพิจารณาตามปจจัยของอายุผูตอบแบบสอบถาม  

อาย ุ

ประชาชนไดรับความคุมครองอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น ใหสอดคลองกับกฎเกณฑ
และหลักการปองอันตรายจากรังสีในระดับสากล 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

≤25 
26-30

1 
3 

6 
12 

42 
67 

57 
136 

40 
87 

31-35 6 9 80 130 78 

36-40 4 16 58 107 93 

41-45 2 11 47 103 90 

46-50 2 7 29 84 58 

>50 3 12 43 79 72 

รวม 21 73 366 696 518 
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จากตาราง ๗.5  พบวา ประชาชนไดรับความคุมครองอันตรายที่อาจเกิดข้ึน ใหสอดคลองกับ

กฎเกณฑและหลักการปองอันตรายจากรังสีในระดับสากล ในชวงอายุ 26-30 ป ซึ่งอยูในเกณฑมาก 

ทั้งหมด 136 คน และในขณะเดียวกันพบวา ชวงอายุ 31-35 ป ประชาชนมีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 

6 คน     

๑.๒ การวิเคราะหขอมูลการแจกแจงแบบตารางไขวระหวางอายุกับเขาใจดานความปลอดภัยใน

การใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

ตาราง ๘.๑ แสดงความเขาใจดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลงังานนิวเคลียรและรงัสี ขอที่ ๑ 
โดยพิจารณาตามปจจัยของอายุผูตอบแบบสอบถาม 

อาย ุ

พระราชบัญญัติฯ มีการควบคุมการใชประโยชนจากวัสดุกัมมันตรังสี 
วัสดุนิวเคลียร เคร่ืองกำเนิดรังสี และครอบคลุมการใชงาน

ภายในประเทศ 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

≤25 
26-30

0 
2 

3 
7 

32 
77 

71 
132 

40 
87 

31-35 3 2 76 142 80 

36-40 1 8 57 119 93 

41-45 2 10 49 99 93 

46-50 1 1 38 84 56 

>50 3 7 38 86 75 

รวม 12 38 367 733 524 

จากตาราง ๘.๑  พบวา พระราชบัญญัติฯ มีการควบคุมการใชประโยชนจากวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุ

นิวเคลียร เครื่องกำเนิดรังสี และครอบคลุมการใชงานภายในประเทศ ในชวงอายุ 31-35 ป ซึ่งอยูในเกณฑ

มาก ทั้งหมด 142 คน และในขณะเดียวกันพบวา ชวงอายุ 31-35 ป และชวงอายุมากกวา 51 ป 

ประชาชนมีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 3 คน 
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ตาราง ๘.๒ แสดงความเขาใจดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี ขอที่ ๒ 

โดยพิจารณาตามปจจัยของอายุผูตอบแบบสอบถาม   

อาย ุ
พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมีการขออนุญาตินำเขา ขนสง ผลิต มีไว

ครอบครองหรือใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลยีรและรังส ี

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

≤25 
26-30

0 
2 

3 
10 

39 
64 

59 
121 

45 
108 

31-35 3 5 69 122 104 

36-40 1 7 53 110 107 

41-45 2 6 41 98 106 

46-50 0 2 24 81 73 

>50 4 10 34 68 93 

รวม 12 43 324 658 637 

จากตาราง ๘.๒ พบวา พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมีการขออนุญาตนำเขา ขนสง ผลิต มีไว

ครอบครองหรือใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี ในชวงอายุ 31-35 ป ซึ่งอยูในเกณฑมาก 

ทั้งหมด 122 คน และในขณะเดียวกันพบวา ชวงอายุมากกวา 51 ป ประชาชนมีความเขาใจนอยที่สุด 

ทั้งหมด 4 คน     

ตาราง ๘.๓ แสดงความเขาใจดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี ขอที่ ๓ 

โดยพิจารณาตามปจจัยของอายุผูตอบแบบสอบถาม 

อาย ุ
พระราชบัญญัติฯ มีการกำหนดผูปฏิบัติงาน แผนการปฏิบติังานและกำหนดพ้ืนท่ีใน
การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับพลังงานนิวเคลียรและรังสีเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

≤25 
26-30

0 
2 

3 
7 

37 
64 

56 
119 

50 
113 

31-35 2 5 62 137 97 

36-40 2 7 50 109 110 

41-45 2 6 37 100 108 

46-50 1 3 23 81 72 

>50 4 7 29 81 88 

รวม 13 38 302 683 638 

จากตาราง ๘.๓ พบวา พระราชบัญญัติฯ มีการกำหนดผูปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงานและ
กำหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับพลังงานนิวเคลียรและรังสีเพื่อใหเกิดความปลอดภัย ในชวง
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อายุ 31-35 ป ซึ่งอยูในเกณฑมากที่สดุ ทั้งหมด 138 คน และในขณะเดียวกันพบวา ชวงอายุมากกวา 51 
ป ประชาชนมีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 4 คน     

ตาราง ๘.๔ แสดงความเขาใจดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี ขอที่ ๔ 
โดยพิจารณาตามปจจัยของอายุผูตอบแบบสอบถาม 

อาย ุ
พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมีเคร่ืองมือตรวจวัดปริมาณรังสีและอุปกรณท่ีจำเปนใน

การตรวจวัดปริมาณรังสีกรณีปกติและกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังส ี

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

≤25 
26-30

0 
5 

3 
9 

29 
59 

60 
109 

54 
123 

31-35 2 3 63 124 111 

36-40 1 9 47 111 110 

41-45 2 3 40 111 97 

46-50 2 0 25 81 72 

>50 4 7 27 81 90 

รวม 16 34 290 677 657 

จากตาราง ๘.๔ พบวา พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมีเครื่องมือตรวจวัดปริมาณรังสีและอุปกรณที่
จำเปนในการตรวจวัดปริมาณรังสีกรณีปกติและกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี ในชวงอายุ 31-35 ป 
ซึ่งอยูในเกณฑมากที่สุด ทั้งหมด 124 คน และในขณะเดียวกันพบวา ชวงอายุ 26-30 ป ประชาชนมี
ความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 5 คน     

ตาราง ๘.๕ แสดงความเขาใจดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี ขอที่ ๕ 

โดยพิจารณาตามปจจัยของอายุผูตอบแบบสอบถาม 

อาย ุ

พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมีการตรวจวัดปริมาณรังสีเปนประจำเพ่ือให
แนใจวาการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีมคีวามปลอดภัย 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

≤25 
26-30

0 
1 

2 
8 

35 
58 

55 
108 

54 
130 

31-35 4 4 60 120 115 

36-40 1 3 53 101 120 

41-45 3 5 33 99 113 

46-50 0 1 18 75 86 

>50 3 5 25 76 100 

รวม 12 28 282 634 718 

จากตาราง ๘.๕ พบวา พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมีการตรวจวัดปริมาณรังสีเปนประจำเพื่อให
แนใจวาการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีมีความปลอดภัย ในชวงอายุ 26-30 ป ซึ่งอยูใน
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เกณฑมากที่สุด ทั้งหมด 130 คน และในขณะเดียวกันพบวา ชวงอายุ 31-35 ป ประชาชนมีความเขาใจ
นอยที่สุด ทั้งหมด 4 คน     

ตาราง ๘.๖ แสดงความเขาใจดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี ขอที่ ๖ 

โดยพิจารณาตามปจจัยของอายุผูตอบแบบสอบถาม 

อายุ 
พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมีแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรหรือรังสีเพ่ือตอบสนองตอ
สถานการณกรณีเกิดเหตุผิดปกติในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังส ี

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

≤25 
26-30

0 
3 

4 
4 

32 
60 

62 
109 

48 
129 

31-35 2 2 70 124 105 

36-40 3 7 46 115 107 

41-45 3 6 43 94 107 

46-50 0 4 24 77 75 

>50 1 7 34 76 91 

รวม 12 34 309 657 662 

จากตาราง ๘.๖ พบวา พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมีแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรหรือรังสีเพื่อ
ตอบสนองตอสถานการณกรณีเกิดเหตุผิดปกติในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี ในชวง
อายุ 26-30 ป ซึ่งอยูในเกณฑมากที่สดุ ทั้งหมด 129 คน และในขณะเดียวกันพบวา ชวงอายุ 26-30 ป 
ชวงอายุ 36-40 ป ชวงอายุ 41-45 ป ประชาชนมีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 3 คน     

๑.๓ การวิเคราะหขอมูลการแจกแจงแบบตารางไขวระหวางอายุกับเขาใจดานการบังคับใช

กฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี 

ตาราง ๙.๑ แสดงความเขาใจดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกบัดูแลความปลอดภัยทางรงัสี 
ขอที่ ๑ โดยพิจารณาตามปจจัยของอายุผูตอบแบบสอบถาม 

อายุ 
สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีหนาท่ีกำกับดูแลความปลอดภยัการใช

ประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีภายในประเทศ 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

≤25 
26-30

0 
2 

2 
10 

36 
52 

60 
118 

48 
123 

31-35 4 3 66 118 112 

36-40 4 2 49 103 120 

41-45 3 5 30 105 110 

46-50 1 2 24 73 80 

>50 5 9 32 64 99 

รวม 19 33 289 641 692 
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จากตาราง ๙.๑ พบวา สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติมีหนาที่กำกับดูแลความปลอดภัยการใช
ประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีภายในประเทศ ในชวงอายุ 26-30 ป ซึ่งอยูในเกณฑมากที่สุด 
ทั้งหมด 123 คน และในขณะเดียวกันพบวา ชวงอายุมากกวา 51 ปประชาชนมีความเขาใจนอยที่สุด 
ทั้งหมด 5 คน     

ตาราง ๙.๒ แสดงความเขาใจดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกบัดูแลความปลอดภัยทางรงัสี 
ขอที่ ๒ โดยพิจารณาตามปจจัยของอายุผูตอบแบบสอบถาม 

อาย ุ

หนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยเขาตรวจสอบสถานประกอบการทาง
นิวเคลียรและรังสีเปนประจำเพ่ือใหมีความปลอดภัยจากการใช

ประโยชนจากพลังงานนิวเคลยีรและรังส ี

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

≤25 
26-30

0 
5 

2 
7 

45 
54 

53 
131 

46 
108 

31-35 1 7 67 124 104 

36-40 3 5 48 109 113 

41-45 3 6 38 97 109 

46-50 2 1 29 76 72 

>50 4 8 33 76 88 

รวม 18 36 314 666 640 

จากตาราง ๙.๒ พบวา หนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยเขาตรวจสอบสถานประกอบการทาง
นิวเคลียรและรังสีเปนประจำเพื่อใหมีความปลอดภัยจากการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี 
ในชวงอายุ 26-30 ป ซึ่งอยูในเกณฑมาก ทั้งหมด 131 คน และในขณะเดียวกันพบวา ชวงอายุ 26-30 
ปประชาชนมีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 5 คน     

ตาราง ๙.๓ แสดงความเขาใจดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกบัดูแลความปลอดภัยทางรงัสี 
ขอที่ ๓ โดยพิจารณาตามปจจัยของอายุผูตอบแบบสอบถาม 

อาย ุ

หนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยสามารถระงับการใชประโยชนจาก
พลังงานนิวเคลียรและรังสีหากผูใชงานไมปฏิบัติตามกฎหมายท่ีกำหนด 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

≤25 
26-30

0 
4 

4 
7 

39 
67 

51 
110 

52 
117 

31-35 3 3 77 117 103 

36-40 3 6 52 111 106 

41-45 3 6 40 98 106 

46-50 2 3 29 64 82 

>50 5 7 44 59 94 

รวม 20 36 348 610 660 
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จากตาราง ๙.๓ พบวา หนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยสามารถระงับการใชประโยชนจาก
พลังงานนิวเคลียรและรังสีหากผูใชงานไมปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด ในชวงอายุ 26-30 ป และ 31-
35 ป ซึ่งอยูในเกณฑมากที่สุด ทั้งหมด 117 คน และอยูในเกณฑมาก ทั้งหมด 117 คน ตามลำดับ และ
ในขณะเดียวกันพบวา ชวงอายุมากกวา 51 ป ประชาชนมีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 5 คน     

ตาราง ๙.๔ แสดงความเขาใจดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกบัดูแลความปลอดภัยทางรงัสี 
ขอที่ ๔ โดยพิจารณาตามปจจัยของอายุผูตอบแบบสอบถาม 

อาย ุ

มีการกำหนดบทลงโทษอยางเหมาะสมตอการกระทำผิดกฎหมายตามท่ี
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

≤25 
26-30

1 
3 

3 
7 

37 
63 

57 
127 

48 
105 

31-35 6 9 79 117 92 

36-40 5 12 59 102 100 

41-45 5 7 41 104 96 

46-50 3 1 38 69 69 

>50 8 11 32 77 81 

รวม 31 50 349 653 591 

จากตาราง ๙.๔ พบวา มีการกำหนดบทลงโทษอยางเหมาะสมตอการกระทำผิดกฎหมายตามที่
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ ในชวงอายุ 26-30 ป ซึ่งอยูในเกณฑมาก ทั้ งหมด 127 คน และใน
ขณะเดียวกันพบวา ชวงอายุมากกวา 51 ป ประชาชนมีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 8 คน   

ตาราง ๙.๕ แสดงความเขาใจดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกบัดูแลความปลอดภัยทางรงัสี 
ขอที่ ๕ โดยพิจารณาตามปจจัยของอายุผูตอบแบบสอบถาม 

  อาย ุ

หนวยงานกำกับดูแลมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานในระดับทองถ่ิน 
ระดับชาติ จนถึงระดับนานาชาติในการเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินทาง

นิวเคลียรและรังส ี

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

≤25 
26-30

0 
4 

7 
9 

39 
71 

60 
121 

40 
100 

31-35 4 8 83 124 84 

36-40 4 11 63 105 95 

41-45 5 7 53 93 95 

46-50 2 2 43 64 69 

>50 5 8 46 69 81 

รวม 24 52 398 636 564 
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จากตาราง ๙.๕ พบวา หนวยงานกำกับดูแลมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานในระดับทองถ่ิน 
ระดับชาติ จนถึงระดับนานาชาติในการเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี ในชวง 31-
35 ป ซึ่งอยูในเกณฑมาก ทั้งหมด 124 คน และในขณะเดียวกันพบวา ชวงอายุ 41-45 และชวงอายุ
มากกวา 51ป ประชาชนมีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 5 คน     

ตาราง ๙.๖ แสดงความเขาใจดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกบัดูแลความปลอดภัยทางรงัสี 
ขอที่ ๖ โดยพิจารณาตามปจจัยของอายุผูตอบแบบสอบถาม 

อาย ุ

มีการกำหนดอัตราคาธรรมเนียมท่ีเหมาะสมในการใชประโยชนจากพลังงาน
นิวเคลียรและรังสีตามลักษณะการใชงานของวัสดุกัมมันตรังสี เคร่ืองกำเนิด

รังสีและวัสดุนิวเคลยีร 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

≤25 
26-30

0 
4 

8 
8 

39 
86 

60 
126 

39 
81 

31-35 5 11 92 117 78 

36-40 3 13 78 106 78 

41-45 5 11 71 97 69 

46-50 4 8 54 60 54 

>50 5 12 55 77 60 

รวม 26 71 475 643 459 

จากตาราง ๙.๖ พบวา มีการกำหนดอัตราคาธรรมเนียมที่เหมาะสมในการใชประโยชนจาก
พลังงานนิวเคลียรและรงัสตีามลกัษณะการใชงานของวัสดุกัมมนัตรังสี เครื่องกำเนิดรังสีและวัสดุนิวเคลียร 
ในชวงอายุ 26-30 ป ซึ่งอยูในเกณฑมาก ทั้งหมด 126 คน และในขณะเดียวกันพบวา ชวงอายุ 31-35 
ชวงอายุ 41-45 และชวงอายุมากกวา 51 ป ประชาชนมีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 5 คน     

๑.๔ การวิเคราะหสมการถดถอยอยางงายระหวางอายุกับความเขาใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติ

พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ตาราง ๑๐ แสดงการวิเคราะหปจจัยดานอายุตอความเขาใจเกี่ยวกบัพระราชบญัญํติพลังงานนิวเคลียรเพือ่
สันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 4.043 .047 86.163 .000 

อายุ .005 .010 .013 .526 .599 
Dependent Variable: 
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จากผลการวิเคราะหสมการถดถอยอยางงาย พบวา คา p-value ของอายุ เทากับ 0.599 แสดง

วา ยอมรับสมมติฐานหลัก หมายความวา อายุไมสงผลตอความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงาน

นิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 

๒. ปจจัยดานการศึกษาตอความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือ

สันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 

๒.๑. การวิเคราะหขอมูลการแจกแจงแบบตารางไขวระหวางการศึกษากับเขาใจดานการปองกัน

อันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอประชาชนและสิ่งแวดลอม 

ตาราง ๑๑.๑ แสดงความเขาใจดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรงัสีตอประชาชน
และสิง่แวดลอม ขอที่ ๑ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา 

ประชาชนมคีวามปลอดภัยจากการใชประโยชนจากพลังงาน
นิวเคลียรและรังสีท่ีไดรับอนุญาตถูกตองตาม พระราชบัญญัติ

พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 

ต่ำกวาปริญญาตร ี 6 13 95 106 101 

ปริญญาตร ี 12 23 223 419 419 

ปริญญาโท 5 6 38 82 68 

ปริญญาเอก 1 3 10 29 15 

รวม 24 45 366 636 603 

จากตาราง ๑๑.๑ พบวา ประชาชนมีความเขาใจเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใชประโยชนจาก

พลังงานนิวเคลียรและรังสีที่ไดรับอนุญาตถูกตองตาม พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 

2559  ในระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่ งอยูในเกณฑ มากที่สุด ทั้ งหมด 419 คน และใน

ขณะเดียวกันพบวา ในระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 12 คน    

ตาราง ๑๑.๒ แสดงความเขาใจดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรงัสีตอประชาชน
และสิง่แวดลอม ขอที่ ๒ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา 

เนื้อหาในพระราชบญัญัติฯ กำหนดใหผูรับใบอนุญาตมีมาตรการปองกัน
ผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ต่ำกวาปริญญาตร ี 4 9 83 130 95 

ปริญญาตร ี 6 22 192 489 387 

ปริญญาโท 3 5 39 93 59 

ปริญญาเอก 4 0 12 26 16 

รวม 17 36 326 738 557 
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จากตาราง ๑๑.๒ พบวา เน้ือหาในพระราชบัญญัติฯ กำหนดใหผูรับใบอนุญาตมีมาตรการปองกัน

ผลกระทบทางนิวเคลียรและรงัสตีอสิง่แวดลอมอยางเหมาะสม ในระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งอยูใน

เกณฑมาก ทั้งหมด 489 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความเขาใจ

นอยที่สุด ทั้งหมด 6 คน    

ตาราง ๑๑.๓ แสดงความเขาใจดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรงัสีตอประชาชน
และสิง่แวดลอม ขอที่ ๓ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม    

ระดับการศึกษา 

การปองกันอันตรายจากรังสีท่ีระบุในพระราชบัญญัติฯ ครอบคลุมถึง
ความปลอดภัย (Safety) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) และการ

พิทักษความปลอดภัย (Safeguard) 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ต่ำกวาปริญญาตร ี 4 10 88 111 108 

ปริญญาตร ี 4 17 193 458 424 

ปริญญาโท 3 6 31 97 62 

ปริญญาเอก 2 1 11 24 20 

รวม 13 34 323 690 614 

จากตาราง ๑๑.๓ พบวา การปองกันอันตรายจากรังสีที่ระบุในพระราชบัญญัติฯ ครอบคลุมถึง

ความปลอดภัย (Safety) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) และการพิทักษความปลอดภัย (Safeguard) ใน

ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งอยูในเกณฑมาก ทั้งหมด 4๕๘ คน และในขณะเดียวกันพบวา ในระดับ

การศึกษาระดับต่ำกวาปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี มีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 4 คน   

ตาราง ๑๑.๔ แสดงความเขาใจดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรงัสีตอประชาชน
และสิง่แวดลอม ขอที่ ๔ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา 
การปองกันอันตรายจากรังสีท่ีมผีลกระทบตอประชาชนและสิ่งแวดลอมท่ีระบุ

ในพระราชบัญญัติฯ มีความเหมาะสมตอบังคับใชตามกฎหมาย

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 

ต่ำกวาปริญญาตร ี 5 11 84 111 110 

ปริญญาตร ี 6 28 223 481 358 

ปริญญาโท 4 7 42 85 61 

ปริญญาเอก 1 5 14 18 20 

รวม 16 51 363 695 549 

จากตาราง ๑๑.๔ พบวา การปองกันอันตรายจากรังสีทีม่ีผลกระทบตอประชาชนและสิ่งแวดลอมที่

ระบุในพระราชบัญญัติฯ มีความเหมาะสมตอบังคับใชตามกฎหมาย ในระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่ง

อยูในเกณฑมาก ทั้งหมด 481 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความ

เขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 6 คน   
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ตาราง ๑๑.๕ แสดงความเขาใจดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรงัสีตอประชาชน
และสิง่แวดลอม ขอที่ ๕ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา 
ประชาชนไดรับความคุมครองอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น ใหสอดคลองกับ

กฎเกณฑและหลักการปองอันตรายจากรังสีในระดับสากล

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 

ต่ำกวาปริญญาตร ี 6 15 85 125 90 

ปริญญาตร ี 10 43 227 459 357 

ปริญญาโท 4 10 44 81 60 

ปริญญาเอก 1 5 10 31 11 

รวม 21 73 366 696 518 

จากตาราง ๑๑.๕ พบวา ประชาชนไดรับความคุมครองอันตรายที่อาจเกิดข้ึน ใหสอดคลองกับ

กฎเกณฑและหลักการปองอันตรายจากรังสีในระดับสากล ในระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งอยูใน

เกณฑมาก ทั้งหมด 459 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความเขาใจ

นอยที่สุด ทั้งหมด 10 คน   

๒.๒ การวิเคราะหขอมูลการแจกแจงแบบตารางไขวระหวางการศึกษากับเขาใจดานความ

ปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

ตาราง ๑๒.๑ แสดงความเขาใจดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลงังานนิวเคลียรและรงัสี ขอที่ 
๑ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา 

พระราชบัญญัติฯ มีการควบคุมการใชประโยชนจากวัสดุกัมมันตรังสี 
วัสดุนิวเคลียร เคร่ืองกำเนิดรังสี และครอบคลุมการใชงาน

ภายในประเทศ 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 

ต่ำกวาปริญญาตร ี 3 8 95 127 88 

ปริญญาตร ี 5 22 223 490 356 

ปริญญาโท 3 4 37 88 67 

ปริญญาเอก 1 4 12 29 12 

รวม 12 38 367 734 523 

จากตาราง ๑๒.๑ พบวา พระราชบัญญัติฯ มีการควบคุมการใชประโยชนจากวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุ

นิวเคลียร เครื่องกำเนิดรังสี และครอบคลุมการใชงานภายในประเทศ ในระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี

ซึ่งอยูในเกณฑมาก ทั้งหมด 490 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มี

ความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 5 คน   
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ตาราง ๑๒.๒ แสดงความเขาใจดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลงังานนิวเคลียรและรงัสี ขอที่ 
๒ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา 
พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมีการขออนุญาตนำเขา ขนสง ผลิต มีไว

ครอบครองหรือใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลยีรและรังส ี

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 

ต่ำกวาปริญญาตร ี 5 14 92 125 85 

ปริญญาตร ี 5 24 186 425 456 

ปริญญาโท 2 5 33 84 75 

ปริญญาเอก 0 0 13 24 21 

รวม 12 43 324 658 637 

จากตาราง ๑๒.๒  พบวา พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมีการขออนุญาตนำเขา ขนสง ผลิต มีไว
ครอบครองหรือใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี ในระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งอยูใน
เกณฑมากที่สุด ทั้งหมด 456 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในระดับการศึกษาระดับต่ำกวาปริญญาตรี
และระดับปริญญาตรี มีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 5 คน   

ตาราง ๑๒.๓ แสดงความเขาใจดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลงังานนิวเคลียรและรงัสี ขอที่ 
๓ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา 

พระราชบัญญัติฯ มีการกำหนดผูปฏิบัติงาน แผนการปฏิบติังานและ
กำหนดพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับพลังงานนิวเคลียรและรังสี

เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 

ต่ำกวาปริญญาตร ี 3 6 80 127 105 

ปริญญาตร ี 5 26 174 445 446 

ปริญญาโท 2 6 37 86 68 

ปริญญาเอก 3 0 11 24 20 

รวม 13 38 302 682 639 

จากตาราง ๑๒.๓ พบวา พระราชบัญญัติฯ มีการกำหนดผูปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงานและ

กำหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับพลังงานนิวเคลียรและรังสีเพื่อใหเกิดความปลอดภัย ในระดับ

การศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งอยูในเกณฑมาก ทั้งหมด 446 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในระดับ

การศึกษาระดับปริญญาตรี มีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 5 คน   
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ตาราง ๑๒.๔ แสดงความเขาใจดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลงังานนิวเคลียรและรงัสี ขอที่ 
๔ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา 

พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมีเคร่ืองมือตรวจวัดปริมาณรังสีและอุปกรณท่ี
จำเปนในการตรวจวัดปริมาณรังสีกรณปีกติและกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร

และรังส ี

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 

ต่ำกวาปริญญาตร ี 4 6 69 124 118 

ปริญญาตร ี 9 19 176 447 445 

ปริญญาโท 1 9 38 84 67 

ปริญญาเอก 2 0 7 23 26 

รวม 16 34 290 678 656 

จากตาราง ๑๒.๔ พบวา พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมีเครื่องมือตรวจวัดปริมาณรังสีและอุปกรณ
ที่จำเปนในการตรวจวัดปริมาณรังสีกรณีปกติและกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังส ีในระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรีซึ่งอยูในเกณฑมาก ทั้งหมด 447 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 9 คน   

ตาราง ๑๒.๕ แสดงความเขาใจดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลงังานนิวเคลียรและรงัสี ขอที่ 
๕ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา 

พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมีการตรวจวัดปริมาณรังสเีปนประจำเพ่ือให
แนใจวาการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีมคีวามปลอดภัย

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 

ต่ำกวาปริญญาตร ี 3 5 70 112 131 

ปริญญาตร ี 7 15 168 423 483 

ปริญญาโท 1 6 35 79 78 

ปริญญาเอก 1 2 9 20 26 

รวม 12 28 282 634 718 

จากตาราง ๑๒.๕  พบวา พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมีการตรวจวัดปริมาณรังสเีปนประจำเพื่อให
แนใจวาการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีมีความปลอดภัย ในระดับการศึกษาระดับปริญญา
ตรีซึ่งอยูในเกณฑมากที่สดุ ทั้งหมด 483 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในระดับการศึกษาระดับปริญญา
ตร ีมีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 7 คน   
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ตาราง ๑๒.๖ แสดงความเขาใจดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลงังานนิวเคลียรและรงัสี ขอที่ 
๖ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา 

พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมีแผนฉุกเฉินทางนิวเคลยีรหรือรังสีเพ่ือ
ตอบสนองตอสถานการณกรณีเกิดเหตุผิดปกติในการใชประโยชนจาก

พลังงานนิวเคลียรและรังสี

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ต่ำกวาปริญญาตร ี 3 6 81 121 110 

ปริญญาตร ี 8 20 179 427 462 

 ปริญญาโท 1 7 37 86 68 

ปริญญาเอก 0 1 12 23 22 

รวม 12 34 309 657 662 

จากตาราง ๑๒.๖  พบวา พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมีแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรหรือรังสีเพื่อ
ตอบสนองตอสถานการณกรณีเกิดเหตุผิดปกติในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี ในระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งอยูในเกณฑมากที่สุด ทั้งหมด 462 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 8 คน   

๒.๓ การวิเคราะหขอมูลการแจกแจงแบบตารางไขวระหวางการศึกษากับเขาใจดานการบังคับใช

กฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี 

ตาราง ๑๓.๑ แสดงความเขาใจดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียรและรงัสี ขอที่ ๑ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา 
สำนักงานปรมาณเูพ่ือสันติมีหนาท่ีกำกับดูแลความปลอดภัยการใช

ประโยชนจากพลังงานนิวเคลยีรและรังสีภายในประเทศ 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ต่ำกวาปริญญาตร ี 4 8 82 111 116 

ปริญญาตร ี 9 17 164 428 478 

ปริญญาโท 4 6 35 78 76 

ปริญญาเอก 2 2 8 24 22 

รวม 19 33 289 641 692 

จากตาราง ๑๓.๑ พบวา สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติมีหนาที่กำกับดูแลความปลอดภัยการใช
ประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีภายในประเทศ ในระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งอยูใน
เกณฑมากที่สุด ทั้งหมด 478 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความ
เขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 9 คน   
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ตาราง ๑๓.๒ แสดงความเขาใจดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียรและรงัสี ขอที่ ๒ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา 

หนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยเขาตรวจสอบสถานประกอบการทาง
นิวเคลียรและรังสีเปนประจำเพ่ือใหมีความปลอดภัยจากการใชประโยชน

จากพลังงานนิวเคลียรและรังส ี

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 

ต่ำกวาปริญญาตร ี 3 7 75 125 111 

ปริญญาตร ี 12 18 189 439 438 

ปริญญาโท 1 8 43 80 67 

ปริญญาเอก 2 3 7 23 23 

รวม 18 36 314 667 639 

จากตาราง ๑๓.๒ พบวา หนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยเขาตรวจสอบสถานประกอบการทาง
นิวเคลียรและรังสีเปนประจำเพื่อใหมีความปลอดภัยจากการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี 
ในระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งอยูในเกณฑมาก ทั้งหมด 439 คน และในขณะเดียวกันพบวา ใน
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 12 คน   

ตาราง ๑๓.๓ แสดงความเขาใจดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียรและรงัสี ขอที่ ๓ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา 

หนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยสามารถระงับการใชประโยชนจากพลังงาน
นิวเคลียรและรังสีหากผูใชงานไมปฏิบัติตามกฎหมายท่ีกำหนด 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 

ต่ำกวาปริญญาตร ี 3 13 85 106 114 

ปริญญาตร ี 12 17 203 406 458 

ปริญญาโท 2 6 49 77 65 

ปริญญาเอก 3 0 11 20 24 

รวม 20 36 348 609 661 

จากตาราง ๑๓.๓ พบวา หนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยสามารถระงับการใชประโยชนจาก
พลังงานนิวเคลียรและรังสีหากผูใชงานไมปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด ในระดับการศึกษาระดับปริญญา
ตรีซึ่งอยูในเกณฑมากที่สดุ ทั้งหมด 458 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในระดับการศึกษาระดับปริญญา
ตร ีมีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 12 คน  
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ตาราง ๑๓.๔ แสดงความเขาใจดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียรและรงัสี ขอที่ ๔ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา 

มีการกำหนดบทลงโทษอยางเหมาะสมตอการกระทำผิดกฎหมายตามท่ี
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 

ต่ำกวาปริญญาตร ี 5 13 80 129 94 

ปริญญาตร ี 15 30 214 417 420 

ปริญญาโท 6 6 44 83 60 

ปริญญาเอก 5 1 11 24 17 

รวม 31 50 349 653 591 

จากตาราง ๑๓.๔ พบวา มีการกำหนดบทลงโทษอยางเหมาะสมตอการกระทำผิดกฎหมายตามที่
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ ในระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งอยูในเกณฑมากที่สุด ทั้งหมด 420 คน 
และในขณะเดียวกันพบวา ในระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 15 คน 

ตาราง ๑๓.๕ แสดงความเขาใจดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียรและรงัสี ขอที่ ๕ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม      

ระดับการศึกษา 

หนวยงานกำกับดูแลมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานในระดับทองถ่ิน 
ระดับชาติ จนถึงระดับนานาชาติในการเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉิน

ทางนิวเคลียรและรังสี

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ต่ำกวาปริญญาตร ี 4 18 87 113 99 

ปริญญาตร ี 14 18 241 432 391 

ปริญญาโท 4 12 55 70 58 

ปริญญาเอก 2 4 15 20 17 

รวม 24 52 398 635 565 

จากตาราง ๑๓.๕ พบวา หนวยงานกำกบัดูแลมกีารบรูณาการรวมกบัหนวยงานในระดับทองถ่ิน 
ระดับชาติ จนถึงระดับนานาชาติในการเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี ในระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรีซึง่อยูในเกณฑมาก ทัง้หมด 432 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตร ีมีความเขาใจนอยที่สุด ทัง้หมด 14 คน 
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ตาราง ๑๓.๖ แสดงความเขาใจดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียรและรงัสี ขอที่ ๖ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา 

มีการกำหนดอัตราคาธรรมเนียมท่ีเหมาะสมในการใชประโยชนจาก
พลังงานนิวเคลียรและรังสีตามลักษณะการใชงานของวัสดุกัมมันตรังสี 

เคร่ืองกำเนิดรังสีและวัสดุนิวเคลียร 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ต่ำกวาปริญญาตร ี 3 10 96 133 79 

ปริญญาตร ี 15 43 297 409 332 

ปริญญาโท 5 14 62 84 34 

ปริญญาเอก 3 4 20 17 14 

รวม 26 71 475 643 459 

จากตาราง ๑๓.๖  พบวา มีการกำหนดอัตราคาธรรมเนียมทีเ่หมาะสมในการใชประโยชนจาก
พลังงานนิวเคลียรและรังสีตามลักษณะการใชงานของวัสดุกมัมันตรงัสี เครื่องกำเนิดรงัสีและวัสดุนิวเคลียร 
ในระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีซึง่อยูในเกณฑมาก ทัง้หมด 409 คน และในขณะเดียวกันพบวา ใน
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตร ีมีความเขาใจนอยทีสุ่ด ทั้งหมด 15 คน 

๒.๔  การวิเคราะหสมการถดถอยอยางงายระหวางการศึกษากับความเขาใจเก่ียวกับ

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ตาราง ๑๔ แสดงการวิเคราะหปจจัยดานการศึกษาตอความเขาใจเกี่ยวกบัพระราชบญัญัติพลังงาน
นิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 4.087 .055 74.792 .000 

การศึกษา -.011 .026 -.010 -.415 .678 

a. Dependent Variable: Sum

จากผลการวิเคราะหสมการถอถอยอยางงาย พบวา คา p-value ของการศึกษา เทากับ 0.678

แสดงวา ยอมรบัสมมติฐานหลัก หมายความวา การศึกษาไมสงผลตอความเขาใจเกี่ยวกบัพระราชบญัญัติ

พลังงานนิวเคลียรเพือ่สันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 

329



๓. ปจจัยดานอาชีพตอความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

๓.๑ การวิเคราะหขอมูลการแจกแจงแบบตารางไขวระหวางอาชีพกับเขาใจดานการปองกัน

อันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอประชาชนและสิ่งแวดลอม 

ตาราง ๑๕.๑ แสดงความเขาใจดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรงัสีตอประชาชน
และสิง่แวดลอม ขอที่ ๑ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 

อาชีพ 

ประชาชนมคีวามปลอดภัยจากการใชประโยชนจาก  พลังงานนิวเคลียร
และรังสีท่ีไดรับอนุญาตถูกตองตาม พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลยีรเพ่ือ

สันติ พ.ศ. 2559 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 

 ขาราชการรัฐวิสาหกิจ 9 15 109 194 201 

พนักงานลกูจางภาครัฐ 4 9 76 100 84 

พนักงานบริษัทเอกชน 7 20 164 325 284 

นักเรียน/นักศึกษา 4 0 6 6 20 

สื่อมวลชน 0 0 2 2 2 

อื่นๆ 0 1 9 9 12 

รวม 24 45 366 636 603 

จากตาราง ๑๕.๑  พบวา ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียร

และรังสีที่ไดรับอนุญาตถูกตองตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ในอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งอยูในเกณฑมาก ทั้ งหมด 325 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในอาชีพ

ขาราชการรัฐวิสาหกิจมีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 9 คน    

ตาราง ๑๕.๒ แสดงความเขาใจดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรงัสีตอประชาชน
และสิง่แวดลอม ขอที่ ๒ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 

อาชีพ 
เนื้อหาในพระราชบญัญัติฯ กำหนดใหผูรับ ใบอนุญาตมีมาตรการปองกัน

ผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 

 ขาราชการรัฐวิสาหกิจ 9 13 86 235 185 

พนักงานลกูจางภาครัฐ 1 9 73 115 75 

พนักงานบริษัทเอกชน 5 11 152 364 268 

นักเรียน/นักศึกษา 1 3 7 7 18 

สื่อมวลชน 0 0 1 4 1 

อื่นๆ 1 0 7 13 10 

รวม 17 36 326 738 557 
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จากตาราง ๑๕.๒   พบวา เน้ือหาในพระราชบัญญัติฯ กำหนดใหผูรับใบอนุญาตมีมาตรการปองกัน

ผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม ในอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งอยูใน

เกณฑมาก ทั้งหมด 364 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในอาชีพขาราชการรัฐวิสาหกิจมีความเขาใจนอย

ที่สุด ทั้งหมด 9 คน    

ตาราง ๑๕.๓ แสดงความเขาใจดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรงัสีตอประชาชน
และสิง่แวดลอม ขอที่ ๓ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม   

อาชีพ 

การปองกันอันตรายจากรังสีท่ีระบุในพระราชบัญญัติฯ ครอบคลุมถึงความ
ปลอดภัย (Safety) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) และการพิทักษความ

ปลอดภัย (Safeguard) 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 ขาราชการรัฐวิสาหกิจ 4 10 90 215 209 

พนักงานลกูจางภาครัฐ 2 9 70 115 77 

พนักงานบริษัทเอกชน 5 15 144 344 292 

นักเรียน/นักศึกษา 2 0 9 5 20 

สื่อมวลชน 0 0 3 2 1 

อื่นๆ 0 0 7 9 15 

รวม 13 34 323 690 614 

จากตาราง ๑๕.๓  พบวา การปองกันอันตรายจากรังสีที่ระบุในพระราชบัญญัติฯ ครอบคลุมถึง

ความปลอดภัย (Safety) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) และการพิทักษความปลอดภัย (Safeguard) ใน

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งอยูในเกณฑมาก ทั้งหมด 344 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชนมีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 5 คน  

ตาราง ๑๕.๔ แสดงความเขาใจดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรงัสีตอประชาชน
และสิง่แวดลอม ขอที่ ๔ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 

อาชีพ 

การปองกันอันตรายจากรังสีท่ีมผีลกระทบตอประชาชนและสิ่งแวดลอมท่ีระบุใน
พระราชบัญญัติฯ มีความเหมาะสมตอบังคับใชตามกฎหมาย 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 ขาราชการรัฐวิสาหกิจ 6 21 106 223 172 

พนักงานลกูจางภาครัฐ 3 11 76 101 82 

พนักงานบริษัทเอกชน 5 16 165 347 267 

นักเรียน/นักศึกษา 2 2 7 8 17 

สื่อมวลชน 0 1 2 3 0 

อื่นๆ 0 0 7 13 11 

รวม 16 51 363 695 549 
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จากตาราง ๑๕.๔  พบวา การปองกันอันตรายจากรังสีที่มีผลกระทบตอประชาชนและสิ่งแวดลอม

ที่ระบุในพระราชบัญญติัฯ มีความเหมาะสมตอบังคับใชตามกฎหมาย ในอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งอยู

ในเกณฑมาก ทั้งหมด 347 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในอาชีพขาราชการรัฐวิสาหกิจมีความเขาใจ

นอยที่สุด ทั้งหมด 6 คน    

ตาราง ๑๕.๕ แสดงความเขาใจดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรงัสีตอประชาชน
และสิง่แวดลอม ขอที่ ๕ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม  

จากตาราง ๑๕.๕  พบวา ประชาชนไดรับความคุมครองอันตรายที่อาจเกิดข้ึน ใหสอดคลองกับ

กฎเกณฑและหลักการปองอันตรายจากรังสีในระดับสากล ในอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งอยูในเกณฑ

มาก ทั้งหมด 343 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีความเขาใจนอยที่สุด 

ทั้งหมด 9 คน    

อาชีพ 

ประชาชนไดรับความคุมครองอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น ใหสอดคลองกับ
กฎเกณฑและหลักการปองอันตรายจากรังสีในระดับสากล 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 ขาราชการรัฐวิสาหกิจ 7 26 89 229 177 

พนักงานลกูจางภาครัฐ 2 15 84 99 73 

พนักงานบริษัทเอกชน 9 29 177 343 242 

นักเรียน/นักศึกษา 3 2 7 9 15 

สื่อมวลชน 0 1 3 0 2 

อื่นๆ 0 0 6 16 9 

รวม 21 73 366 696 518 
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๓.๒ การวิเคราะหขอมูลการแจกแจงแบบตารางไขวระหวางอาชีพกับเขาใจดานความปลอดภัย

ในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

ตาราง ๑๖.๑ แสดงความเขาใจดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลงังานนิวเคลียรและรงัสี ขอที่ 
๑ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม  

จากตาราง ๑๖.๑ พบวา พระราชบัญญัติฯ มีการควบคุมการใชประโยชนจากวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุ

นิวเคลียร เครื่องกำเนิดรังสี และครอบคลุมการใชงานภายในประเทศ ในอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งอยู

ในเกณฑมาก ทั้งหมด 362 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีความเขาใจ

นอยที่สุด ทั้งหมด 5 คน    

 ตาราง ๑๖.๒ แสดงความเขาใจดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลงังานนิวเคลียรและรงัสี ขอที่ 
๒ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 

อาชีพ 

พระราชบัญญัติฯ มีการควบคุมการใชประโยชนจากวัสดุ
กัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลยีร เคร่ืองกำเนิดรังสี และครอบคลุมการใช

งานภายในประเทศ 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 ขาราชการรัฐวิสาหกิจ 3 13 91 237 184 

พนักงานลกูจางภาครัฐ 2 9 82 107 73 

พนักงานบริษัทเอกชน 5 12 179 362 242 

นักเรียน/นักศึกษา 2 3 8 11 12 

สื่อมวลชน 0 0 3 3 0 

อื่นๆ 0 1 4 14 12 

รวม 12 38 367 734 523 

อาชีพ 
พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมีการขออนุญาตนำเขา ขนสง ผลิต มีไว

ครอบครองหรือใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลยีรและรังส ี

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 ขาราชการรัฐวิสาหกิจ 4 14 70 212 228 

พนักงานลกูจางภาครัฐ 2 13 76 100 82 

พนักงานบริษัทเอกชน 6 14 162 320 298 

นักเรียน/นักศึกษา 0 2 9 9 16 

สื่อมวลชน 0 0 2 3 1 

อื่นๆ 0 0 5 14 12 

รวม 12 43 324 658 637 
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จากตาราง ๑๖.๒ พบวา พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมีการขออนุญาตนำเขา ขนสง ผลิต มีไว

ครอบครองหรือใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี ในอาชีพธุรกิจสวนตัว ซึ่งอยูในเกณฑมาก 

ทั้งหมด 320 คน และในขณะเดียวกนัพบวา ในอาชีพธุรกิจสวนตัวมีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 6 คน 

ตาราง ๑๖.๓ แสดงความเขาใจดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลงังานนิวเคลียรและรงัสี ขอที่ 
๓ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 

อาชีพ 

พระราชบัญญัติฯ มีการกำหนดผูปฏิบัติงาน แผนการปฏิบติังานและ
กำหนดพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับพลังงานนิวเคลียรและรังสี

เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 ขาราชการรัฐวิสาหกิจ 5 14 66 221 222 

พนักงานลกูจางภาครัฐ 2 8 75 103 85 

พนักงานบริษัทเอกชน 5 14 145 339 297 

นักเรียน/นักศึกษา 1 2 7 7 19 

สื่อมวลชน 0 0 2 2 2 

อื่นๆ 0 0 7 10 14 

รวม 13 38 302 682 639 

จากตาราง ๑๖.๓ พบวา พระราชบัญญัติฯ มีการกำหนดผูปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงานและ

กำหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับพลังงานนิวเคลียรและรังสีเพื่อใหเกิดความปลอดภัย ในอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน  ซึ่งอยูในเกณฑมาก ทั้งหมด 339 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในอาชีพ

ขาราชการรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชน มีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 5 คน    

ตาราง ๑๖.๔ แสดงความเขาใจดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลงังานนิวเคลียรและรงัสี ขอที่ 
๔ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม  

อาชีพ 

พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมเีคร่ืองมือตรวจวัดปริมาณรังสีและอุปกรณ
ท่ีจำเปนในการตรวจวัดปริมาณรังสีกรณีปกติและกรณีฉุกเฉินทาง

นิวเคลียรและรังส ี

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 ขาราชการรัฐวิสาหกิจ 4 13 75 214 222 

พนักงานลกูจางภาครัฐ 3 9 59 115 87 

พนักงานบริษัทเอกชน 7 11 138 329 315 

นักเรียน/นักศึกษา 2 1 8 10 15 

สื่อมวลชน 0 0 3 1 2 

อื่นๆ 0 0 7 9 15 

รวม 16 34 290 678 656 
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จากตาราง ๑๖.๔ พบวา พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมีเครื่องมือตรวจวัดปริมาณรังสีและอุปกรณ

ที่จำเปนในการตรวจวัดปริมาณรังสีกรณีปกติและกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี ในอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน ซึ่งอยูในเกณฑมาก ทั้ งหมด 329 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน มีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 7 คน    

ตาราง ๑๖.๕ แสดงความเขาใจดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลงังานนิวเคลียรและรงัสี ขอที่ 
๕ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม     

อาชีพ 

พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมีการตรวจวัดปริมาณรังสีเปนประจำ
เพ่ือใหแนใจวาการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลยีรและรังสีมี

ความปลอดภัย 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 ขาราชการรัฐวิสาหกิจ 4 7 75 203 239 

พนักงานลกูจางภาครัฐ 2 8 68 106 89 

พนักงานบริษัทเอกชน 6 10 124 303 357 

นักเรียน/นักศึกษา 0 2 6 12 16 

สื่อมวลชน 0 0 2 2 2 

อื่นๆ 0 1 7 8 15 

รวม 12 28 282 634 718 

จากตาราง ๑๖.๕ พบวา พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมีการตรวจวัดปริมาณรังสีเปนประจำเพื่อให

แนใจวาการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีมีความปลอดภัย ในอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่ง

อยูในเกณฑมากที่สุด ทั้งหมด 357 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีความ

เขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 6 คน    

ตาราง ๑๖.๖ แสดงความเขาใจดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลงังานนิวเคลียรและรงัสี ขอที่ 
๖ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม  

อาชีพ 

พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมีแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรหรือรังสีเพ่ือ
ตอบสนองตอสถานการณกรณีเกิดเหตุผิดปกติในการใชประโยชนจาก

พลังงานนิวเคลียรและรังส ี

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 ขาราชการรัฐวิสาหกิจ 2 14 82 207 223 

พนักงานลกูจางภาครัฐ 3 8 74 100 88 

พนักงานบริษัทเอกชน 5 10 140 330 315 

นักเรียน/นักศึกษา 2 2 5 9 18 

สื่อมวลชน 0 0 2 1 3 

อื่นๆ 0 0 6 10 15 

รวม 12 34 309 657 662 
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จากตาราง ๑๖.๖ พบวา พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมีแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรหรือรังสีเพื่อ

ตอบสนองตอสถานการณกรณีเกิดเหตุผิดปกติในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี ในอาชีพ

พนักงานบรษัิทเอกชนซึ่งอยูในเกณฑมาก ทั้งหมด 330 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน มีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 5 คน    

๓.๓ การวิเคราะหขอมูลการแจกแจงแบบตารางไขวระหวางอาชีพกับเขาใจดานการบังคับใช

กฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี 

 ตาราง ๑๗.๑ แสดงความเขาใจดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกบัดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียรและรงัสี ขอที่ ๑ โดยพจารณาตามปจจัยของดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม  

จากตาราง ๑๗.๑ พบวา สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติมีหนาที่กำกับดูแลความปลอดภัยการใช

ประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรงัสภีายในประเทศ ในอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งอยูในเกณฑมาก 

ทั้งหมด 332 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีความเขาใจนอยที่สุด 

ทั้งหมด 5 คน    

ตาราง ๑๗.๒ แสดงความเขาใจดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียรและรงัสี ขอที่ ๒ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม  

อาชีพ 

หนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยเขาตรวจสอบสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียรและรังสีเปนประจำเพ่ือใหมีความปลอดภัยจากการใช

ประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

 ขาราชการรัฐวิสาหกิจ 7 13 83 209 216 

พนักงานลูกจางภาครัฐ 1 6 72 104 90 

พนักงานบริษัทเอกชน 8 14 141 337 300 

นักเรียน/นักศึกษา 2 2 7 7 18 

สื่อมวลชน 0 0 3 1 2 

อ่ืนๆ 0 1 8 9 13 

รวม 18 36 314 667 639 

อาชีพ 

สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีหนาทีก่ำกบัดแูลความปลอดภัยการใชประโยชน
จากพลังงานนิวเคลียรและรงัสีภายในประเทศ 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

 ขาราชการรัฐวิสาหกิจ 8 13 76 195 236 

พนักงานลูกจางภาครัฐ 2 7 73 96 95 

พนักงานบริษัทเอกชน 5 11 125 332 327 

นักเรียน/นักศึกษา 4 2 6 7 17 

สื่อมวลชน 0 0 2 1 3 

อ่ืนๆ 0 0 7 10 14 

รวม 19 33 289 641 692 
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จากตาราง ๑๗.๒ พบวา หนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยเขาตรวจสอบสถานประกอบการทาง

นิวเคลียรและรังสีเปนประจำเพื่อใหมีความปลอดภัยจากการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี ใน

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งอยูในเกณฑมาก ทั้งหมด 337 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน มีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 8 คน    

ตาราง ๑๗.๓ แสดงความเขาใจดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียรและรงัสี ขอที่ ๓ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม  

อาชีพ 

หนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยสามารถระงับการใชประโยชนจาก
พลังงานนิวเคลียรและรังสีหากผูใชงานไมปฏิบัติตามกฎหมายท่ีกำหนด 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ขาราชการรัฐวิสาหกจิ 8 15 89 195 221 

พนักงานลกูจางภาครัฐ 1 8 86 92 86 

พนักงานบริษัทเอกชน 7 13 152 304 324 

นักเรียน/นักศึกษา 4 0 10 7 15 

สื่อมวลชน 0 0 4 0 2 

อื่นๆ 0 0 7 11 13 

รวม 20 36 348 609 661 

จากตาราง ๑๗.๓ พบวา หนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยสามารถระงับการใชประโยชนจาก

พลังงานนิวเคลียรและรังสีหากผูใชงานไมปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด ในอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่ง

อยูในเกณฑมากที่สุด ทั้งหมด 324 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในอาชีพขาราชการรัฐวิสาหกิจมีความ

เขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 8 คน   

ตาราง ๑๗.๔ แสดงความเขาใจดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียรและรงัสี ขอที่ ๔ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม  

อาชีพ 
มีการกำหนดบทลงโทษอยางเหมาะสมตอการกระทำผิดกฎหมายตามท่ี

ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 ขาราชการรัฐวิสาหกิจ 15 17 97 207 192 

พนักงานลกูจางภาครัฐ 4 13 73 102 81 

พนักงานบริษัทเอกชน 7 18 158 320 297 

นักเรียน/นักศึกษา 4 2 13 7 10 

สื่อมวลชน 1 0 2 1 2 

อื่นๆ 0 0 6 16 9 

รวม 13 38 302 682 639 
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จากตาราง ๑๗.๔ พบวา มีการกำหนดบทลงโทษอยางเหมาะสมตอการกระทำผิดกฎหมายตามที่

ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ ในอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งอยูในเกณฑมาก ทั้งหมด 320 คน และใน

ขณะเดียวกันพบวา ในอาชีพขาราชการรัฐวิสาหกิจมีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 15 คน   

ตาราง ๑๗.๕ แสดงความเขาใจดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียรและรงัสี ขอที่ ๕ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม  

อาชีพ 

หนวยงานกำกับดูแลมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานในระดับทองถ่ิน 
ระดับชาติ จนถึงระดับนานาชาติในการเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉิน

ทางนิวเคลียรและรังส ี

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ขาราชการรัฐวิสาหกจิ 9 16 119 195 189 

พนักงานลกูจางภาครัฐ 2 10 75 105 81 

พนักงานบริษัทเอกชน 10 22 185 312 271 

นักเรียน/นักศึกษา 3 2 9 12 10 

สื่อมวลชน 0 1 2 1 2 

อื่นๆ 0 1 8 10 12 

รวม 2๔ ๕๒ ๓๙๔ ๖๓๕ ๕๖๕ 

จากตาราง ๑๗.๕ พบวา หนวยงานกำกับดูแลมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานในระดับทองถ่ิน 

ระดับชาติ จนถึงระดับนานาชาติในการเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี ในอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งอยูในเกณฑมาก ทั้งหมด 312 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน มีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 10 คน  

ตาราง ๑๗.๖ แสดงความเขาใจดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียรและรงัสี ขอที่ ๖ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม  

อาชีพ 

มีการกำหนดอัตราคาธรรมเนียมท่ีเหมาะสมในการใชประโยชนจากพลังงาน
นิวเคลียรและรังสีตามลักษณะการใชงานของวัสดุกัมมันตรังสี เคร่ืองกำเนิด

รังสีและวัสดุนิวเคลยีร 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 ขาราชการรัฐวิสาหกิจ 13 28 136 211 140 

พนักงานลกูจางภาครัฐ 1 11 93 99 69 

พนักงานบริษัทเอกชน 8 25 224 309 234 

นักเรียน/นักศึกษา 4 4 11 8 9 

สื่อมวลชน 0 1 2 3 0 

อื่นๆ 0 2 9 13 7 

รวม 2๖ ๗๑ ๔๗๕ ๖๔๓ ๔๕๙ 
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จากตาราง ๑๗.๖  พบวา มีการกำหนดอัตราคาธรรมเนียมที่เหมาะสมในการใชประโยชนจาก

พลังงานนิวเคลียรและรังสีตามลักษณะการใชงานของวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสีและวัสดุนิวเคลียร 

ในอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งอยูในเกณฑมาก ทั้งหมด 309 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในอาชีพ

ธุรกิจสวนตัวมีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 13 คน  

๓.๔ การวิเคราะหสมการถดถอยอยางงายระหวางอาชีพกับความเขาใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติ

พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ตาราง ๑๘ แสดงการวิเคราะหปจจัยดานอาชีพตอความเขาใจเกี่ยวกบัพระราชบญัญัติพลังงานนิวเคลียร
เพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 4.111 .039 104.302 .000 

อาชีพ -.020 .015 -.031 -1.285 .199 

a. Dependent Variable: Sum

จากผลการวิเคราะหสมการถอถอยอยางงาย พบวา คา p-value ของอาชีพ เทากับ 0.199 แสดง

วา ยอมรับสมมติฐานหลัก หมายความวา อาชีพไมสงผลตอความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงาน

นิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 

๔. ปจจัยดานภูมิภาคตอความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

๔.๑ การวิเคราะหขอมูลการแจกแจงแบบตารางไขวระหวางท่ีอยูกับเขาใจดานการปองกัน

อันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอประชาชนและสิ่งแวดลอม 

ตาราง ๑๙.๑ แสดงความเขาใจดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรงัสีตอประชาชน
และสิง่แวดลอม ขอที่ ๑ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานที่อยูของผูตอบแบบสอบถาม  

ภูมิภาค 

ประชาชนมคีวามปลอดภัยจากการใชประโยชนจาก  พลังงานนิวเคลียร
และรังสีท่ีไดรับอนุญาตถูกตองตาม พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลยีร

เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ภาคเหนือ 4 3 71 107 104 

ภาคกลาง 9 22 151 291 250 

ภาคตะวันออก 6 4 59 89 81 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 8 55 104 104 

ภาคใต 2 8 30 44 65 

รวม 24 45 366 635 604 
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จากตาราง ๑๙.๑ พบวา ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียร

และรังสีที่ไดรับอนุญาตถูกตองตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ในภูมิภาคที่อยู

อาศัย ภาคกลางซึ่งอยูในเกณฑมาก ทั้งหมด 291 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในภูมิภาคที่อยูอาศัย 

ภาคกลางมีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 9 คน    

ตาราง ๑๙.๒ แสดงความเขาใจดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรงัสีตอประชาชน
และสิง่แวดลอม ขอที่ ๒ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานที่อยูของผูตอบแบบสอบถาม  

ภูมิภาค 
เนื้อหาในพระราชบญัญัติฯ กำหนดใหผูรับ ใบอนุญาตมีมาตรการปองกัน

ผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ภาคเหนือ 2 4 63 114 106 

ภาคกลาง 9 15 134 331 234 

ภาคตะวันออก 2 5 56 105 71 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต 

4 
0 

7 
5 

43 
30 

128 
59 

92 
55 

รวม 17 36 326 737 558 

จากตาราง ๑๙.๒ พบวา เน้ือหาในพระราชบัญญัติฯ กำหนดใหผูรับใบอนุญาตมีมาตรการปองกัน

ผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม ในภูมิภาคที่อยูอาศัยภาคกลาง ซึ่งอยูใน

เกณฑมาก ทั้งหมด 331 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในภูมิภาคที่อยูอาศัยภาคกลาง และภาค

ตะวันออก มีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 7 คน    

ตาราง ๑๙.๓ แสดงความเขาใจดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรงัสีตอประชาชน
และสิง่แวดลอม ขอที่ ๓ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานที่อยูของผูตอบแบบสอบถาม  

ภูมิภาค 

การปองกันอันตรายจากรังสีท่ีระบุในพระราชบัญญัติฯ ครอบคลุมถึง
ความปลอดภัย (Safety) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) และการ

พิทักษความปลอดภัย (Safeguard) 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ภาคเหนือ 3 3 61 118 104 

ภาคกลาง 6 17 133 299 268 

ภาคตะวันออก 1 5 60 90 83 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต 

3 
0 

6 
3 

41 
28 

121 
61 

103 
57 

รวม 13 34 323 689 615 

จากตาราง ๑๙.๓ พบวา การปองกันอันตรายจากรังสีที่ระบุในพระราชบัญญัติฯ ครอบคลุมถึง

ความปลอดภัย (Safety) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) และการพิทักษความปลอดภัย (Safeguard) ใน
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ภูมิภาคที่อยูอาศัยภาคกลาง ซึ่งอยูในเกณฑมาก ทั้งหมด 299 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในภูมิภาคที่

อยูอาศัยภาคกลาง มีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 6 คน    

ตาราง ๑๙.๔ แสดงความเขาใจดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรงัสีตอประชาชน
และสิง่แวดลอม ขอที่ ๑ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานที่อยูของผูตอบแบบสอบถาม  

ภูมิภาค 
การปองกันอันตรายจากรังสีท่ีมีผลกระทบตอประชาชนและสิ่งแวดลอม
ท่ีระบุในพระราชบัญญัติฯ มีความเหมาะสมตอบังคับใชตามกฎหมาย 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

a
d
d

ภาคเหนือ 3 9 67 116 94 

ภาคกลาง 10 22 156 301 234 

ภาคตะวันออก 1 5 57 104 72 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต 

2 
0 

11 
4 

47 
36 

115 
60 

99 
49 

รวม 16 51 363 696 548 

จากตาราง ๑๙.๔ พบวา การปองกันอันตรายจากรงัสทีี่มีผลกระทบตอประชาชนและสิ่งแวดลอมที่

ระบุในพระราชบัญญัติฯ มีความเหมาะสมตอบังคับใชตามกฎหมาย ในภูมิภาคที่อยูอาศัย ภาคกลางซึ่งอยู

ในเกณฑมาก ทั้งหมด 301 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในภูมิภาคที่อยูอาศัยภาคกลาง มีความเขาใจ

นอยที่สุด ทั้งหมด 10 คน   

ตาราง ๑๙.๕ แสดงความเขาใจดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรงัสีตอประชาชน
และสิง่แวดลอม ขอที่ ๕ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานที่อยูของผูตอบแบบสอบถาม  

ภูมิภาค 

ประชาชนไดรับความคุมครองอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น ใหสอดคลองกับ
กฎเกณฑและหลักการปองอันตรายจากรังสีในระดับสากล 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ภาคเหนือ 5 13 68 104 99 

ภาคกลาง 12 32 156 317 206 

ภาคตะวันออก 0 9 57 104 69 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต 

4 
0 

13 
6 

50 
35 

116 
55 

91 
53 

รวม 21 73 366 696 518 

จากตาราง ๑๙.๕ พบวา ประชาชนไดรับความคุมครองอันตรายที่อาจเกิดข้ึน ใหสอดคลองกับ

กฎเกณฑและหลักการปองอันตรายจากรังสีในระดับสากล ในภูมิภาคที่อยูอาศัยภาคกลาง ซึ่งอยูในเกณฑ

มาก ทั้งหมด 317 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในภูมิภาคที่อยูอาศัยภาคกลาง มีความเขาใจนอยที่สุด 

ทั้งหมด 12 คน   
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๔.๒ การวิเคราะหขอมูลการแจกแจงแบบตารางไขวระหวางท่ีอยูกับเขาใจดานความปลอดภัยใน

การใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

ตาราง ๒๐.๑ แสดงความเขาใจดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลงังานนิวเคลียรและรงัสี ขอที่ 
๑ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานที่อยูของผูตอบแบบสอบถาม  

ภูมิภาค 

พระราชบัญญัติฯ มีการควบคุมการใชประโยชนจากวัสดุกัมมันตรังสี 
วัสดุนิวเคลียร เคร่ืองกำเนิดรังสี และครอบคลุมการใชงาน

ภายในประเทศ 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ภาคเหนือ 2 5 66 114 102 

ภาคกลาง 6 19 150 336 212 

ภาคตะวันออก 1 4 57 114 63 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต 

3 
0 

5 
5 

54 
40 

119 
50 

93 
54 

รวม 12 38 367 733 524 

จากตาราง ๒๐.๑ พบวา พระราชบัญญัติฯ มีการควบคุมการใชประโยชนจากวัสดุกัมมันตรังสี 

วัสดุนิวเคลียร เครื่องกำเนิดรังสี และครอบคลุมการใชงานภายในประเทศ ในภูมิภาคที่อยูอาศัยภาคกลาง 

ซึ่งอยูในเกณฑมาก ทั้งหมด 336 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในภูมิภาคที่อยูอาศัยภาคกลาง มีความ

เขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 6 คน   

ตาราง ๒๐.๒ แสดงความเขาใจดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลงังานนิวเคลียรและรงัสี ขอที่ 
๒ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานที่อยูของผูตอบแบบสอบถาม  

ภูมิภาค 

พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมีการขออนุญาตนำเขา ขนสง ผลิต มีไว
ครอบครองหรือใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลยีรและรังส ี

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ภาคเหนือ 2 5 57 108 117 

ภาคกลาง 4 18 140 285 276 

ภาคตะวันออก 0 9 51 97 82 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต 

4 
2 

5 
6 

48 
28 

116 
53 

101 
60 

รวม 12 43 324 65๙ 63๖ 

จากตาราง ๒๐.๒ พบวา พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมีการขออนุญาตนำเขา ขนสง ผลิต มีไว

ครอบครองหรือใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี ในภูมิภาคที่อยูอาศัยภาคกลาง ซึ่งอยูในเกณฑ

มาก ทั้ งหมด 285 คน และในขณะเดียวกันพบวา ใน ภูมิภาคที่ อ ยู อาศัยภาคกลาง และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 4 คน   
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ตาราง ๒๐.๓ แสดงความเขาใจดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลงังานนิวเคลียรและรงัสี ขอที่ 
๓ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานที่อยูของผูตอบแบบสอบถาม  

ภูมิภาค 

พระราชบัญญัติฯ มีการกำหนดผูปฏิบัติงาน แผนการปฏิบติังานและ
กำหนดพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับพลังงานนิวเคลียรและรังสี

เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ภาคเหนือ 3 5 50 119 112 

ภาคกลาง 6 18 124 298 277 

ภาคตะวันออก 1 4 55 95 84 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต 

3 
0 

4 
7 

46 
27 

119 
52 

102 
63 

รวม 13 38 302 683 638 

จากตาราง ๒๐.๓ พบวา พระราชบัญญัติฯ มีการกำหนดผูปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงานและ

กำหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับพลังงานนิวเคลียรและรังสีเพื่อใหเกิดความปลอดภัย ในภูมิภาค

ที่อยูอาศัยภาคกลาง ซึ่งอยูในเกณฑมาก ทั้งหมด 298 คน และในขณะเดียวกนัพบวา ในภูมิภาคที่อยูอาศัย

ภาคกลาง มีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 6 คน   

ตาราง ๒๐.๔ แสดงความเขาใจดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลงังานนิวเคลียรและรงัสี ขอที่ 
๔ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานที่อยูของผูตอบแบบสอบถาม  

ภูมิภาค 

พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมเีคร่ืองมือตรวจวัดปริมาณรังสีและ
อุปกรณท่ีจำเปนในการตรวจวัดปริมาณรังสีกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน

ทางนิวเคลียรและรังส ี

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ภาคเหนือ 2 3 54 113 117 

ภาคกลาง 8 15 123 287 290 

ภาคตะวันออก 1 3 46 105 84 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต 

4 
1 

7 
6 

36 
31 

116 
56 

111 
55 

รวม 16 34 290 677 657 

จากตาราง ๒๐.๔  พบวา พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมีเครื่องมือตรวจวัดปริมาณรังสีและอุปกรณ

ที่จำเปนในการตรวจวัดปริมาณรังสีกรณีปกติและกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี ในภูมิภาคที่อยูอาศัย

ภาคกลาง ซึ่งอยูในเกณฑมากที่สุด ทั้งหมด 290 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในภูมิภาคที่อยูอาศัยภาค

กลาง มีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 8 คน   
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ตาราง ๒๐.๕ แสดงความเขาใจดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลงังานนิวเคลียรและรงัสี ขอที่ 
๕ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานที่อยูของผูตอบแบบสอบถาม  

ภูมิภาค 

พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมีการตรวจวัดปริมาณรังสีเปนประจำเพ่ือให
แนใจวาการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีมคีวามปลอดภัย 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ภาคเหนือ 3 3 48 109 126 

ภาคกลาง 4 15 124 277 303 

ภาคตะวันออก 0 5 46 94 94 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต 

3 
2 

4 
1 

35 
29 

104 
50 

128 
67 

รวม 12 28 282 634 718 

จากตาราง ๒๐.๕ พบวา พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมีการตรวจวัดปริมาณรังสีเปนประจำเพื่อให

แนใจวาการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีมีความปลอดภัย ในภูมิภาคที่อยูอาศัยภาคกลาง ซึ่ง

อยูในเกณฑมากที่สุด ทั้งหมด 303 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในภูมิภาคที่อยูอาศัยภาคกลาง มีความ

เขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 4 คน   

ตาราง ๒๐.๖ แสดงความเขาใจดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลงังานนิวเคลียรและรงัสี ขอที่ 
๖ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานที่อยูของผูตอบแบบสอบถาม  

ภูมิภาค 

พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมีแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรหรือรังสีเพ่ือ
ตอบสนองตอสถานการณกรณีเกิดเหตุผิดปกติในการใชประโยชนจาก

พลังงานนิวเคลียรและรังส ี

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ภาคเหนือ 2 7 55 105 120 

ภาคกลาง 6 13 129 292 283 

ภาคตะวันออก 0 6 53 94 86 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต 

3 
1 

6 
2 

45 
27 

111 
55 

109 
64 

รวม 12 34 309 657 662 

จากตาราง ๒๐.๖ พบวา พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมีแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรหรือรังสีเพื่อ

ตอบสนองตอสถานการณกรณีเกิดเหตุผิดปกติในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี ในภูมิภาค

ที่อยูอาศัยภาคกลาง ซึ่งอยูในเกณฑมาก ทั้งหมด 292 คน และในขณะเดียวกนัพบวา ในภูมิภาคที่อยูอาศัย

กลาง มีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 6 คน   
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๔.๓ การวิเคราะหขอมูลการแจกแจงแบบตารางไขวระหวางท่ีอยูกับเขาใจดานการบังคับใช

กฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี 

ตาราง ๒๑.๑ แสดงความเขาใจดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทาง

นิวเคลียรและรงัสี ขอที่ ๑ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานที่อยูของผูตอบแบบสอบถาม 

ภูมิภาค 
สำนักงานปรมาณเูพ่ือสันติมีหนาท่ีกำกับดูแลความปลอดภัยการใช

ประโยชนจากพลังงานนิวเคลยีรและรังสีภายในประเทศ 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ภาคเหนือ 2 3 42 100 142 

ภาคกลาง 11 13 125 282 292 

ภาคตะวันออก 1 7 44 104 83 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต 

4 
1 

7 
3 

49 
29 

102 
53 

112 
63 

รวม 19 33 289 641 692 

จากตาราง ๒๑.๑ พบวา สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติมีหนาที่กำกับดูแลความปลอดภัยการใช

ประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีภายในประเทศ ในภูมิภาคที่อยูอาศัยภาคกลาง ซึ่งอยูในเกณฑมาก

ที่สุด ทั้งหมด 292 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในภูมิภาคที่อยูอาศัยภาคกลาง มีความเขาใจนอยที่สุด 

ทั้งหมด 11 คน   

ตาราง ๒๑.๒ แสดงความเขาใจดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทาง

นิวเคลียรและรงัสี ขอที่ ๒ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานที่อยูของผูตอบแบบสอบถาม 

ภูมิภาค 

หนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยเขาตรวจสอบสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียรและรังสีเปนประจำเพ่ือใหมีความปลอดภัยจากการใช

ประโยชนจากพลังงานนิวเคลยีรและรังส ี

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ภาคเหนือ 2 4 44 114 125 

ภาคกลาง 8 14 147 294 260 

ภาคตะวันออก 3 5 51 101 79 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต 

3 
2 

12 
1 

43 
29 

106 
51 

110 
66 

รวม 18 36 314 666 640 

จากตาราง ๒๑.๒ พบวา หนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยเขาตรวจสอบสถานประกอบการทาง

นิวเคลียรและรังสีเปนประจำเพื่อใหมีความปลอดภัยจากการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี ใน

ภูมิภาคที่อยูอาศัยภาคกลาง ซึ่งอยูในเกณฑมาก ทั้งหมด 294 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในภูมิภาคที่

อยูอาศัยภาคกลาง มีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 8 คน   
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ตาราง ๒๑.๓ แสดงความเขาใจดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทาง

นิวเคลียรและรงัสี ขอที่ ๓ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานที่อยูของผูตอบแบบสอบถาม 

ภูมิภาค 
หนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยสามารถระงับการใชประโยชนจาก
พลังงานนิวเคลียรและรังสีหากผูใชงานไมปฏิบัติตามกฎหมายท่ีกำหนด 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ภาคเหนือ 3 6 60 99 121 

ภาคกลาง 9 14 148 269 283 

ภาคตะวันออก 2 6 52 92 87 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต 

4 
2 

8 
2 

58 
30 

96 
54 

108 
61 

รวม 20 36 348 610 660 

จากตาราง ๒๑.๓ พบวา หนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยสามารถระงับการใชประโยชนจาก

พลังงานนิวเคลียรและรังสีหากผูใชงานไมปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด ในภูมิภาคที่อยูอาศัยภาคกลาง ซึ่ง

อยูในเกณฑมากที่สุด ทั้งหมด 283 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในภูมิภาคที่อยูอาศัยภาคกลาง มีความ

เขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 9 คน   

ตาราง ๒๑.๔ แสดงความเขาใจดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทาง

นิวเคลียรและรงัสี ขอที่ ๔ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานที่อยูของผูตอบแบบสอบถาม 

ภูมิภาค 

มีการกำหนดบทลงโทษอยางเหมาะสมตอการกระทำผิดกฎหมายตามท่ี
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ภาคเหนือ 6 10 59 104 110 

ภาคกลาง 15 24 151 292 241 

ภาคตะวันออก 2 7 61 96 73 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต 

6 
2 

6 
3 

48 
30 

111 
50 

103 
64 

รวม 31 50 349 653 591 

จากตาราง ๒๑.๔ พบวา มีการกำหนดบทลงโทษอยางเหมาะสมตอการกระทำผิดกฎหมายตามที่

ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ ในภูมิภาคที่อยูอาศัยภาคกลาง ซึ่งอยูในเกณฑมาก ทั้งหมด 292 คน และใน

ขณะเดียวกันพบวา ในภูมิภาคที่อยูอาศัยภาคกลาง มีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 15 คน   

346



ตาราง ๒๑.๕ แสดงความเขาใจดานการบงัคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทาง

นิวเคลียรและรงัสี ขอที่ ๕ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานที่อยูของผูตอบแบบสอบถาม 

ภูมิภาค 

หนวยงานกำกับดูแลมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานในระดับทองถ่ิน 
ระดับชาติ จนถึงระดับนานาชาติในการเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินทาง

นิวเคลียรและรังส ี

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ภาคเหนือ 3 8 61 114 103 

ภาคกลาง 11 30 170 273 239 

ภาคตะวันออก 2 8 63 102 64 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต 

7 
1 

4 
2 

69 
35 

95 
52 

99 
59 

รวม 24 52 398 636 564 

จากตาราง ๒๑.๕ พบวา หนวยงานกำกับดูแลมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานในระดับทองถ่ิน 

ระดับชาติ จนถึงระดับนานาชาติในการเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลยีรและรังสี ในภูมิภาคที่อยู

อาศัยภาคกลาง ซึ่งอยูในเกณฑมาก ทั้งหมด 273 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในภูมิภาคที่อยูอาศัยภาค

กลาง มีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 11 คน   

ตาราง ๒๑.๖ แสดงความเขาใจดานการบงัคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทาง

นิวเคลียรและรงัสี ขอที่ ๖ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานที่อยูของผูตอบแบบสอบถาม 

ภูมิภาค 

มีการกำหนดอัตราคาธรรมเนียมท่ีเหมาะสมในการใชประโยชนจาก
พลังงานนิวเคลียรและรังสีตามลักษณะการใชงานของวัสดุกัมมันตรังสี 

เคร่ืองกำเนิดรังสีและวัสดุนิวเคลียร 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ภาคเหนือ 2 8 83 102 94 

ภาคกลาง 15 36 201 288 183 

ภาคตะวันออก 3 12 74 94 56 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต 

4 
2 

12 
3 

77 
40 

101 
58 

80 
46 

รวม 26 71 475 643 459 

จากตาราง ๒๑.๖ พบวา มีการกำหนดอัตราคาธรรมเนียมที่เหมาะสมในการใชประโยชนจาก

พลังงานนิวเคลียรและรังสีตามลักษณะการใชงานของวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสีและวัสดุนิวเคลียร 

ในภูมิภาคที่อยูอาศัยภาคกลาง ซึ่งอยูในเกณฑมาก ทั้งหมด 288 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในภูมิภาค

ที่อยูอาศัยภาคกลาง มีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 15 คน   
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๔.๔ การวิเคราะหสมการถดถอยอยางงายระหวางท่ีอยูกับความเขาใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติ

พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ตาราง ๒๒ แสดงการวิเคราะหปจจัยดานที่อยูตอความเขาใจเกี่ยวกบัพระราชบญัญัติพลังงานนิวเคลียรเพือ่

สันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 4.073 .050 81.325 .000 

ภูมิภาค -.003 .020 -.004 -.148 .882 

a. Dependent Variable: Sum

จากผลการวิเคราะหสมการถดถอยอยางงาย พบวา คา p-value ของภูมิภาค เทากับ 0.882

แสดงวา ยอมรับสมมติฐานหลัก หมายความวา ภูมิภาคไมสงผลตอความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 
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ตอนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับทัศนติของประชาชนเก่ียวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ.

๒๕๕๙ แจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ (Frequency and Percentage) แลวนำเสนอในรูปตาราง

ประกอบคำบรรยาย เปรียบเทียบขอมูลท่ัวไป ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และภูมิภาคท่ีอยูอาศัย 

ระหวางกลุมตัวอยาง โดยใชการวิเคราะหการแจกแจงแบบตารางไขว (CrossTabs) และวิเคราะห

สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 

๑. ปจจัยดานอายุตอทัศนคติของประชาชนเก่ียวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ.

๒๕๕๙ 

๑.๑ การวิเคราะหขอมูลการแจกแจงแบบตารางไขวระหวางอายุกับทัศนคติของประชาชนดาน

การปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอประชาชนและสิ่งแวดลอม 

ตาราง ๒๓.๑ แสดงทัศนคติดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอประชาชนและ

สิ่งแวดลอม ซึ่งเปนไปตามเจตนารมยของการตราพระราชบัญญัติฯ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานอายุ

ของผูตอบแบบสอบถาม 

อาย ุ

ทานมีทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียร
และรังสีตอประชาชนและสิ่งแวดลอม ตามเจตนารมณของการตรา

พระราชบัญญัติฉบับนี้

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

≤25 
26-30

1 
5 

3 
1 

34 
52 

71 
151 

37 
96 

31-35 2 6 73 130 92 

36-40 2 8 49 126 93 

41-45 4 4 50 97 98 

46-50 2 4 26 77 71 

>50 3 7 27 92 80 

รวม 19 33 311 744 567 

จากตาราง ๒๓.๑ พบวา ประชาชนมีทัศนคติเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากผลกระทบทาง

นิวเคลียรและรังสตีอประชาชนและสิ่งแวดลอม ตามเจตนารมณของการตราพระราชบัญญัติฉบับน้ีในชวง

อายุ 26-30 ป ซึ่งอยูในเกณฑมาก ทั้ งหมด 151 คน และในขณะเดียวพบวา ชวงอายุ 26-30 ป 

ประชาชนมีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 5 คน    
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ตาราง ๒๓.๒ แสดงทัศนคติดานการความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี ซึ่ง

เปนไปตามเจตนารมณของการตราพระราชบัญญัติฯ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานอายุของผูตอบ

แบบสอบถาม 

อาย ุ

ทานมีทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงาน
นิวเคลียรและรังสี ซึ่งเปนไปตามเจตนารมณของการตราพระราชบัญญัติฉบับนี ้

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

≤25 
26-30

0 
3 

3 
4 

40 
62 

62 
133 

41 
103 

31-35 1 6 64 135 97 

36-40 2 7 53 122 94 

41-45 3 3 44 119 84 

46-50 2 5 24 81 68 

>50 3 5 32 84 85 

รวม 14 33 319 735 573 

จากตาราง ๒๓.๒ พบวา ประชาชนมีทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชประโยชนจาก

พลังงานนิวเคลียรและรงัส ีซึ่งเปนไปตามเจตนารมณของการตราพระราชบัญญัติฉบับน้ี ในชวงอายุ 31-35 

ป ซึ่งอยูในเกณฑมาก ทั้งหมด 135 คน และในขณะเดียวพบวา ชวงอายุ 26-30, 41-45 และมากกวา 

51 ปข้ึนไป ประชาชนมีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 3 คน    

ตาราง ๒๓.๓ แสดงทัศนคติดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทาง

นิวเคลียรและรังสี ซึ่งเปนไปตามเจตนารมยของการตราพระราชบัญญัติฯ โดยพิจารณาตามปจจัยของดาน 

อาย ุ

ทานมีทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี ซึ่งเปนไปตามเจตนารมณของการตรา

พระราชบัญญัติฉบับนี้

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

≤25 
26-30

1 
5 

3 
5 

28 
51 

74 
140 

40 
104 

31-35 3 5 68 130 97 

36-40 5 8 47 118 100 

41-45 5 4 48 108 88 

46-50 2 6 25 78 69 

>50 3 5 40 86 75 

รวม 24 36 307 733 574 
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จากตาราง ๒๓.๓ พบวา ประชาชนมีทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชประโยชนจาก

พลังงานนิวเคลียรและรงัส ีซึ่งเปนไปตามเจตนารมณของการตราพระราชบัญญัติฉบับน้ี ในชวงอายุ 26-30 

ป ซึ่งอยูในเกณฑมาก ทั้งหมด 140 คน และในขณะเดียวพบวา ชวงอายุ 26-30, 36-40 และ 41-45 

ปข้ึนไป ประชาชนมีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 5 คน    

๑.๒ การวิเคราะหสมการถดถอยอยางงายระหวางอายุกับทัศนคติของประชาชนเก่ียวกับ

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ตาราง ๒๔ แสดงการวิเคราะหปจจัยดานอายุตอทัศนคติเกีย่วกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ 

พ.ศ.๒๕๕๙ 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 4.073 .052 77.603 .000 

age .001 .011 .002 .080 .936 
a. Dependent Variable: AA

จากผลการวิเคราะหสมการถอถอยอยางงาย พบวา คา p-value ของอายุ เทากับ 0.936 แสดง

วา ยอมรับสมมติฐานหลัก หมายความวา อายุไมสงผลตอทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ ไมมีความสัมพันธกัน 

๒. ปจจัยดานระดับการศึกษาตอทัศนคติของประชาชนเก่ียวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือ

สันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 

๒.๑ การวิเคราะหขอมูลการแจกแจงแบบตารางไขวระหวางการศึกษากับทัศนคติของประชาชน

ดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอประชาชนและสิ่งแวดลอม 

ตาราง ๒๕.๑ แสดงทัศนคติแสดงทัศนคติดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอ

ประชาชนและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนไปตามเจตนารมยของการตราพระราชบัญญัติฯ โดยพิจารณาตามปจจัย

ของดานการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา 

ทานมีทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับการปองกันอันตรายจากผลกระทบทาง
นิวเคลียรและรังสีตอประชาชนและสิ่งแวดลอม ตามเจตนารมณของ

การตราพระราชบัญญัติฉบับนี ้

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ต่ำกวาปริญญาตร ี 7 5 75 143 91 

 ปริญญาตร ี 8 20 188 478 402 

ปริญญาโท 3 6 38 95 57 

ปริญญาเอก 1 2 10 28 17 

รวม 19 33 311 744 567 
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จากตาราง ๒๕.๑ พบวา ประชาชนมีทัศนคติเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากผลกระทบทาง

นิวเคลียรและรังสีตอประชาชนและสิ่งแวดลอม ตามเจตนารมณของการตราพระราชบัญญัติฉบับน้ี ใน

ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งอยูในเกณฑ มาก ทั้งหมด 478 คน และในขณะเดียวกันพบวา ใน

ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 8 คน    

ตาราง ๒๕.๒ แสดงทัศนคติดานการความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี ซึ่ง

เปนไปตามเจตนารมณของการตราพระราชบัญญัติฯ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานการศึกษาของผูตอบ

แบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา 
ทานมีทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงาน

นิวเคลียรและรังสี ซึ่งเปนไปตามเจตนารมณของการตราพระราชบัญญัติฉบับนี ้

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ต่ำกวาปริญญาตร ี 5 5 80 141 90 

ปริญญาตร ี 5 21 188 483 399 

ปริญญาโท 3 6 39 86 65 

ปริญญาเอก 1 1 12 25 19 

รวม 14 33 319 735 573 

จากตาราง ๒๕.๒ พบวา ประชาชนมีทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชประโยชนจาก

พลังงานนิวเคลียรและรังสี ซึ่งเปนไปตามเจตนารมณของการตราพระราชบัญญัติฉบับน้ี ในระดับการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ซึ่งอยูในเกณฑ มาก ทั้งหมด 483 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในระดับการศึกษา

ระดับต่ำกวาปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี มีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 5 คน    

ตาราง ๒๕.๓ แสดงทัศนคติดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทาง

นิวเคลียรและรังสี ซึ่งเปนไปตามเจตนารมยของการตราพระราชบัญญัติฯ โดยพิจารณาตามปจจัยของดาน

การศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา 

ทานมีทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี ซึ่งเปนไปตามเจตนารมณของการตรา

พระราชบัญญัติฉบับนี้

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 

ต่ำกวาปริญญาตร ี 5 8 78 136 94 

ปริญญาตร ี 12 23 181 478 402 

ปริญญาโท 5 4 37 97 56 

ปริญญาเอก 2 1 11 22 22 

รวม 24 36 307 733 574 

จากตาราง ๒๕.๓ พบวา ประชาชนมีทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชประโยชนจาก

พลังงานนิวเคลียรและรังสี ซึ่งเปนไปตามเจตนารมณของการตราพระราชบัญญัติฉบับน้ี ในระดับการศึกษา
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ระดับปริญญาตรี ซึ่งอยูในเกณฑ มาก ทั้งหมด 478 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในระดับการศึกษา

ระดับปริญญาตรี มีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 12 คน    

๒.๒ การวิเคราะหสมการถดถอยอยางงายระหวางการศึกษากับทัศนคติของประชาชนเก่ียวกับ

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ตาราง ๒๖ แสดงการวิเคราะหปจจัยดานการศึกษาตอทัศนคติเกี่ยวกับพระราชบญัญัติพลังงานนิวเคลียร

เพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 4.073 .061 66.629 .000 

การศึกษา .002 .029 .002 .071 .944 

a. Dependent Variable: AA

จากผลการวิเคราะหสมการถดถอยอยางงาย พบวา คา p-value ของการศึกษา เทากับ 0.944

แสดงวา ยอมรับสมมติฐานหลัก หมายความวา การศึกษาไมสงผลตอทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙  

๓. ปจจัยดานอาชีพตอทัศนคติของประชาชนเก่ียวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ.

๒๕๕๙ 

๓.๑ การวิเคราะหขอมูลการแจกแจงแบบตารางไขวระหวางอาชีพกับทัศนคติของประชาชนดาน

การปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอประชาชนและสิ่งแวดลอม 

ตาราง ๒๗.๑ แสดงแสดงทัศนคติดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอ

ประชาชนและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนไปตามเจตนารมยของการตราพระราชบัญญัติฯ โดยพิจารณาตามปจจัย

ดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 

อาชีพ 

ทานมีทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและ
รังสีตอประชาชนและสิ่งแวดลอม ตามเจตนารมณของการตราพระราชบัญญัติ

ฉบับน้ี 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 ขาราชการรัฐวิสาหกิจ 8 15 87 234 184 

พนักงานลูกจางภาครัฐ 3 5 69 112 84 

พนักงานบริษัทเอกชน 6 10 142 369 273 

นักเรียน/นักศึกษา 2 3 6 10 15 

สื่อมวลชน 0 0 3 1 2 

อ่ืนๆ 0 0 4 18 9 

รวม 19 33 311 744 567 
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จากตาราง ๒๗.๑ พบวา ประชาชนมีทัศนคติเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากผลกระทบทาง

นิวเคลียรและรังสีตอประชาชนและสิ่งแวดลอม ตามเจตนารมณของการตราพระราชบัญญัติฉบับน้ี ใน

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนซึ่งอยูในเกณฑมาก ทั้งหมด 369 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในอาชีพ

ขาราชการรัฐวิสาหกิจ มีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 8 คน    

ตาราง ๒๗.๒ แสดงทัศนคติดานการความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี ซึ่ง

เปนไปตามเจตนารมณของการตราพระราชบัญญัติฯ โดยพิจารณาตามปจจัยดานอาชีพของผูตอบ

แบบสอบถาม 

จากตาราง ๒๗.๒ พบวา ประชาชนมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชประโยชนจาก

พลังงานนิวเคลียรและรังสี ซึ่งเปนไปตามเจตนารมณของการตราพระราชบัญญัติฉบับน้ี ในอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน ซึ่งอยูในเกณฑมาก ทั้งหมด 348 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในอาชีพขาราชการ

รัฐวิสาหกิจ มีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 5 คน   

ตาราง ๒๗.๓ แสดงทัศนคติดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทาง

นิวเคลียรและรังสี ซึ่งเปนไปตามเจตนารมยของการตราพระราชบัญญัติฯ โดยพิจารณาตามปจจัยดาน

อาชีพของผูตอบแบบสอบถาม  

อาชีพ 

ทานมีทัศนคตทิีด่ีเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียรและรงัสี ซ่ึงเปนไปตามเจตนารมณของการตรา

พระราชบัญญตัฉิบับน้ี 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

 ขาราชการรัฐวิสาหกิจ 10 12 92 234 180 

พนักงานลูกจางภาครัฐ 3 7 60 121 82 

พนักงานบริษัทเอกชน 7 15 140 350 288 

นักเรียน/นักศึกษา 4 2 7 11 12 

สื่อมวลชน 0 0 3 2 1 

อ่ืนๆ 0 0 5 15 11 

รวม 24 36 307 733 574 

อาชีพ 
ทานมีทัศนคตทิีด่ีเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียร

และรังสี ซ่ึงเปนไปตามเจตนารมณของการตราพระราชบัญญตัิฉบับน้ี 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

 ขาราชการรัฐวิสาหกิจ 5 14 85 244 180 

พนักงานลูกจางภาครัฐ 3 5 67 120 78 

พนักงานบริษัทเอกชน 4 12 151 348 285 

นักเรียน/นักศึกษา 2 2 7 9 16 

สื่อมวลชน 0 0 3 1 2 

อ่ืนๆ 0 0 6 13 12 

รวม 14 33 319 735 573 
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จากตาราง ๒๗.๓ พบวา ประชาชนมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับ

ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี ซึ่งเปนไปตามเจตนารมณของการตราพระราชบัญญัติฉบับน้ี ใน

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งอยูในเกณฑมาก ทั้งหมด 350 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในอาชีพ

ขาราชการรัฐวิสาหกิจ มีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 10 คน    

๓.๒ การวิเคราะหสมการถดถอยอยางงายระหวางอาชีพกับทัศนคติของประชาชนเก่ียวกับ

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ตาราง ๒๘ แสดงการวิเคราะหปจจัยดานอาชีพตอทัศนคติเกี่ยวกับพระราชบญัญัติพลังงานนิวเคลียรเพือ่

สันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 4.089 .044 92.702 .000 

อาชีพ -.005 .017 -.007 -.301 .764 

a. Dependent Variable: AA

จากผลการวิเคราะหสมการถอถอยอยางงาย พบวา คา p-value ของอาชีพ เทากับ 0.764 แสดง

วา ยอมรับสมมติฐานหลัก หมายความวา อาชีพไมสงผลตอทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙  

๔. ปจจัยดานภูมิภาคตอทัศนคติของประชาชนเก่ียวกับพระราชบญัญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ.

๒๕๕๙ 

๔.๑ การวิเคราะหขอมูลการแจกแจงแบบตารางไขวระหวางท่ีอยูกับทัศนคติของประชาชนดาน

การปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอประชาชนและสิ่งแวดลอม 

ตาราง ๒๙.๑ แสดงแสดงทัศนคติดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอ

ประชาชนและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนไปตามเจตนารมยของการตราพระราชบัญญัติฯ โดยพิจารณาตามปจจัย

ของดานที่อยูของผูตอบแบบสอบถาม 

ภูมิภาค 

ทานมีทัศนคตทิีด่ีเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสี
ตอประชาชนและส่ิงแวดลอม ตามเจตนารมณของการตราพระราชบัญญตัิฉบับน้ี 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ภาคเหนือ 3 4 56 124 102 

ภาคกลาง 13 14 131 333 232 

ภาคตะวันออก 1 3 51 107 77 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต 

2 
0 

7 
5 

47 
26 

116 
64 

102 
54 

รวม 19 33 311 744 567 
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จากตาราง ๒๙.๑ พบวา ประชาชนมีทัศนคติเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากผลกระทบทาง

นิวเคลียรและรังสีตอประชาชนและสิ่งแวดลอม ตามเจตนารมณของการตราพระราชบัญญัติฉบับน้ี ใน

ภูมิภาคที่อยูอาศัยภาคกลาง ซึ่งอยูในเกณฑมาก ทั้งหมด 333 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในภูมิภาคที่

อยูอาศัยภาคกลาง มีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 13 คน    

ตาราง ๒๙.๒ แสดงทัศนคติดานการความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี ซึ่ง

เปนไปตามเจตนารมณของการตราพระราชบัญญัติฯ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานที่อยูของผูตอบ

แบบสอบถาม 

ภูมิภาค 

ทานมีทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงาน
นิวเคลียรและรังสี ซึ่งเปนไปตามเจตนารมณของการตราพระราชบัญญัติ

ฉบับนี ้

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ภาคเหนือ 3 4 58 116 108 

ภาคกลาง 8 13 131 337 234 

ภาคตะวันออก 1 5 57 98 78 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต 

2 
0 

5 
6 

48 
25 

121 
64 

98 
54 

รวม 14 33 319 736 572 

จากตาราง ๒๙.๒ พบวา ประชาชนมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชประโยชนจาก

พลังงานนิวเคลียรและรังสี ซึ่งเปนไปตามเจตนารมณของการตราพระราชบัญญัติฉบับน้ี ในภูมิภาคที่อยู

อาศัยภาคกลาง ซึ่งอยูในเกณฑมาก ทั้งหมด 337 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในภูมิภาคที่อยูอาศัยภาค

กลาง มีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 8 คน    

ตาราง ๒๙.๓ แสดงทัศนคติดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทาง

นิวเคลียรและรังสี ซึ่งเปนไปตามเจตนารมยของการตราพระราชบัญญติัฯ โดยพิจารณาตามปจจัยของดานที่

อยูของผูตอบแบบสอบถาม 

ภูมิภาค 

ทานมีทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี ซึ่งเปนไปตามเจตนารมณของการ

ตราพระราชบญัญัติฉบบัน้ี 

นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ภาคเหนือ 5 5 51 123 105 

ภาคกลาง 13 16 124 324 246 

ภาคตะวันออก 0 4 56 107 72 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต 

3 
3 

10 
1 

46 
30 

119 
61 

96 
54 

รวม 24 36 307 734 573 
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จากตาราง ๒๙.๓ พบวา ประชาชนมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับ

ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี ซึ่งเปนไปตามเจตนารมณของการตราพระราชบัญญัติฉบับน้ี ใน

ภูมิภาคที่อยูอาศัยภาคกลาง ซึ่งอยูในเกณฑมาก ทั้งหมด 324 คน และในขณะเดียวกันพบวา ในภูมิภาคที่

อยูอาศัยภาคกลาง มีความเขาใจนอยที่สุด ทั้งหมด 13 คน 

๔.๒ การวิเคราะหสมการถดถอยอยางงายระหวางท่ีอยูกับทัศนคติของประชาชนเก่ียวกับ

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ตาราง ๓๐ แสดงการวิเคราะหปจจัยดานที่อยูตอทัศนคติเกีย่วกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อ

สันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 4.056 .056 72.411 .000 

ภูมิภาค .009 .023 .010 .401 .688 

a. Dependent Variable: AA

จากผลการวิเคราะหสมการถอถอยอยางงาย พบวา คา p-value ของที่อยู เทากับ 0.688 แสดง

วา ยอมรับสมมติฐานหลัก หมายความวา ที่อยูไมสงผลตอทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙  

สวนที่ ๔ การวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคูณ ระหวางความเขาใจและทัศนคติของ
ประชาชนเก่ียวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ.๒๕๕๙  

การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) การทดสอบสมมติฐานดวย
วิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อตองการทราบรูปแบบ
ความสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษา โดยเสนอผลวิเคราะหดังน้ี 1) ความสัมพันธของความเขาใจดานการ
ปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอประชาชนและสิ่งแวดลอม 2) ความสัมพันธของ
ความเขาใจดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลงังานนิวเคลียรและรงัส ีและ 3) ความสัมพันธของ
ความเขาใจดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี 

โดยที่ 
 ATT  = ทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 

   AT  = ความเขาใจดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอประชาชนและ
สิ่งแวดลอม     
  AS  = ความเขาใจดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลงังานนิวเคลียรและรังส ี

 AR  = ความเขาใจดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกบัดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและ

รังส ี
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ตาราง ๓๑ แสดงการวิเคราะหระหวางความเขาใจและทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกบัพระราชบญัญัติ

พลังงานนิวเคลียรเพือ่สันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .385 .065 5.914 .000 

AT .282 .027 .271 10.616 .000 

AS .203 .032 .190 6.270 .000 

AR .425 .026 .418 16.310 .000 
a. Dependent Variable: ATT 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .818a .670 .669 .4594 
a. Predictors: (Constant), AR, AT, AS 

จากผลการวิเคราะหจะไดสมการที่สมบูรณดังน้ี 

ATT = 0.425AR + 0.282AT + 0.203AS 

ดังน้ันสรุปไดวา ความเขาใจดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทาง

นิวเคลียรและรงัสี มีผลตอทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.

๒๕๕๙ เน่ืองจาก ความเขาใจดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอประชาชน

และสิง่แวดลอม มีคา p-value = 0.000 ซึ่งมีคา มากกวาระดับนัยสำคัญ และมีคาอิทธิพลเทากับ 0.425 

จึงถือไดวา ความเขาใจดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและ

รังสี มีผลตอทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ความเขาใจดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอประชาชนและ

สิ่งแวดลอม มีผลตอทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 

เน่ืองจาก ความเขาใจดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี มีคา p-value 

= 0.000 ซึ่งมีคา มากกวาระดับนัยสำคัญ และมีคาอิทธิพลเทากับ 0.282 จึงถือไดวา ความเขาใจดาน

การปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอประชาชนและสิ่งแวดลอม มีผลตอทัศนคติของ

ประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ความเขาใจดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี มีผลตอทัศนคติ

ของประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ เน่ืองจาก ความเขาใจความ

เขาใจดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี มีคา p-value = 0.000 ซึ่งมี

คา มากกวาระดับนัยสำคัญ และมีคาอิทธิพลเทากับ 0.203 จึงถือไดวา ความเขาใจดานความปลอดภัยใน
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การใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี มีผลตอทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 

พบวาค า Adjusted R Square เท ากับ  0.669 หรือ  66.9 % แสดงวาตัวแปรที่ ไดนำมา
ทำการศึกษาสามารถอธิบายตัวแปรตามได 66.9 % อีก 33.1% มาจากปจจัยอื่น การทดสอบสมมติฐานที่
ระดับนัยสำคัญที่ 0.1, 0.05 และ 0.01 หมายความวา  ความเขาใจดานการปองกันอันตรายจาก
ผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอประชาชนและสิ่งแวดลอม ความเขาใจดานความปลอดภัยในการใช
ประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและเขาใจดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี สามารถพยากรณทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ ได 66.9 % 

แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากคาอิทธิพลพบวา ความเขาใจดานการบังคับใชกฎหมายของ
หนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีมีคาอิทธิพลสูงที่สุด รองลงมาคือความเขาใจดาน
การปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอประชาชนและสิ่งแวดลอม ทั้งน้ีพบวาความ
เขาใจดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรพบวามีอิทธิพลนอยที่สุด 
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บทท่ี 5 สรุปผลและขอเสนอแนะ 

การสำรวจเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความเขาใจและทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค ดังน้ี ๑) เพื่อศึกษาปจจัยของความเขาใจและ
ทัศนคติของประชาชนตอพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 2) เพื่อศึกษาปจจัยของ
ทัศนคติทีมีตอพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ ๓) เพื่อศึกษาความสัมพันธสวน
บุคคลที่มีตอทัศนคติและความเขาใจ สรุปผลสำรวจดังน้ี 

๕.๑ สรุปผล 

5.1.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางทั้งหมดในการศึกษาครั้งน้ี คือ ๑,๖๗๔ ตัวอยาง และพบวาสวนใหญเปนเพศหญิง 

จำนวน ๙๙๖ คน รอยละ ๕๙.๕ โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 26-30 ป จำนวน ๓๐๕ คน รอย

ละ 18.2 ในขณะที่ชวงอายุอื่นมีจำนวนไมแตกตางกันมากนักโดยมีจำนวนประชากรระหวาง ๑๔๖ - ๓๐๓ 

คน รอยละ ๘.๗ - รอยละ ๑๘.๐ ขณะที่กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมีมากที่สุด 

จำนวน ๑,๐๙๖ คน รอยละ 65.๕ ในขณะที่ระดับต่ำกวาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับ

ปริญญาเอกมีจำนวนรองลงมาตามลำดับ เมื่อพิจารณาถึงกลุมตัวอยางตามอาชีพพบวา พนักงาน

บริษัทเอกชนมีจำนวนตัวอยางมากที่สดุ คือ ๘๐๐ คน รอยละ ๔๗.๘ รองลงมาคือ ขาราชการ จำนวน ๕๒๘ 

รอยละ ๓๑.๔ และเมื่อพิจารณากลุมตัวอยางตามภูมิภาคพบวาประชากรที่อยูในภาคกลางมีจำนวนมาก

ที่ สุ ด  คือ ๗๒๓  คน รอยละ ๔๓ .๑  รองลงมาคือ ภาคเห นือ (๒๘๙  คน รอยละ ๑๗ .๓ ) ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (๒๗๔ คน รอยละ 1๖.๓) ภาคตะวันออก (๒๓๙ คน รอยละ 1๔.๔) และภาคใต 

(๑๔๙ คน รอยละ 8.๙) ตามลำดับ ซึ่งกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือ ผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายใตพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ เชน ผูรับใบอนุญาตประเภทตาง ๆ 

เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรงัสหีรอืหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัย มีจำนวน ๑,๑๓๙ คน คิดเปนรอย

ละ ๖๘.๐ รองลงมาคือกลุมประชาชนทั่วไป จำนวน ๕๓๕ คน คิดเปนรอยละ ๓๒.๐  

5.1.2 ความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 

2559   

จากการศึกษาความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.

๒๕๕๙ ของกลุมตัวอยางทั้งหมด ๑,๖๗๔ คน พบวา ความเขาใจดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบ

ทางนิวเคลียรและรังสีตอประชาชนและสิ่งแวดลอม กลุมตัวอยางมีความเขาใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

ระหวาง ๓.๙๖-๔.๑๑ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๘๔-๐.๙๐  สวนความเขาใจดานความปลอดภัยในการใช

พลังงานนิวเคลียรและรังสี กลุมตัวอยางมีความเขาใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยระหวาง ๔.๐๒-๔.๑๕ คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๘๓-๐.๘๔ และความเขาใจดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความ

ปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี กลุมตัวอยางมีความเขาใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยระหวาง ๓.๙๙-๔.๑๗ 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๘๖-๐.๙๒    
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๕.๑.๒.๑ ปจจัยดานอาย ุ

เมื่อพิจารณาปจจัยดานประชากรศาสตรเกี่ยวกับอายุของผูตอบแบบสอบถามพบวา ประชากรทุก

ชวงอายุ มีความเขาใจพระราชบัญญัติฯ ดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอ

ประชาชนและสิ่งแวดลอมตามพระพระราชบัญญัติฯ อยูในระดับมาก นอกจากน้ีประชากรในชวงอายุ ๔๑-

๔๕ ป และอายุมากกวา ๕๐ ป มีความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ ในดานน้ี อยูในระดับมากที่สุด ใน

เรื่องความปลอดภัยของประชาชนจากการใชประโยชนจากพลงังานนิวเคลียรและรงัสทีี่ไดรับอนุญาตถูกตอง

ตาม พระราชบัญญัติฯ และเรื่องกำหนดใหผูรับใบอนุญาตมีมาตรการปองกันผลกระทบทางนิวเคลียรและ

รังสีตอสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม สวนความเขาใจของกลุมตัวอยางในดานความปลอดภัยในการใช

ประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี  พบวาประชากรในทุกชวงอายุมีภาพรวมความเขาใจ

พระราชบัญญัติฯ ในดานน้ีในระดับมาก ในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี 

(๑) พระราชบัญญัติฯ มีการควบคุมการใชประโยชนจากวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร เครื่อง

กำเนิดรังสี และครอบคลุมการใชงานภายในประเทศ  

(๒) พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมีการขออนุญาตนำเขา ขนสง ผลิต มีไวครอบครองหรือใชประโยชน

จากพลังงานนิวเคลียรและรังสี และพบวากลุมตัวอยางชวงอายุ ๔๑-๔๕ ป และมากกวา ๕๐ ป มีความ

เขาใจภาพรวมในเรื่องน้ีในระดับมากที่สุด 

(๓) พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมีผูปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงานและกำหนดพื้นทีใ่นการปฏิบัติงาน

ที่เกี่ยวของกับพลังงานนิวเคลียรและรังสีเพื่อใหเกิดความปลอดภัย และพบวากลุมตัวอยางชวงอายุ ๔๑-๔๕ 

ป และมากกวา ๕๐ ป มีความเขาใจภาพรวมในเรื่องน้ีในระดับมากที่สุด) 

(๔) พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมีเครื่องมือตรวจวัดปริมาณรังสีและอุปกรณที่จำเปนในการตรวจวัด

ปริมาณรังสีกรณีปกติและกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และพบวากลุมตัวอยางชวงอายุ ๒๖-๓๐ ป 

และมากกวา ๕๐ ป มีความเขาใจภาพรวมในเรื่องน้ีในระดับมากที่สุด 

นอกจากน้ี จำนวนกลุมตัวอยางในทุกชวงอายุมีภาพรวมความเขาใจในระดับมากที่สุด ในเรื่อง 

พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมีการตรวจวัดปริมาณรังสีเปนประจำเพื่อใหแนใจวาการใชประโยชนจาก

พลังงานนิวเคลียรและรังสีมีความปลอดภัย และพระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมีแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร

หรือรังสีเพื่อตอบสนองตอสถานการณกรณีเกิดเหตุผิดปกติในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและ

รังสี  

สวนความเขาใจดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและ

รังสี พบวาประชากรมีความเขาใจในภาพรวมในระดับมาก ในเรื่องดาง ๆ ดังน้ี 

(๑) หนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยเขาตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียรและรังสีเปน

ประจำเพื่อใหมีความปลอดภัยจากการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี   

(๒) มีการกำหนดบทลงโทษอยางเหมาะสมตอการกระทำผิดกฎหมายตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติ

ฯ 

(๓) หนวยงานกำกับดูแลมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ จนถึงระดับ

นานาชาติในการเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 
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(๔) มีการกำหนดอัตราคาธรรมเนียมที่เหมาะสมในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี

ตามลักษณะการใชงานของวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสีและวัสดุนิวเคลียร และพบวาความเขาใจใน

เรื่องน้ีจำนวนกลุมตัวอยางในแตละชวงอายุมีความเขาใจภาพรวมในระดับปานกลางรองลงมาเปนอันสอง 

ซึ่งแตกตางจากความเขาใจเรื่องอื่นที่มีภาพรวมของกลุมตัวอยางในแตละชวงอายุอยูในระดับมากและมาก

ที่สุดเปนสองอันดับแรก 

 สวนจำนวนกลุมตัวอยางตามชวงอายุมีความเขาใจภาพรวมดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงาน

กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี อยูในระดับมากที่สุด จำนวน ๒ เรื่อง คือ สำนักงาน

ปรมาณูเพื่อสันติมีหนาที่กำกับดูแลความปลอดภัยการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี

ภายในประเทศ และหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยสามารถระงับการใชประโยชนจากพลังงาน

นิวเคลียรและรังสีหากผูใชงานไมปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด  

๕.๑.๒.๒ ปจจัยดานการศึกษา 

ปจจัยประชากรศาสตรเกี่ยวกับระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามที่มีความเขาใจ

พระราชบัญญัติฯ ดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอประชาชนและ

สิ่งแวดลอม พบวา ภาพรวมของกลุมตัวอยางมีความเขาใจพระราชบัญญัติฯ ดานน้ีในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาความเขาใจดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลยีรและรังสี พบวา 

ประชากรมีความเขาใจพระราชบัญญัติฯ ในระดับมาก ในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี 

(๑) การควบคุมการใชประโยชนจากวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร เครื่องกำเนิดรังสี และ

ครอบคลุมการใชงานภายในประเทศ  

(๒) การกำหนดใหมีการขออนุญาตนำเขา ขนสง ผลิต มีไวครอบครองหรือใชประโยชนจากพลังงาน

นิวเคลียรและรังสี (ระดับปริญญาตรี มีความเขาใจภาพรวมในเรื่องน้ีในระดับมากที่สุด)  

(๓) การกำหนดผูปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงานและกำหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ

พลังงานนิวเคลียรและรังสีเพื่อใหเกิดความปลอดภัย (ระดับปริญญาตรี มีความเขาใจภาพรวมในเรื่องน้ีใน

ระดับมากที่สุด)  

(๔) การกำหนดใหมีเครื่องมือตรวจวัดปริมาณรังสีและอุปกรณที่จำเปนในการตรวจวัดปริมาณรังสี

กรณีปกติและกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี  

ในขณะเดียวกันความเขาใจเกี่ยวกับการกำหนดใหมีการตรวจวัดปริมาณรังสีเปนประจำเพื่อใหแนใจ

วาการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีมีความปลอดภัย และการกำหนดใหมีแผนฉุกเฉินทาง

นิวเคลียรหรือรังสีเพื่อตอบสนองตอสถานการณกรณีเกิดเหตุผิดปกติในการใชประโยชนจากพลังงาน

นิวเคลียรและรังสี พบวากลุมตัวอยางมีความเขาใจอยูในระดับมากที่สุด  

สวนจำนวนกลุมตัวอยางแยกตามระดับการศึกษาที่มีความเขาใจภาพรวมดานการบังคับใชกฎหมาย

ของหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี สวนใหญอยูในระดับมาก ยกเวนเรื่อง

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติมีหนาที่กำกับดูแลความปลอดภัยการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี

ภายในประเทศ และเรื่องหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยสามารถระงับการใชประโยชนจากพลังงาน

นิวเคลียรและรังสีหากผูใชงานไมปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด ซึ่งจำนวนกลุมตัวอยางมีความเขาใจ

ภาพรวม ในระดับมากที่สุด อยางไรก็ตามเรื่องความเขาใจเกี่ยวกับการกำหนดอัตราคาธรรมเนียมที่
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เหมาะสมในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีน้ัน พบวาจำนวนกลุมตัวอยางตามปจจัยของ

ระดับการศึกษามีความเขาใจภาพรวมในระดับปานกลางรองลงมาเปนอันสอง ซึ่งแตกตางจากเรื่องอื่นที่

ความเขาใจภาพรวมของกลุมตัวอยางในแตละระดับการศึกษาอยูในระดับมากและมากที่สุดเปนสองอันดับ

แรก 

๕.๑.๒.๓ ปจจัยดานอาชีพ 

ความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ ดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและ

รังสีตอประชาชนและสิ่งแวดลอมโดยพิจารณาถึงปจจัยความแตกตางดานอาชีพของกลุมตัวอยางใน

การศึกษาครั้งน้ี พบวา ทุกอาชีพมีความเขาใจในภาพรวมอยูในระดับมาก และพบวาอาชีพขาราชการมี

ความเขาใจในระดับมากที่สุด เรื่องประชาชนมีความปลอดภัยจากการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียร

และรังสีที่ไดรับอนุญาตถูกตองตามพระราชบัญญัติฯ สวนอาชีพนักเรียนนักศึกษามีความเขาใจในระดับมาก

ที่สุดของทุกเรื่องในดานน้ี  

สวนปจจัยดานอาชีพตอความเขาใจดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียร

และรังสี พบวา กลุมตัวอยางมีความเขาใจในภาพรวมในระดับมากที่สุดในเรื่องการกำหนดใหมีการตรวจวัด

ปริมาณรังสีเปนประจำเพื่อใหแนใจวาการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีมีความปลอดภัย และ

การกำหนดใหมีแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรหรือรังสีเพื่อตอบสนองตอสถานการณกรณีเกิดเหตุผิดปกติในการ

ใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังส ีขณะที่ความเขาใจเรื่องการกำหนดใหมีการขออนุญาตนำเขา 

ขนสง ผลิต มีไวครอบครองหรือใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี เรื่องการกำหนดผูปฏิบัติงาน 

แผนการปฏิบัติงานและกำหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับพลังงานนิวเคลียรและรังสีเพื่อใหเกิด

ความปลอดภัย และเรื่องการกำหนดใหมีเครื่องมือตรวจวัดปริมาณรังสีและอุปกรณที่จำเปนในการตรวจวัด

ปริมาณรังสีกรณีปกติและกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังส ีพบวาจำนวนกลุมตัวอยางดานอาชีพมีความ

เขาใจในภาพรวมในระดับมาก โดยชาราชการ นักเรียน/นักศึกษามีความรูความเขาใจใน ๓ เรื่องดังกลาวใน

ระดับมากที่สุด  

เมื่อพิจารณาความเขาใจดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทาง

นิวเคลียรและรังสี จะพบวากลุมตัวอยางมีความเขาใจภาพรวมในระดับมากที่สุด ในเรื่องสำนักงานปรมาณู

เพื่อสันติมีหนาที่กำกับดูแลความปลอดภัยการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีภายในประเทศ

และหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยสามารถระงับการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีหาก

ผูใชงานไมปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด สวนความเขาใจในเรื่องอื่น ๆ พบวา กลุมตัวอยางมีความเขาใจใน

ภาพรวมในระดับมาก และพบวากลุมอาชีพนักเรียนนักศึกษาและขาราชการมีความเขาใจภาพรวมในระดับ

มากที่สุด ในเรื่องหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยเขาตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลยีรและรงัสี

เปนประจำเพื่อใหมีความปลอดภัยจากการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี นอกจากน้ียังพบวา

เรื่องการกำหนดอัตราคาธรรมเนียมที่เหมาะสมในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีของกลุม

ตัวอยางที่มีความแตกตางดานอาชีพมีความเขาใจในภาพรวมในระดับปานกลางรองลงมาเปนอันดับสอง ซึ่ง

แตกตางจากเรื่องอื่นที่ความเขาใจภาพรวมของกลุมประชากรในปจจัยดานอาชีพอยูในระดับมากและมาก

ที่สุดเปนสองอันดับแรก 

363



๕.๑.๒.๔ ปจจัยดานภูมิภาคท่ีอยูอาศัย 

เมื่อพิจารณากลุมตัวอยางตามปจจัยดานภูมิภาคที่อยูอาศัย พบวา กลุมตัวอยางมีความเขาใจภาพ

พระราชบัญญัติฯ ในดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอประชาชนและ

สิ่งแวดลอม ในระดับมาก โดยไมมีกลุมตัวอยางในภูมิภาคใดมีความเขาใจภาพรวมพระราชบัญญัติในดานน้ี

ในระดับมากที่สุด  

สวนความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ ดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงาน

นิวเคลียรและรังสี พบวา กลุมตัวอยางในแตละภูมิภาคมีความเขาใจภาพรวมในระดับมากที่สุด ในเรื่องการ

กำหนดใหมีการตรวจวัดปริมาณรังสีเปนประจำเพื่อใหแนใจวาการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและ

รังสีมีความปลอดภัยและเรื่องการกำหนดใหมีแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรหรือรังสีเพื่อตอบสนองตอ

สถานการณกรณีเกิดเหตุผิดปกติในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี และพบวากลุมตัวอยาง

ตามปจจัยดานภูมิภาคมีความเขาใจพระราชบัญญัติฯ ในระดับมาก ในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี 

(๑) การควบคุมการใชประโยชนจากวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร เครื่องกำเนิดรังสี และ

ครอบคลุมการใชงานภายในประเทศ  

(๒) การกำหนดใหมีการขออนุญาตนำเขา ขนสง ผลิต มีไวครอบครองหรือใชประโยชนจาก

พลังงานนิวเคลียรและรังสี (และพบวากลุมตัวอยางที่อาศัยในภาคเหนือและภาคใต มีความเขาใจใน

ภาพรวมในระดับมากที่สุด) 

(๓) การกำหนดผูปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงานและกำหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ

พลังงานนิวเคลียรและรังสีเพื่อใหเกิดความปลอดภัย (และพบวากลุมตัวอยางที่อาศัยในภาคใต มีความ

เขาใจในภาพรวมในระดับมากที่สุด) 

(๔) การกำหนดใหมีเครื่องมือตรวจวัดปริมาณรังสีและอุปกรณที่จำเปนในการตรวจวัดปริมาณรังสี

กรณีปกติและกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี (และพบวากลุมตัวอยางที่อาศัยภาคเหนือและภาคใต มี

ความเขาใจในภาพรวมในระดับมากที่สุด) 

สวนความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ ดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยกำกับดูแลความ

ปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี พบวา จำนวนกลุมตัวอยางในภูมิภาคตาง ๆ มีความเขาใจในระดับมากและ

มากที่สุด เปนสองอันดับแรก โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

(๑) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติมีหนาที่กำกับดูแลความปลอดภัยการใชประโยชนจากพลังงาน

นิวเคลียรและรังสีภายในประเทศ พบวา กลุมตัวอยางมีความเขาใจในภาพรวมในระดับมากที่สุด 

(๒) หนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยเขาตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียรและรังสเีปน

ประจำเพื่อใหมีความปลอดภัยจากการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังส ีพบวา กลุมตัวอยางมี

ความเขาใจในภาพในระดับมาก และจำนวนกลุมตัวอยางในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต 

มีความเขาใจในภาพรวมในระดับมากที่สุด 

(๓) หนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยสามารถระงับการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและ

รังสีหากผูใชงานไมปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด พบวา กลุมตัวอยางมีความเขาใจในภาพในระดับมากที่สุด  
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(๔) การกำหนดบทลงโทษอยางเหมาะสมตอการกระทำผดิกฎหมายตามทีร่ะบไุวในพระราชบัญญติั 

พบวา จำนวนกลุมตัวอยางมีความเขาใจในภาพรวมในระดับมาก และจำนวนกลุมตัวอยางในภาคเหนือและ

ภาคใต มีความเขาใจในภาพรวมในระดับมากที่สุด 

(๔) หนวยงานกำกับดูแลมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ จนถึงระดับ

นานาชาติในการเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี พบวา จำนวนกลุมตัวอยางมีความ

เขาใจในภาพรวมในระดับมาก และจำนวนกลุมตัวอยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต มีความ

เขาใจในภาพรวมในระดับมากที่สุด 

(๖) การกำหนดอัตราคาธรรมเนียมที่เหมาะสมในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี

ตามลักษณะการใชงานของวัสดุกัมมันตรงัส ีเครื่องกำเนิดรงัสแีละวัสดุนิวเคลียร พบวา จำนวนกลุมตัวอยาง

มีความเขาใจในภาพรวมในระดับมาก และจำนวนกลุมตัวอยางมีความเขาใจในภาพรวมในระดับปานกลาง

รองลงมาเปนอันดับสอง ซึ่งแตกตางจากเรื่องอื่นที่ความเขาใจภาพรวมของกลุมประชากรในปจจัยดาน

อาชีพอยูในระดับมากและมากที่สุดเปนสองอันดับแรก 

5.1.3 ทัศนคติของประชาชนเก่ียวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ.2559 

การศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนตอพระราชบัญญัติพลงังานนิวเคลยีรเพื่อสนัติ พ.ศ.๒๕๕๙ 

พบวาจำนวนกลุมตัวอยางตามปจจัยดานอายุ ปจจัยดานระดับการศึกษา ปจจัยดานอาชีพและปจจัยดาน

ภูมิภาคที่อยูอาศัย ที่มีทัศนคติตอพระราชบัญญัติฯ ในระดับมาก ในดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบ

ทางนิวเคลียรและรังสีตอประชาชนและสิ่งแวดลอม ดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงาน

นิวเคลียรและรังสีและดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและ

รังสี นอกจากน้ียังพบวาจำนวนกลุมตัวอยางในปจจัยตาง ๆ มีทัศนคติที่ดีตอพระราชบัญญัติฯ ในระดับมาก

ที่สุด เปนอันดับรองลงมาเปนอันดับสอง 

เมื่อวิเคราะหและเปรียบเทียบปจจัยตาง ๆ กับความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ 

พบวา อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและภูมิภาคที่อยูอาศัยที่แตกตางกันไมมีผลอยางมีนัยสำคัญตอความ

เขาใจและทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 

เมื่อพิจารณาอิทธิพลของความเขาใจตอทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงาน

นิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ พบวา ความเขาใจดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและ

รังสีตอประชาชนและสิ่งแวดลอม ความเขาใจดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียร

และความเขาใจดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี 

สามารถพยากรณทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ ได 

66.9 % โดยความเขาใจดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร

และรังสีมีคาอิทธิพลตอทศันคติสูงทีสุ่ด รองลงมาคือความเขาใจดานการปองกันอนัตรายจากผลกระทบทาง

นิวเคลียรและรังสีตอประชาชนและสิ่งแวดลอม และความเขาใจดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจาก

พลังงานนิวเคลียรมีอิทธิพลทัศนคตินอยที่สุด ตามลำดับ 
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๕.๒ ขอเสนอแนะจากผูวิจัย 

1. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติควรนำผลการสำรวจไปสรางความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ ในทุกปจจัยซึ่งไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และภูมิภาคที่อยูอาศัย โดยเนนดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอประชาชน
และสิ่งแวดลอม เน่ืองจากภาพรวมความเขาใจของกลุมตัวอยางอยูในระดับมากในทุกเรื่องที่ใชในการศึกษา
น้ี ดังน้ันหากสรางความเขาใจในดานน้ีเพิ่มมากข้ึนจะทำใหประชาชนมั่นใจในการคุมครองใหเกิดความ
ปลอดภัยจากการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีภายใตการควบคุมของพระราชบัญญัติฯ ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งความปลอดภัย (Safety) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) และการพิทักษความปลอดภัย 
(Safeguard) และเปนไปตามหลักความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 

2. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ควรสรางความเขาใจเชิงรุกเพิ่มมากข้ึนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ

ดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี และดานการบังคับใชกฎหมายของ

หนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี ในกลุมตัวอยางตามปจจัยตาง ๆ ดังน้ี 

๒.๑ ปจจัยดานอายุ คือ ประชาชนที่มีอายุระหวาง นอยกวาหรือเทากับ ๒๕ ป ๒๖-๓๐ ป ๓๑-๓๕ 

ป ๓๖-๔๐ ป และ ๔๖-๕๐ ป 

๒.๒ ปจจัยดานระดับการศึกษา คือ ต่ำกวาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก 

๒.๓ ปจจัยดานอาชีพ คือ พนักงานลูกจางภาครัฐ พนักงานเอกชนและสื่อมวลชน 

๒.๔ ปจจัยดานภูมิภาคที่อยูอาศัย คือ ภาคกลางและภาคตะวันออก 

เน่ืองจากกลุมตัวอยางดังกลาวมีความเขาใจภาพรวมสวนใหญอยูในระดับมาก ดังน้ันหากมีการ

สรางความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ มากย่ิงข้ึน จะทำใหภาพรวมสวนใหญของกลุมตัวอยางมีความ

เขาใจในระดับมากที่สุด  

3. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติควรใหความสำคัญในการใหความรูแกประชาชนและผูมีสวนไดเสีย

เกี่ยวกับการกำหนดอัตราคาธรรมเนียมที่เหมาะสมในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีตาม

ลักษณะการใชงานของวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสีและวัสดุนิวเคลียร เน่ืองจากภาพรวมความเขาใจ

ของกลุมตัวอยาง อยูในระดับมาก และปานกลาง ตามลำดับ ซึ่งนอยกวาความเขาใจในเรื่องอื่นของ

การศึกษาน้ี ซึ่งหากประชาชนมีเขาใจมากข้ึนกวาเดิม จะทำใหความเขาใจดานการบังคับใชกฎหมายของ

หนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลยีรและรงัสีอยูในระดับที่ดีข้ึน และสามารถใชกฎหมายในการ

กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๔. จากการศึกษาน้ี พบวา ความเขาใจพระราชบัญญัติฯ ในดานตาง ๆ ที่มีการศึกษาน้ี จะมีอิทธิพล

ตอทัศนคติที่ดีของพระราชบัญญัติฯ ดังน้ัน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ควรใหความรูที่มากข้ึนอยางตอเน่ือง

แกประชาชนและผูมีสวนไดเสีย เพราะจะสงผลตอทัศนคติที่ดีของประชาชนตอการบังคับใชพระราชบัญญัติ

พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ และทำใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปตามเจตนารมณและ

วัตถุประสงคของการตราพระราชบัญญัติฯ ฉบับน้ีข้ึนมาอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอ

ประชาชนในประเทศ 
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ภาคผนวก 1 แบบสอบถามเร่ืองปจจัยท่ีผลตอความเขาใจและทัศนคติของ
ประชาชนเก่ียวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.2559 

แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยตอความเขาใจและทัศนคติของประชาชนตอ

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 

แบบสอบถามแบงเปน ๓ สวน 

สวนท่ี ๑ ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนท่ี ๒ ความเขาใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 

สวนท่ี ๓ ทัศนคติของประชาชนเก่ียวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 

สวนท่ี ๑ ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง กรุณาตอบแบบสอบถามตามขอมูลจริงของทาน 

๑.เพศ 

 ชาย  หญิง 

๒.อายุ 

นอยกวาหรือเทากับ ๒๕ ป ๒๖-๓๐ ป ๓๑-๓๕ ป ๓๖-๔๐ ป 

๔๑-๔๕ ป   ๔๖-๕๐ ป ๕๑ ข้ึนไป 

๓.ระดับการศึกษา 

ต่ำกวาปริญญาตรี ปริญญาตรี 

ปรญิญาโท  ปริญญาเอก อื่นๆ (โปรดระบุ.....) 

๔.อาชพี 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงาน/ลูกจางหนวยงานภาครัฐ 

พนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจสวนตัว 

นักเรียน/นักศึกษา  สื่อมวลชน 

อื่นๆ (โปรดระบุ .........) 

๕.ภูมิภาคท่ีอยูอาศัย 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต 
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สวนท่ี ๒ ความเขาใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 

๑. ทานคิดวาทานอยูในกลุมบุคคลกลุมใด 

• ผูมสีวนไดสวนเสียภายใตพระราชบญัญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติพ.ศ. 2559 เชน ผูรับ

ใบอนุญาตประเภทตางๆ เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรงัสหีรือหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัย เปนตน 

• ประชาชนทั่วไป

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ⁄ ลงในชองคำตอบที่ทานเห็นวาตรงกับความเขาใจของทานใหครบสมบูรณ

ทุกขอ โดยกำหนดให ๕ = เห็นดวยมากที่สุด ไปจนถึง ๑ = เห็นดวยนอยที่สุด 

ความเขาใจเก่ียวกับพระราชบัญญั ติพลังงาน
นิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด 

(๕) 
มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

นอย 
(๒) 

นอยท่ีสุด 
(๑) 

ดานการปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอประชาชนและสิ่งแวดลอม 
๑. ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใชประโยชนจาก

พลังงานนิวเค ลียรและรั งสีที่ ไดรับอนุญาตถูกต องตาม 

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 

๒. เน้ือหาในพระราชบัญญัติฯ กำหนดใหผูรับใบอนุญาตมี

มาตรการปองกันผลกระทบทางนิวเคลียรและรั งสีต อ

ส่ิงแวดลอมอยางเหมาะสม 

๓. การปองกันอันตรายจากรังสีที่ระบุในพระราชบัญญัติฯ 

ครอบคลุมถึงความปลอดภัย (Safety) ความม่ันคงปลอดภัย 

(Security) และการพิทักษความปลอดภัย (Safeguard) 

๔. การปองกันอันตรายจากรังสีที่มีผลกระทบตอประชาชน

และส่ิงแวดลอมที่ระบุในพระราชบัญญัติฯ มีความเหมาะสม

ตอบังคับใชตามกฎหมาย 

๕. ประชาชนไดรับความคุมครองอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ให

สอดคลองกับกฎเกณฑและหลักการปองอันตรายจากรังสีใน

ระดับสากล 

ดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังส ี
๖. พระราชบัญญัติฯ มีการควบคุมการใชประโยชนจากวัสดุ

กัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร เครื่องกำเนิดรังสี และครอบคลุม

การใชงานภายในประเทศ 

๗. พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมีการขออนุญาตนำเขา ขนสง 

ผลิต มีไวครอบครองหรือใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียร

และรังสี 

๘. พระราชบัญญัติฯ มีการกำหนดผูปฏิบัติงาน แผนการ

ปฏิบัติงานและกำหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับ

พลังงานนิวเคลียรและรังสีเพื่อใหเกิดความปลอดภัย 
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ความเขาใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติพลังงาน

นิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด 

(๕) 
มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

นอย 
(๒) 

นอยท่ีสุด 
(๑) 

๙. พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมีเครื่องมือตรวจวัดปริมาณ

รังสีและอุปกรณที่จำเปนในการตรวจวัดปริมาณรังสีกรณีปกติ

และกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 

๑๐. พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมีการตรวจวัดปริมาณรังสี

เปนประจำเพื่อใหแน ใจวาการใชประโยชนจากพลังงาน

นิวเคลียรและรังสีมีความปลอดภัย 

๑๑. พระราชบัญญัติฯ กำหนดใหมีแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร
หรือรังสีเพื่อตอบสนองตอสถานการณกรณีเกิดเหตุผิดปกติใน
การใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

ดานการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังส ี
๑๒. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติมีหนาที่กำกับดูแลความ

ปลอดภัยการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี

ภายในประเทศ 

๑๓. หนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยเขาตรวจสอบสถาน

ประกอบการทางนิวเคลียรและรังสีเปนประจำเพื่อใหมีความ

ปลอดภัยจากการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

๑๔. หนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยสามารถระงับการใช

ประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีหากผูใชงานไมปฏิบัติ

ตามกฎหมายที่กำหนด 

๑๕. มีการกำหนดบทลงโทษอยางเหมาะสมตอการกระทำผิด

กฎหมายตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 

๑๖. หนวยงานกำกับดูแลมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานใน

ระดับทองถิ่น ระดับชาติ จนถึงระดับนานาชาติในการเตรียม

ความพรอมกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 

๑๗. มีการกำหนดอัตราคาธรรมเนียมที่เหมาะสมในการใช
ประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีตามลักษณะการใช
งานของวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสีและวัสดุนิวเคลียร 
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สวนท่ี ๓ ทัศนคติเก่ียวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ⁄ ลงในชองคำตอบที่ทานเห็นวาตรงกับความเขาใจและทัศนคติของทานให

ครบสมบูรณทุกขอ โดยกำหนดให ๕ = เห็นดวยมากที่สุด ไปจนถึง ๑ = เห็นดวยนอยที่สุด 

ทัศนคติ 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

นอย 
(๒) 

นอยท่ีสุด 
(๑) 

๑. ท าน มีทัศนคติที่ดี เ ก่ียวกับการปองกัน อันตรายจาก

ผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอประชาชนและส่ิงแวดลอม 

ตามเจตนารมณของการตราพระราชบัญญัติฉบับน้ี 

๒. ท าน มีทัศนคติที่ ดี เก่ียวกับความปลอดภัยในการใช

ประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี ซ่ึงเปนไปตาม

เจตนารมณของการตราพระราชบัญญัติฉบับน้ี 

๓. ทานมีทัศนคติที่ดี เก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายของ

หนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี ซ่ึง

เปนไปตามเจตนารมณของการตราพระราชบัญญัติฉบับน้ี 
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ภาคผนวก ๒ แสดงคาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ำสุดและคาสูงสุดของ
กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามในภาคผนวก ๑ โดยแยกเปนเร่ืองตาง ๆ ตาม
ตารางในสวนท่ี ๒ และสวนท่ี ๓ 

T1 T2 T3 T4 T5 

N 
Valid 1674 1674 1674 1674 1674 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 4.0436 4.0633 4.1087 4.0197 3.9659 

Std. Deviation .90288 .83815 .83706 .86796 .90263 

Minimum 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

Sum 6769.00 6802.00 6878.00 6729.00 6639.00 

S6 S7 S8 S9 S10 S11 

N 
Valid 1674 1674 1674 1674 1674 1674 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 4.0251 4.1123 4.1308 4.1481 4.2037 4.1470 

Std. Deviation .82943 .85426 .84067 .84383 .82964 .83978 

Minimum 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

Sum 6738.00 6884.00 6915.00 6944.00 7037.00 6942.00 

R12 R13 R14 R15 R16 R17 

N 
Valid 1674 1674 1674 1674 1674 1674 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 4.1673 4.1189 4.1057 4.0293 3.992 3.8578 

Std. Deviation .85994 .85930 .88633 .92050 .9105 .92134 

Minimum 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0 1.00 

Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 5.0 5.00 

Sum 6976.00 6895.00 6873.00 6745.00 6683.0 6458.00 

A1 A2 A3 

N 
Valid 1674 1674 1674 

Missing 0 0 0 

Mean 4.0795 4.0866 4.0729 

Std. Deviation .83642 .82419 .85783 

Minimum 1.00 1.00 1.00 

Maximum 5.00 5.00 5.00 

Sum 6829.00 6841.00 6818.00 
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Investigation of the properties of aluminum tube used in 

Thailand Research Reactor TRR-1/M1 

P Ampornrat and S Tantideeravit 

Nuclear and Radiation Licensing Division, Office of Atoms for Peace 

16 Vibhavadi-Rangsit, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand  
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Abstract. Thailand research reactor, TRR-1/M1, operated approximately at 1,200 kWth, which 

produced maximum neutrons flux of 8x1013n/cm2.sec and temperature of 400°C at hottest spot. 

This paper presents the material degradation analyses of an aluminum (Al6061) tube used as a 

pneumatic transferred irradiation tube at position G33 in the TRR-1/M1 reactor core from 1977 

to 2005. The analyses consisted of oxide characterization and radiation hardening measurement. 

The oxide characterization was done using XRD grazing angle technique for phase identification, 

and SEM for surface morphology and cross-section investigation. The radiation hardening was 

evaluated through Vicker-hardness measurement. Results showed that oxide on the aluminium 

tube consisted of three layers; a transition layer, a Al oxide layer of Bayerite (Al(OH)3) or 

Gibbsite (Al2O3.3H2O), and a thin layer of small grains of Quartz (SiO2). The results revealed 

that neutron-captured reaction of Al produced Si, which can cause changes in material properties 

from loss of Al content in bulk material. The hardness test showed that Al tube specimens were 

softer than control specimens. Overall outcome of the study explained the major degradation 

mechanisms in the reactor core, which led to suggestions on maintenance and service life time 

of the materials for safe operation of the reactor. 

1. Introduction

Thailand’s research reactor has been in operation since 1962. The reactor was converted from an MTR

type to a TRIGA-MARK III type with low-enriched uranium fuels in 1977, called TRR-1/M1.  Since

the TRR-1/M1 has been in service for over 42 years after the modification, reactor core structural

materials would experience aging issues such as corrosion, irradiation embrittlement, wear, fatigue, etc.

A set of research works was conducted by Office of Atoms for Peace in collaboration with Thailand

Institute of Nuclear Technology. The research has a major goal in evaluating aging degradation effects

on the reactor core structural materials. The first work was reported in 2017, which focused on the

evaluation of neutron damage rate and its effects on mechanical properties of the reactor in-core

components, made from SS304 and Al6061, after 39 years of service [1].Results revealed that neutron

damages could affect mechanical properties of the SS304 clad tremendously, whereas it would have

small effects on the Al6061 structural material. The present study focuses on investigations of two major

aging mechanisms, namely, corrosion and irradiation hardening on an Al6061 irradiation tube that was

dismantled from the TRR-1/M1. Results from this study will fulfil understanding of aging mechanisms

in TRR-1/M1.
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Aluminum alloys is chosen as structural materials in research reactors because of their good corrosion 

resistance, low thermal neutron captured cross section, and fair mechanical properties. Several types of 

research reactor including MTR, TRIGA, and Russian designed reactors uses aluminum alloys for fuel 

cladding and sometimes for core structure components, i.e., core shroud, thermal column, irradiation 

tube, and piping, etc. These aluminum alloys include, grades Al1100 (or Al1050), Al6061, PAR-1 

(Poland) and SZAV-1 (Russia) [2, 3]. The TRR-1/M1 has most of its structure made of Al6061. Since 

the alloys were employed in the research reactors under coolant water, they generally undergo aqueous 

corrosion under temperature ranges from room temperature to approximately 200°C. The corrosion 

exhibits three major forms including uniform, pitting, and galvanic corrosions. Parameters that affect 

the corrosion are service temperatures, impurities in water, pH, conductivity, and perhaps radiation. 

Corrosions in the aluminum alloys had been studied thoroughly. However, effects of radiation on 

corrosion of the alloys in research reactor have not been reported extensively. Irradiation effects on 

mechanical behaviour of Aluminum alloy had been reported from many studies. High neutron fluence 

(energy) was reported to cause loss of ductility and fracture toughness [4]. 

Objectives of this study are to investigate and understand aging effects of the reactor core structural 

materials made of Al6061 by focusing on two major degradation mechanisms, namely, corrosion and 

radiation effects on mechanical properties. The results will describe corrosion products, oxide thickness, 

and hardness after service for approximately 29 years. Expected outcomes from this study are; to 

evaluate service lifetime of components made from Al6061 in the research reactor, and to apply 

information and knowledge from this study in the safety regulations of research reactors. 

2. Materials and Methodology

2.1. Aluminum tube 

A pneumatic transferred irradiation tube made from aluminum alloy graded Al6061 was loaded in the 

TRR-1/M1 reactor core during the conversion in 1977. Position of the tube was at G33, figure 1. The 

tube was dismantled from the reactor in 2005 after serviced for 29 years. In order to cool down its 

radiation level, the tube was left in storage for 10 years before performing analyses. Radiation level of 

the tube was less than 1 Sv/hr. Radiation survey has identified nuclides of Co-60 and Eu-152, which 

usually found as long half-lived activation products from trace amount of Co, Fe, and Eu due to their 

high neutron activation cross-section.   

Figure 1.Position of G33 Pneumatic Transferred Irradiation Tube

G33  
(Pneumatic Transferred 

Irradiation Tube) 

Neutron source 

Fuel element 

Control rod 

In core irradiation tube 
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2.2. Sample preparation 

The aluminum irradiation tube was cut into 5 parts along the length. Four specimens of 1x1 centimetres 

were cut from each section by a low speed diamond saw. The specimens from each section were analysed 

by four techniques described in Section 2.3. Cross section samples were mounted in epoxy resin mixed 

with conductive filler, then were polished with SiC grinding papers Grits P320, P600, P800, P1200, 

P2500, and P4000, respectively.   

2.3. Analysis 

Morphology and composition analyses were conducted with TESCAN Scanning Electron Microscope 

(SEM) model VEGA3 LM equipped with an Energy Dispersive Spectrometry (EDS) system. SEM 

images were taken under voltage 20 kV in secondary electron and back-scattered modes. Oxide phase 

characterized by an X-Ray Diffraction (XRD) of the Bruker XRD model D8 Advance. Grazing angle 

technique was applied to characterize oxide scale with 3° incident angle in order to limit analysis depth 

within specimen surface. 

2.4. Hardness Test 

Investigation of mechanical property changes in the irradiated aluminum tube was done using Vicker 

Hardness (HV) measurement. The measurement was performed with Wilson Hardness model Tukon 

1120/1202 in accordance with ISO6507 [5]. A diamond pyramid with a square base indenter and 1Kgf 

loading were used for the test with dwelling time set at 10 second. Test specimens were obtained from 

the middle and from near the end of the tube. Hardness of un-irradiated Al6061 samples was also 

measured. 

3. Results

3.1. Oxide characterization 

Oxide characterization consisted of analyses of oxide phases and composition, observation of surface 

oxide morphology, and measurement of oxide layer thickness. Results will be used to evaluate and 

understand corrosion behavior of Al6061 in the research reactor core. 

Surface oxide 

Observation from the SEM showed that surface of the tube covered with oxide scale. Samples from each 

section of the irradiation tube are similar in nature. There are three distinct features found on the 

specimen surface. 

• General oxide scale: Figure 2 shows general oxide scale, which composed of small granular

oxides, and covered most of surface of the specimen. Composition of the oxide consisted of O

(~60 wt%), Al (~35 wt%), Si (~5 wt%), and trace elements of Ti, Fe, Mg, and Mn.

• Large oxide grains with light-colour (observed in SEM) that formed on top of oxide scale, figure

3. Composition of oxide consisted of O (~51 wt%), Al (~18 wt%), Si (~26 wt%), and trace

elements of Ti, Fe, Mg, and Mn.

• Spallation of the oxide scale exposed alloy substrate underneath the scale, figure 4.
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Figure 2. Typical oxide scale 

on irradiation tube used in 

TRR-1/M1 for 29 years. 

Figure 3. Large oxide grains 

with composition of Al-Si-O 

on the irradiation tube.  

Figure 4. Oxide spallation 

areas on the irradiation tube. 

Oxide layer and thickness. 

Cross section sample of the tube exhibited three distinct layers of oxides grew on alloy substrate. Figure 

5 shows cross section image of oxide layer on the irradiation tube. Alloy substrate is on left-side of the 

image with smooth and flat edge. Next to the substrate is a dark oxide layer (in SEM image), and a bright 

oxide layer. Interface of both layers is indistinct. The outermost layer is a small-grain layer that can be 

observed as the brightest layer on surface.  

Thickness of each layer were measured and averaged from five cross section samples of each section of 

the tube. The thickness of each layer falls into the same trend for all samples. The aluminum oxide layer 

is thickest among all layers. The transition layer is thinner than the aluminum oxide layer. Thinnest layer 

is the silicon oxide grain layer, which is easily fall off. Total thickness is approximately 12.98 ± 1.65 

m. Oxide layer thickness is reported in table 1 together with characteristic of three layers. 

Figure 5. Cross section of irradiation tube used 

in TRR-1/M1 for 29 years exhibits three layers 

of oxide on alloy substrate; transition, 

aluminum oxide and silicon oxide layers. 

Figure 6. Composition profile of oxide 

layers on the irradiation tube. 
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Composition and phase. 

Figure 6 showed composition profile of oxide layers. Each layer exhibited different elements and 

content. Alloy substrate has major composition of aluminium>90 wt%. In transition layer, aluminium 

content decreased from alloy level (>90 wt%) to that of aluminium oxide (<40 wt%). Oxygen gradually 

increased to that of aluminium oxide level (~65 wt%). Aluminium oxide layer has aluminium ~35 wt% 

and oxygen ~65 wt% with small amount of silicon. Outermost layer has aluminium ~20 wt%, silicon 

~25 wt% and oxygen ~50 wt% with trace elements of iron and chromium. 

The grazing angle XRD with 3° incident angle characterized oxide scale phases on three samples. 

Results revealed that major oxide is aluminum oxide in forms of Gibb site (Al2O3.3H2O) and Bayerite 

(Al(OH)3). The analysis also showed another type of oxide, which is silicon oxide in forms of Quartz 

(SiO2) and Cristobalite (SiO2). One of sample showed aluminum silicon oxide of Kaolinite 

(Al2Si2O5(OH)4).  Note that the diffraction peaks of quartz appeared clearly in a sample that has large 

area of white particles on surface, figure 7. 

Figure 7. X-ray diffraction pattern of oxide 

scale on irradiation tube used in TRR-1/M1 

for 29 years by grazing angle XRD with 3° 

incident angle. 

Table 1.Summary of characteristic of three oxide layer on an aluminum irradiation tube used in 

TRR-1/M1 for 29 years. 

Oxide layer Morphology Composition/ Phase Thickness 

(Micrometres) 

Transition layer Observed between alloy 

substrate and Al- oxide 

as dark area (in SEM) 

Al content decreased from alloy 

level (>90 wt%) to that of Al oxide 

(<40 wt%). O content gradually 

increased to that of Al oxide level 

(~65 wt%) 

2.27 ± 0.78 

Aluminium oxide layer Dense and thick oxide 

scale 

Gibbsite (Al2O3.3H2O)and  

Bayerite (Al(OH)3) 

9.66 ± 1.15 

Silicon oxide layer Thin layer of oxide 

grains on the outermost 

surface 

Quartz (SiO2), Cristobalite (SiO2), 

and Kaolinite (Al2Si2O5(OH)4) 

1.05 ± 0.89 

3.2. Hardness measurement 

The measurement result shows that there is no difference in hardness between the samples from the end 

and the ones from the middle of the tube. The average hardness of the tube is lower than the hardness of 

control specimen and the ASM standard [6] values of 107 HV (Converted from Brinell Hardness Value 

of 95 HB). Table 2 presents results from Vicker Hardness test. 

 Quartz 

Aluminum 

Critobalite 

Bayerite 

Gibbsite 

Two-theta 
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Table 2. Vicker Hardness (HV) test result. 

Article I. 
Specimen from 

end of the tube 

Specimen from  

middle of the tube 

Un-irradiated 

Al6061 

w/T651 tempering 

ASM Standard 

Average HV 91.07 90.84 118.91 107 

S.D 3.18 2.85 3.30 

4. Discussion

Results of oxide characterization and hardness measurement revealed that the Al6061 irradiation tube

had aging degradation issues. Corrosion of the aluminum tube exhibited general aqueous solution.

However neutron transmutation has influence on oxide formation. In addition,

4.1. Oxidation of Al tube 

Oxide characterization revealed that oxide formed on the Al6061 tube consisted of; 

• Transition layer where aluminium diffused outward to oxide scale and oxygen diffused inward

to substrate.

• Main oxide scale is Gibbsite (Al2O3.3H2O) or Bayerite (Al(OH)3). Both of them are considered

as passive oxides. Gibbsite is formed at temperature below 77C in pH between 5.8 – 9. Bayerite

is formed in pH below 5.8. [2] This finding revealed that water chemistry of TRR-1/M1 was

properly treated, but sometimes the pH is slightly lower than 5.8. According to Safety Analysis

Report (SAR) of the TRR-1/M1, the coolant water must be purified to control conductivity less

than 5  S/cm and pH between 5.0 and 7.5 to minimize oxidation of the components.

• Small oxide grains layer consisted of silicon oxide in forms of Quartz (SiO2) or Cristobalite

(SiO2), and aluminum-silicon oxide of Kaolinite (Al2Si2O5(OH)4) at the outermost surface of

oxide.  Silicon in the oxide grains occurred from neutron-captured reaction of aluminium. There

are three consecutive mechanisms in the formation of SiO2; first mechanism is aluminium oxide

formation, second is transmutation of aluminium to silicon, and the last one is silicon oxide

formation. Sequence and detail information needs to be further studied. In addition, the small

SiO2 grains easily spall off. They will increase impurity, radioactivity and conductivity of

coolant water.

 In addition to the constitution of oxide scale, evidence showed the spallation of oxide. Spallation of 

aluminium oxide is usually found when oxide scale grew thick. Stress in oxide scale may arise from 

thermal stress during the reactor operation and cooling down, or mechanical stress from vibration or 

water circulation. The stress caused oxide scale to spall off after exposure in water for over 42 years. 

Results form the oxide spallation can cause substrate exposed to water, thus the oxidation rate of 

aluminium increases. In addition, oxide spalled into water can increase impurities, conductivity and pH 

of coolant water.  

4.2. Effects of neutron transmutation 

For structural materials in nuclear reactors, nuclear reactions always occur with composition elements 

of the material. The results found that neutron transmutation by neutron capture reactions also play 

important role on chemical and physical properties of the materials, i.e., the SiO2 formation. Aluminium 
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in Al6061 has relatively high neutron captured cross section. Major nuclear reactions of aluminium for 

both thermal and fast neutrons are described below. 

 For thermal neutrons, major nuclear reaction is neutron captured produces gamma reaction (n,) with 

cross section of 0.233 barns. Final products of this reaction is 28Si. 

27Al (n,)28Al,   28Al ➔28Si +  (1) 

 For fast neutrons, major nuclear reactions are neutron captured produces alpha (n,α) with cross 

section of 0.125 barns, and neutron captured produces proton (n,p) with cross section of 0.073 barns. 

(Note that the cross sections are for 14 MeV neutrons.)  

27Al (n,α)24Na,    24Na ➔24Mg +  (2) 
27Al (n,p)27Mg,   27Mg ➔27Al +  (3) 

 Analysis results clearly showed that silicon was found as SiO2 on surface of oxide, and precipitations 

of Si in substrate. Magnesium was found only small amount. This finding revealed that the dominate 

nuclear reaction is equation (1), which occurred by thermal neutrons and produced silicon. The Si 

product reacted with water resulted in SiO2 formation. However, effect of the quartz formation on the 

oxidation rate is still unclear, but their spallation can increase impurity in coolant water.  

4.3. Effects of neutron on hardness 

Thus far, radiation hardening effect is not presented in the aluminum tube. As reported in [7], irradiation 

of up to 5 displacement per atom (dpa) resulted in only 4-5% reduction in ductility and fracture 

toughness, whilst an estimation of displacement of Al6061 after 39 years of service in TRR-1/M1 

provided in the earlier work [1] is on the order of 4 dpa. Therefore, it is hypothesized that the amount of 

neutron irradiation is not high enough to induce enough transmutation to cause hardening. 

 The test result, on the contrary, shows decreasing of hardness in the aluminum tube after long service 

years. This is likely to be caused by tempering effect after long service years, as suggested in literatures 

[8,9] that reduction of yield strength and hardness of Al6061-T6 occurs under long period of aging at 

the temperature of approximately 170 to 220 ˚C. 

 In addition to the quartz formation, it is observed that Si precipitates formed in the alloy substrate. 

This probably is also the cause of change in mechanical properties from loss of Al content in bulk 

material. It is, therefore, implied that the effects of transmutation and tempering overruled those of 

radiation hardening (at present neutron fluence). Results of hardness test are inconclusive, and require 

further study. 

4.4. Aging mechanism and service lifetime 

The results demonstrated that the Al tube used in the TRR-1/M1 experienced aging mechanisms, 

especially oxidation and transmutation. Service lifetime of the Al tube should be limited by spallation 

of oxide scale when the scale becomes too thick.  In addition the Al tube should be changed after usage 

in a certain neutron fluence to avoid degradation in mechanical property. 

5. Conclusion

This study on investigation of properties of Al tube used in TRR-1/M1 for approximately 29 years

demonstrated methodologies to evaluate aging effects of reactor core structural materials. The study

focused on two major aging mechanisms, namely, corrosion and irradiation hardening. Results showed

that oxidation is major aging mechanisms for Al6061. Radiation hardening did not show significant

effects on alloy hardness. Meanwhile, transmutation played an important role on the formation of oxide

(quartz), and probably on the mechanical property. Future study should be conducted to fully understand

the neutron damage on mechanical properties.

379



Acknowledgments 

Authors would like to thanks to; Reactor Division, Thailand Institute of Nuclear Technology for the 

specimen of aluminum irradiation tube, Department of Science Service, Ministry of Science and 

Technology to conduct XRD analysis, Security and Safeguards Technical Support Section, Office of 

Atom for Peace, for the SEM-EDS machine and a summer trainee student, Mr. Wannasit Thanawan,  

Kasetsart University. 

References 

[1] Ampornrat P, Boonsuwan P, Sangkaew S, and Angwongtrakool T 2017 J. of Phys.: Conf. Series

860 012042 

[2] IAEA TECDOC-1637 2009 Corrosion of Research Reactor Aluminium Clad Spent Fuel in Water

(Vienna: IAEA) 

[3] Hajewska E 1993 Report IAE-2155/VI Investigation of the Properties of Aluminium Alloys used

in the Construction of Nuclear Research Reactor (Otowock-Swierk) 

[4] Kapusta B, Sainte-Catherine C, Averty X, Scibetta M, Decroix GM, and Rommens M 2003

Present Status on the Mechanical Characterization of Aluminum Alloys 5754-NET-O 

[5] ISO: ISO 6507-2, Metallic Materials – Vicker Hardness Test – Part 2 Verification and Calibration

of Testing Machines (ISO, Geneva 2005) 

[6] ASM: Metals Handbook, Vol.2 – Properties and Selection: Nonferrous Alloys and Special-

Purpose Materials (ASM International 10th Ed. 1990) 

[7] Farrell K and King RT 1979 Effect of Radiation on Structural Materials ASTM STP 683 pp 440-

449 

[8] Rajaa S M, Abdulhadi H A, Jabur K S, Mohammed G R, Engineering, Technology & Applied

Science Research Vol. 8, No. 4, 2018, 3113-3115

[9] Tan C F, Said M R 2009 Chiang Mai J. Sci.; 36(3): 276-286

380



โครงการเตรียมความพรอมสำหรับเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร

สำหรับ BNCT และ เครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย 

นายภานุพงศ พินกฤษ 

กลุมตรวจสอบวสัดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียรทางอุตสาหกรรม 

กองตรวจสอบทางนิวเคลียรและรังส ี

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

381



สารบัญ 

สารบัญรูป ....................................................................................................................................................... 383

สารบัญตาราง .................................................................................................................................................. 384 

บทที่ 1 มาตรฐานท� ีเก� ี ยวขอ้ง ............................................................................................................................385

1.1. 2019 ASME BPVC Section III – Rules For Construction Of Nuclear Facility Component ......... 385 

1.2. American Nuclear Society – Nuclear Analysis and Design of Concrete Radiation Shielding for 

Nuclear Power Plants................................................................................................................................ 385 

1.3. มาตรฐาน ASTM C637 – 98a (2 ...................................................................................................... 386 

บทที่ 2 การสํารวจแหล่งแร่เพ ื�อใชเ้ป็นวสัดุผสม ..............................................................................................397

บทที่ 3 การกาํหนดส่วนผสมของคอนกรีต .....................................................................................................402 

3.1. การเกบ็รวบรวมข้อมลูจากงานวิจยัที่ใช้อ ้างอิง ..................................................................................402 

3.2. วสัดทุี่ใช้ในการผสมคอนกรีต ...........................................................................................................406 

3.3. การทดสอบคณุสมบตัขิองมวลรวม ............................................................................................  ..... 406 

3.3.1. การทดสอบหาความถ่วงจําเพาะของมวลรวมหยาบ .................................................................  .....406 

3.3.2.การทดสอบหาความถ่วงจําเพาะของมวลรวมละเอียด ..............................................................  ........407

3.4. การผสมคอนกรีต ............................................................................................................................ ..407 

บทที่ 4 การทดสอบการลดทอนรังส ี...............................................................................................................409 

บทที่ 5 ผลการทดสอบ ................................................................................................................................. ...411 

บทที่ 6 งานสมัมนา .........................................................................................................................................424 

ภาคผนวก .....................................................................................................................................................  ...426 

เอกสารอ้างอิง .............................................................................................................................................  ....429 

382



สารบัญรูป 

รูปที่ 1 ชนดิแร่ที่พบเจอในแต่ละภาคของประเทศไทย (ราห์มาน, 2554) ...................................................... .....400

รูปท่ี 2 รูปแบบการกระจายตวัของหินอคันีในไทย โดยแบ่งออกเป็น 3 พื้นท่ี(วงสีแดงแสดงตาํแหน่งของแร่

แบไรต์ที่มเีหมอืงแร่เปิดทาํการอยู่ในป พี.ศ.2562) (กรมทรัพยากรธรณ,ี ม.ป.ป.) ........................................  ......401

รูปที่ 3 เครื่องผสมคอนกรีต ..........................................................................................................................  ....407

รูปที � 4 ขนาดของชิน้ตวัอย่างทดสอบ ...........................................................................................................  .....408

รูปที� 5 กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างความหนาแน่นของคอนกรีตกบัค่าสมัประสทิธิ์การลดทอนรังสี 

(แกรมมา) .....................................................................................................................................................  .....416 

รูปที� 6 กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างความหนาแน่นของคอนกรีตกบั Mass removal cross-section 

(แกมมา) ........................................................................................................................................................ ....416 

รูปที� 7 กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างความหนาแน่นของคอนกรีตกบั Macroscopic fast neutron re

moval cross-section (neutron attenuation coefficient) ......................................................................................422 

รูปที� 8 กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างความหนาแน่นของคอนกรีตกับ Mass removal cross-section 

(นิวตรอน) ....................................................................................................................................................  ....422 

รูปที � 9 การสมัมนาระหว่างวนัที่ 16 – 18 ธนัวาคม 2563 ...............................................................................  ..425

383



สารบัญตาราง 

ตารางท่ี  1 องคป์ระกอบและความถ่วงจาํเพาะของมวลรวมท่ีถูกครอบคลุมโดยขอ้กาํหนด ASTM C637 – 

98a (2) ............................................................................................................................................................. 387 
ตารางที่  2 ร ้อยละของการคละขนาดที่ต้องการผ ่านตะแกรงขนาดต่างๆ โดยข้อกําหนด C637 – 98a (2) ......  387 
ตารางท่ี  3 ค่าร้อยละโดยมวลของตวัอยา่งท่ีถูกจาํกดัของสสารท่ีเป็นอนัตรายในมวลรวมละเอียดสาํหรับ

คอนกรีต ..........................................................................................................................................................  388 
ตารางท่ี  4 ค่าร้อยละโดยมวลของตวัอยา่งท่ีถูกจาํกดัของสสารท่ีเป็นอนัตรายในมวลรวมหยาบสาํหรับ

คอนกรีต ..........................................................................................................................................................  388 
ตารางท่ี  5 แสดงการเปรียบเทียบระหวางมาตรฐาน ACI 318M – 08, ACI 349M – 13, ASME Divition 2 

(ACI 359 – 19) และ ANSI/ANS – 6.4 – 2006 R2016 .................................................................................  390 
ตารางท่ี  6 จาํนวนเหมืองแร่ท่ีมีการขดุเจาะของแร่แต่ละชนิด (Department of Primary Industries and Mines, 

2019) ............................................................................................................................................................. ...398 
ตารางท่ี  7 จํานวนแรหินอุตสาหกรรมท่ีสามารถผลิตไดในประเทศไทย (Department of Primary Industries 

and Mines, 2019) .......................................................................................................................................... ..399 
ตารางท่ี  8 จํานวนแรหินอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีสามารถผลิตไดในประเทศไทย (Department of Primary 

Industries and Mines, 2019) ......................................................................................................................... ..399 
ตารางที่  9 ส่วนผสมของคอนกรีต ...................................................................................................................404 
ตารางท่ี  10 ผลการทดสอบด้วยรังสแีกมมา (Cs-137) .................................................................................. ...412 
ตารางที ่ 11 ผลการทดสอบด้วยรังสแีกมมา (Co-60 ทีพ่ลงังาน 1174 keV)....................................................413 
ตารางที ่ 12 ผลการทดสอบด้วยรังสแีกมมา (Co-60 ทีพ่ลงังาน 1332 keV)....................................................439 
ตารางที ่ 13 แสดงผล Mean free path, Half-value layer และ Tenth-value layer ของรังสแีกมมา (Cs-137)...442 
ตารางที ่ 14 แสดงผล Mean free path, Half-value layer และ Tenth-value layer ของรังสแีกมมา (Co-60 ท่ี

พลังงาน 1174 keV) ....................................................................................................................................... 418 
ตารางท่ี  15 แสดงผล Mean free path, Half-value layer และ Tenth-value layer ของรังสีแกมมา (Co-60 ท่ี

พลังงาน 1332 keV) ......................................................................................................................................  .419 
ตารางที ่ 16 ผลการทดสอบด้วยรังสีนิวตรอน ............................................................................................... 420 
ตารางที � 17 แสดงผล Mean free path, Half-value layer และ Tenth-value layer ของรังสนีวิตรอน .........422 
ตารางที ่ 18 กาํหนดการสมัมนาระหว่างวนัที ่16 – 18 ธนัวาคม พ.ศ.2563 ................................................... 424

384

414
417



บทที ่1 มาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง 

จากการศึกษามาตรฐานส่วนผสมคอนกรีตสาํหรับงานดา้นสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี

ตามมาตรฐานสากลเพื่อคดัเลือกมวลรวมท่ีจะนาํมาใชเ้ป็นส่วนผสมของคอนกรีตมวลรวมหนกั เพื่อป้องกนั

รังสีแกรมมา โดยมาตรฐานท่ีใชศึ้กษาคน้ควา้ มีดงัน้ี 

1.1. 2019 ASME BPVC Section III – Rules For Construction Of Nuclear Facility Component (1) 

เป็นมาตรฐานท่ีกล่าวถึงองค์ประกอบของการก่อสร้างท่ีเก่ียวกับนิวเคลียร์ โดยในส่วนท่ี

กล่าวถึงองคป์ระกอบของคอนกรีต CC-2220 ซ่ึงไดร้ะบุถึงมาตรฐานท่ีอา้งอิงสาํหรับคุณสมบติัของ

ส่วนประกอบคอนกรีตมวลหนกัไวว้า่มวลรวมหนกัท่ีตอ้งการสาํหรับคอนกรีตควรมีคุณสมบติัดงัน้ี 

- การกระจายขนาดต่างๆของมวลรวม การคละขนาดของมวลรวมหยาบจะตอ้งมีขนาดท่ีต่างกนั

อยา่งนอ้ย 2 ขนาดและตอ้งมีขนาดมากกวา่ 1 น้ิว

- คุณสมบติัของมวลรวมไดร้ะบุว่ามวลรวมจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C637-98a (2) ว่า

คอนกรีตท่ีจะป้องกนัรังสีไดน้ั้นจะตอ้งมีส่วนประกอบท่ีมีความถ่วงจาํเพาะสูง และเป็นส่ิงท่ีตอ้ง

คาํนึงถึงเป็นอนัดบัแรก

1.2. American Nuclear Society – Nuclear Analysis and Design of Concrete Radiation Shielding for 

Nuclear Power Plants (3) 

มาตรฐานน้ีไดก้ล่าวถึงวิธีการ และขอ้มูลเพื่อท่ีจะคาํนวณความหนาของคอนกรีตเพื่อป้องกนั

กนัรังสี มวลรวมสําหรับคอนกรีตมวลหนกั เป็นมวลรวมชนิดพิเศษหรือเป็นการผสมระหว่างมวล

รวมทัว่ไปสาํหรับคอนกรีตท่ีมีความหนาแน่นปกติกบัมวลรวมชนิดพิเศษ ซ่ึงมวลรวมชนิดพิเศษน้ี

จะถูกนิยามไวต้ามมาตรฐาน ASTM638-92 (R2002) (4) และมีคุณสมบติัตาม ASTM C637-98a (2) 

1.2.1. มวลรวมสาํหรับคอนกรีตทัว่ไป 

มวลรวมหยาบและละเอียดจะถูกอธิบายใน ASTM C-294-05 (5) และคอนกรีตจะต้อง

เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C33-03 (6) 

1.2.2. มวลรวมสาํหรับคอนกรีตมวลหนกั

มวลรวมชนิดพิเศษ เช่น เม็ดเหล็กข้ึนรูป หรือเป็นมวลรวมท่ีมาจากแร่ธรรมชาติ  จะตอ้ง

เป็นไปตาม ASTM C638-92 (R2002) (4) และ ASTM C637-98a (2) โดยมีรายละเอียด

ดงัน้ี 
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ก) Heavy aggregate 

- Ilmenite (FeTiO3, with minor Mg and Mn)

- Limonite

- Magnetite (Fe304)

- Barite (BaSO4)

ข) Hydrous aggregate 

เป็นมวลรวมพิเศษท่ีมีความช้ืนของนํ้ าค่อนข้างสูง ซ่ึงอาจได้ใช้ถ้าต้องการรักษา

ปริมาณนํ้ าในคอนกรีตในขณะท่ีเกิดการบ่มได ้  เพื่อท่ีจะให้มีความสามารถป้องกัน

นิวตรอนไดซ่ึ้งถูกระบุใน ASTM C637-98a (2) 

1.2.3. มวลรวมท่ีมีโบรอนเป็นองคป์ระกอบ 

มวลรวมท่ีมีโบรอนเป็นองคป์ระกอบนั้น อาจะถูกใชผ้สมกบัมวลรวมอ่ืนดว้ยเพื่อท่ีจะเพิ่ม

ความสามารถในการจบันิวตรอนและลด Secondary Gamma-ray ซ่ึงถูกระบุใน ASTM 

C638-92 (4) 

1.3. มาตรฐาน ASTM C637 – 98a (2) 

มาตรฐานได้ระบุถึงมวลรวมพิเศษท่ีสามารถนาํมาใช้ในการป้องกนัรังสีได้โดยพิจารณาจาก

องคป์ระกอบของมวลรวมหรือค่าความถ่วงจาํเพาะท่ีสูงเป็นเกณฑ์หลกั มวลรวมดงักล่าวประกอบ

ไปดว้ย 

1.3.1. มวลรวมแร่ธรรมชาติท่ีมีความหนาแน่นสูงหรือมีค่าความช้ืนสูง รวมไปถึงมวลรวมท่ีมี

คุณสมบติัสูงกวา่ เช่น แบไรต ์แมกนีไทต ์อิลเมไนต ์และ เซอร์เพนไทน์ 

1.3.2. มวลรวมท่ีเกิดจากการสังเคราะห์ เช่น เหล็ก เหล็กกลา้ เฟอร์โรฟอสฟอรัส และ โบรอนฟ

ริต หรือส่วนประกอบโบรอนอ่ืนๆ 

1.3.3. มวลรวมละเอียดท่ีประกอบไปดว้ยทรายธรรมชาติหรืออุตสาหกรรมรวมถึงแร่ธาตุท่ีมี

ความหนาแน่นสูง มวลรวมหยาบอาจประกอบไปด้วยแร่บด หินบด หรือผลิตภณัฑ์

สังเคราะห์ 

ตารางตอไปนี้จะแสดงถึงองคประกอบและความถวงจําเพาะของมวลรวมท่ีถูกครอบคลุมโดย

ขอกําหนดนี้ 
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ตารางที ่ 1 องค์ประกอบและความถ่วงจําเพาะของมวลรวมทีถู่กครอบคลุมโดยข้อกาํหนด ASTM C637 – 

98a (2) 

การคละขนาดของมวลรวมดวยตะแกรงจะถูกกําหนดดวยตารางท่ี  2 

ตารางที ่ 2 ร้อยละของการคละขนาดทีต้่องการผ่านตะแกรงขนาดต่างๆ โดยข้อกาํหนด C637 – 98a (2) 

ในส่วนของ Fineness Modulus ถ้า Fineness Modulus ของมวลรวมละเอียดแตกต่างมากกว่า 0.2 

จากค่าท่ีได้ของตวัอย่างท่ีถูกยอมรับแลว้ ไม่ควรจะใช้มวลรวมละเอียดนั้นเวน้แต่จะมีการปรับส่วนผสม

คอนกรีตท่ีเหมาะสมเพื่อท่ีจะทดแทนความแตกต่างของการคละขนาด 

มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียดท่ีจะนาํมาใช้ในการผสมคอนกรีตนั้น จะตอ้งมีการตรวจสอบ

เร่ืองของสสารท่ีเป็นอนัตรายซ่ึงตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนด ASTM C33 – 03 (6) ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่ 3 ค่าร้อยละโดยมวลของตัวอย่างที่ถูกจํากดัของสสารทีเ่ป็นอนัตรายในมวลรวมละเอยีดสําหรับ

คอนกรีต 

ตารางที ่ 4 ค่าร้อยละโดยมวลของตัวอย่างที่ถูกจํากดัของสสารทีเ่ป็นอนัตรายในมวลรวมหยาบสําหรับ

คอนกรีต  

ความตา้นทานรอยขีดข่วนของมวลรวมหยาบควรจะมี abrasion loss ไม่เกิน 50% เม่ือถูกทดสอบ

ดว้ยวิธีการทดสอบในขอ้กาํหนด ASTM C131 (7) หรือ ASTM C535 (8) แต่มวลรวมหยาบท่ีไม่ผ่านความ

ตอ้งการน้ีอาจนาํมาใช้ในการผสมคอนกรีตได ้หากแต่ตอ้งมีการแสดงให้เห็นว่าคอนกรีตมีกาํลงัเป็นท่ีน่า

พอใจสาํหรับงานนั้นๆ 

โดยทัว่ไปแลว้ในการออกแบบโครงสร้างอาคารและส่ิงก่อสร้างต่างๆ จะอา้งอิงถึงมาตรฐาน ACI 

318M – 08 (9) แต่สาํหรับส่ิงก่อสร้างท่ีตอ้งสมัผสัและป้องกนัการทะลุผา่นรังสีจะตอ้งพจิารณาถึงเง่ือนไข
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ต่างๆ ดงัแสดงขา้งตน้ ใน ตารางที ่ 5 จะแสดงการเปรียบเทียบระหวา่งมาตรฐาน ACI 318M – 08 (9), ACI 

349M – 13 (10), ASME Divition 2 (1) และ ANSI/ANS – 6.4 – 2006 R2016 (3) เพื่อพิจารณาวา่มีความ

แตกต่างกนัในเร่ืองใดบา้ง  
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ตารางที ่ 5 แสดงการเปรียบเทียบระหวางมาตรฐาน ACI 318M – 08, ACI 349M – 13, ASME Divition 2 (ACI 359 – 19) และ ANSI/ANS – 6.4 – 2006 

R2016 

ACI318M-08 ACI349M-13 2019ASME Divition2 (ACI359-19) ANSI/ANS-6.4-2006 R2016 

Cementitious 

materials 

3.2.1 — Cementitious materials shall conform 

to the relevant specifications as follows: 

(a) Portland cement: ASTM C150; 

(b) Blended hydraulic cements: ASTM C595

excluding Type IS (≥70), which is not intended

as principal cementing constituents of structural

concrete;

(c) Expansive hydraulic cement: ASTM C845; 

(d) Hydraulic cement: ASTM C1157; 

(e) Fly ash and natural pozzolan: ASTM C618; 

(f) Ground-granulated blast-furnace slag:

ASTM C989; 

(g) Silica fume: ASTM C1240

3.2.2 — Cementitious materials used in the

Work shall correspond to those used as the

basis for 

selecting concrete mixture proportions.

3.2.1 Same as ACI 318M-08. 

3.2.2 Same as ACI 318M-08. 

3.2.3 Every shipment of cement shall be 

accompanied by a certified mill test report 

stating the results of tests representing the 

cement in shipment and the ASTM 

specification limits for each item of required 

chemical, physical, and optional 

characteristics. No cement shall be used in any 

structural concrete before receipt of 7-day 

ASTM C109 strength test results. 

(a) Portland cement: ASTM C150/C150M

Type I II IV or V 

(b) Blended hydraulic cements: ASTM

C595* excluding Type IS (≥70) shall not 

be used 

(c) Fly ash class F: ASTM C618* 

(d) Slag Cement: ASTM C989/C989M

(e) Silica fume: ASTM C1240*

(*same as ACI318M-08) 

The placement of concrete is extremely 

important in assuring that its shielding 

effectiveness will be as designed. 

[define design mix base on 2 references 

1.“Code Requirements for Nuclear Safety 

Related Concrete Structures and 

Commentary,” ACI 349-010/349R-01, 

American Concrete Institute. 

2.“Concrete Construction Handbook,” 2nd 

ed., J. J. Waddell, Ed., McGraw-Hill (1974). 

define actual test on reference 

1.A. Honig, “Fresh Concrete Control In Situ

of Biological Shields of Nuclear Reactors,”

Proc. 5th Int. Conf. Reactor Shielding,

Knoxville, Tennessee (1977).] 
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Aggregates 

3.3.1 — Concrete aggregates shall conform to 

one of the following specifications: 

(a) Normal weight: ASTM C33; 

(b) Lightweight: ASTM C330. 

Exception: Aggregates that have been shown 

by test or actual service to produce concrete of

adequate strength and durability and approved

by the building official.

3.3.2 — Nominal maximum size of coarse 

aggregate shall be not larger than: 

(a) 1/5 the narrowest dimension between sides

of forms, nor 

(b) 1/3 the depth of slabs, nor 

(c) 3/4 the minimum clear spacing between

individual reinforcing bars or wires, bundles of

bars, individual tendons, bundled tendons, or 

ducts.

These limitations shall not apply if, in the 

judgment of the licensed design professional, 

workability and methods of consolidation are 

such that concrete can be placed without 

honeycombs or voids. 

3.3.1 Concrete aggregates shall conform to one 

of the following specifications: 

(a) Normal weight: ASTM C33; 

(b) Radiation-Shielding: (ASTM C637). 

Exception: Aggregates failing to meet ASTM

C33 or C637, but that have been shown by

special test or actual service to produce

concrete of adequate strength and durability,

shall be permitted to be used for normal weight 

concrete where authorized by the licensed

design professional.

3.3.2 Same as in ACI 318M-08.           

3.3.3 Testing requirements 

3.3.3.1 Tests for potential reactivity shall be 

performed before usage in construction unless 

such tests are specifically exempted by the 

design specifications as not being applicable. 

3.3.3.2 A daily inspection control program 

shall be carried out during concrete production 

to determine and control consistency in 

potentially variable characteristics such as 

aggregate water content, gradation, fineness 

modulus and material finer than No. 200 sieve. 

3.3.3.3 Tests for conformance with ASTM 

C131, ASTM C289, and ASTM C88 shall be 

repeated periodically and whenever there is 

1 General aggregates : 

(a)Coarse aggregate gradation must require

at least two separate gradation sizes if

aggregate larger than 1 in. is specified.

(b)Coarse and fine aggregate shall meet the

requirements specified in ACI 304R 

(c)Coarse aggregate shall be round or

cubical and shall contain less than 15%(by

weight)flat and elongated

particle as determined by ASTM D4791

(d)According to ASTM C295 Alkali-

Carbonate material shall not be used and 

Alkali-Silica reactive material  

shall not exceed limits :           

Optically strained, micro fractured or 

microcrystalline quartz 5.0%           

Chert or chalcedony 3.0%           

Tridymite or crytobalite 1.0%           

Opal 0.5%           

Natural volcanic glass 3.0%            

(e)The maximum size of coarse aggregated

shall not be larger than 1/5 of the 

narrowest dimension of the  

finished wall or slab, nor larger than 3/4 of 

the minimum clear spacing between 

individual reinforcing bars or  

wires, bundles of bars, or pressing ducts, 

Aggregate for ordinary concrete:    

Fine and coarse aggregates described in 

ASTM C294-05. They must normally meet 

the requirements of ASTM C33-03 , except 

aggregates for concrete to be placed by the 

preplaced aggregate method that meet the 

gradation 

requirements of ACI 304.1R-92(R2007). 

Aggregate for high-density concrete:            

Special aggregate, or mixtures of special 

aggregate with the natural mineral 

aggregates used for normal density concrete. 

Special aggregates are iron shot, steel 

punching, or natural mineral or synthetic 

aggregate as described in 

ASTM C638-92 (R2002) , and meeting the 

requirements of ASTM C637-98a (R2003).    

Heavy aggregate :     

1.Ilmenite (FeTiO3, with minor Mg and

Mn)     2.Limonite   3.Magnetite (Fe304)

4.Barite (BaSO4)

Hydrous aggregate:            

Special aggregates with a relatively high 
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reason to suspect a change in the basic geology 

or mineralogy of the aggregates. 

or embedment’s.    

2. Heavy weight aggregates required for

concrete denser than 160

lb/ft^3(2600kg/m^3) shall conform to one

of the following :

(a)ASTM C637

(b)requirements as provided in the

Construction Specification for steel

punching, sheared reinforcing steel, iron

shot, or material containing boron used as

concrete aggregate.

water-of-hydration content, which may be 

used if the water content of the 

cured concrete cannot be maintained at a 

level high enough for the desired neutron 

attenuation requirements with the aggregates 

specified in the two previous paragraphs. 

Properties of hydrous aggregates are given 

in ASTMC637. 

Boron-containing aggregates:            

Aggregates that contain boron, which are 

sometimes mixed with other aggregates to 

enhance neutron capture 

and reduce secondary-gamma-ray 

production. Boron-containing minerals are 

described in ASTM C638. 
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Water 

3.4.1 — Water used in mixing concrete shall 

conform to ASTM C1602M.           

3.4.2 — Mixing water for prestressed concrete 

or for concrete that will contain aluminum 

embedments, including that portion of mixing 

water contributed in the form of free moisture 

on aggregates, shall not contain deleterious 

amounts of chloride ion. 

3.4.1 — Same as ACI 318M-08. 

3.4.2 — Same as ACI 318M-08. 

(a)Mixing water and ice comprised of 

potable water is permitted to be used

without testing.

(b)Nonportable water or ice shall be tested

for conformance to all requirements given

in ASTM C1602/C1602M.

define water content base on 3 references 

1.Engineering Compendium on Radiation

Shielding, Vol. II, Springer-Verlag (1974).

2.H. K. Hilsdorf, “The Water Content of

Hardened Concrete,” DASA-1875 (1967).

3.H. K. Hilsdorf, “A Method to Estimate the

Water Content of Concrete Shields,” Nucl.

Eng. Des., 6, 251 (1967). 

Admixtures 

3.6.1 — Admixtures for water reduction and 

setting time modification shall conform to 

ASTM C494M. Admixtures for use in 

producing flowing concrete shall conform to 

ASTM C1017M. 

3.6.2 — Air-entraining admixtures shall 

conform to ASTM C260. 

3.6.3 — Admixtures to be used in concrete that 

do not conform to 3.6.1 and 3.6.2 shall be 

subject to prior approval by the licensed design 

professional. 

3.6.4 — Calcium chloride or admixtures 

containing chloride from sources other than 

impurities in admixture ingredients shall not be 

used in prestressed concrete, in concrete 

containing embedded aluminum, or in concrete 

3.6.1 Same as ACI 318M-08. 

3.6.2 Same as ACI 318M-08. 

3.6.3 Admixtures to be used in concrete that do 

not conform to 3.6.1 and 3.6.2 shall be subject 

to prior approval by the licensed design 

professional. 

3.6.4 Same as ACI 318M-08. See 4.3.1 and 

6.3.2. 

3.6.5 Same as ACI 318M-08. 

3.6.6 Testing 

3.6.6.1 Tests for compliance with the 

specification for each admixture shall be 

required before initial shipment and acceptance 

on site for usage in construction and 

periodically 

thereafter. 

(a)General requirements for admixtures : 

When admixtures are to be used, the

construction Specification shall specify the

type, quantity, and any additional

limitations. Admixtures contain ing more

than 1%, by weight, of chloride ions shall

not be used for prestressed containments.

(b)Air-Entraining Admixture : ASTM

C260* 

(c)Chemical Admixture : ASTM

C494/C494M* 

(d)Special Grouting Admixture, including 

Grouting Fluidified : The construction

specification shall specify the type and any

additional limitations, such as a maximum

permitted amount of available alkalies
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cast against stay-in-place galvanized steel 

forms. See 4.3.1 and 6.3.2. 3.6.5 — Admixtures 

used in concrete containing expansive cements 

conforming to ASTM C845 shall be compatible 

with the cement and produce no deleterious 

effects. 

3.6.6.2 An infrared spectrum trace of the 

conformance test sample of air-entraining and 

water-reducing admixture shall be furnished 

with the conformance test results (ASTM 

E204). 

and/or chloride ions. 

(e)Grouting Fluidified : ASTM C937 

(f)Chemical Admixture foe use in

Producing Flowing Concrete : ASTM

C1017/C1017M* 

(*same as ACI318M-08) 
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Storage of 

materials 

3.7.1 — Cementitious materials and aggregates 

shall be stored in such manner as to prevent 

deterioration or intrusion of foreign matter. 

3.7.2 — Any material that has deteriorated or 

has been contaminated shall not be used for 

concrete. 

3.7.1 Measures shall be established to provide 

for storage of all materials so as to prevent 

damage or deterioration. When necessary for 

particular products, special protective 

environments such as inert gas atmosphere, 

specific moisture content levels, and control 

temperatures shall be provided. All stored 

materials shall be properly tagged or labeled to 

permit identification.          3.7.2 Cementitious 

materials and aggregates shall be stored in such 

manner as to prevent deterioration or intrusion 

of foreign matter. Any material that has 

deteriorated or has 

been contaminated shall not be used for 

concrete. 

3.7.3 Steel reinforcement shall be stored in 

such a manner as to permit inventory control 

and to preclude damage or degradation of 

properties to less than ASTM specification 

requirements. Steel reinforcement, by groups 

of bars or shipments, shall be identifiable by 

documentation, tags, or other means of control, 

to a specific heat number or heat code until 

review of the Certified Material Test Report 

has been performed. 

3.7.4 Prestressing system materials shall be 

stored in such a manner as to ensure 
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traceability to the Certified Material Test 

Report during production and while in transit 

and storage. 
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บทที ่2 การสํารวจแหล่งแร่เพ่ือใช้เป็นวสัดุผสม 

ประเทศไทยมีแหล่งแร่ชนิดต่างๆ กระจายอยู่ทัว่ไป เพื่อให้ทราบถึงตน้ทุนดา้นทรัพยากรแร่ของ

ประเทศไทย จึงไดมี้การคน้ควา้แหล่งแร่ชนิดต่างๆกระจายอยู่ทัว่ไป อีกทั้งยงัตอ้งพิจารณาถึงความง่ายใน

การจดัหาโดยพิจารณาถึงเหมืองท่ีเปิดทาํการผลิตแร่ในปัจจุบนัจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง

แร่เก่ียวกับแร่ชนิดต่างๆท่ีพบในแต่ละพื้นท่ีของประเทศอีกทั้งยงัได้มีรายละเอียด เช่น ปริมาณการใช้ 

ปริมาณการนาํเขา้-ส่งออกเป็นตน้ ซ่ึงทาํให้เราสามารถพิจารณาวา่แร่ใดนั้นเหมาะกบัการนาํมาเป็นมวลรวม

หนักของคอนกรีตป้องกันรังสีตามมาตรฐาน ANSI/ANS-6.4-2006 (3) ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีประกอบด้วย

วธีิการและขอ้มูลท่ีจาํเป็นตอ้งใชเ้พือ่การคาํนวณความหนาของคอนกรีตท่ีตอ้งการสาํหรับการป้องกนัรังสีใน

พลงังานนิวเคลียร์ และไดมี้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัวสัดุตามธรรมชาติท่ีสามารถนาํมาใช้เป็นมวลรวมหนัก 

ไดแ้ก่ 

- อิลเมไนต ์(Ilmenite) - มีความถ่วงจาํเพาะในช่วง 4.72 ± 0.04 ในแร่บริสุทธ์ิ

- ไลโมไนต ์(Limonite) - มีความถ่วงจาํเพาะอยูใ่นช่วง 2.7 ถึง 4.3

- แมกนีไทต ์(Magnetite) - มีความถ่วงจาํเพาะ 5.17 ในแร่บริสุทธ์ิ 

- แบไรต ์(Barite) - มีความถ่วงจาํเพาะ 4.5 ในแร่บริสุทธ์ิ 
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ตารางที ่ 6 จํานวนเหมืองแร่ทีม่ีการขุดเจาะของแร่แต่ละชนิด (Department of Primary Industries and 

Mines, 2019) 
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ตารางที ่ 7 จํานวนแรหินอุตสาหกรรมท่ีสามารถผลิตไดในประเทศไทย (Department of Primary 

Industries and Mines, 2019) 

ตารางที ่ 8 จํานวนแรหินอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีสามารถผลิตไดในประเทศไทย (Department of Primary 

Industries and Mines, 2019) 
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รูปที ่1 ชนิดแรท่ีพบเจอในแตละภาคของประเทศไทย (ราหมาน, 2554) 

จากผลการศึกษามาตรฐานดงักล่าวร่วมกบัการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการจดัหาแหล่งวสัดุท่ี

สามารถนาํมาใชไ้ด ้จึงทาํการคดัเลือกมวลรวมหนกัท่ีจะนาํมาทดสอบ คือ แบไรต ์โดยมีคุณสมบติัผา่นตาม

มาตรฐานและมีแหล่งท่ีมาของหินภายในประเทศท่ีเปิดทาํการอยูใ่นปัจจุบนั อีกทั้งไม่พบเหมืองแร่ชนิดอ่ืนท่ี

มีค่าความถ่วงจําเพาะท่ีสูงกว่าแบไรต์ภายในประเทศ โดยเหมืองแร่แบไรต์จะมีอยู่ในพื้นท่ีจังหวัด 

นครศรีธรรมราช(หมายเลข1), เลย(หมายเลข2)และแพร่(หมายเลข3) ซ่ึงแสดงใน รูปท่ี 2 
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รูปที ่2 รูปแบบการกระจายตัวของหินอัคนีในไทย โดยแบงออกเปน 3 พ้ืนท่ี(วงสีแดงแสดงตําแหนงของแร

แบไรตท่ีมีเหมืองแรเปดทําการอยูในปพ.ศ.2562) (กรมทรัพยากรธรณี, ม.ป.ป.) 

3
2 

1 

401



บทที ่3 การกาํหนดส่วนผสมของคอนกรีต 

เน่ืองจากการศึกษางานวิจยัในอดีตท่ีผา่นมาพบวา่ การป้องกนัรังสีแกมมาของคอนกรีตนั้นข้ึนกบัความ

หนาแน่นเป็นสําคญั จึงไดมี้การกาํหนดส่วนผสมของคอนกรีตข้ึนทั้งหมด 25 ตวัอย่าง โดยใช้หลกัในการ

กาํหนดส่วนผสมคือ การปรับเปล่ียนความหนาแน่นของคอนกรีตของแต่ละส่วนผสมให้มีความแตกต่างกนั 

โดยใชม้วลรวมท่ีเป็นมวลรวมหนกัตามมาตรฐานต่างๆท่ีกล่าวถึงในหวัขอ้ 2.1 

3.1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากงานวจิยัท่ีใชอ้า้งอิง 

3.1.1. สมการจากการวจิยัของ Budi และคณะ (11) 

µ =0.006e1.04γ cm-1 (สมการที ่1) 

โดยท่ี 

γ  คือ ความหนาแน่นในหน่วย kg/dm3

µ =0.0001γ -0.0855 cm-1 (สมการที ่2) 

โดยท่ี 

µ คือ สัมประสิทธ์ิการลดทอนรังสีเชิงเส้น 

γ  คือ ความหนาแน่นในหน่วย kg/m3

3.1.2. สมการจากการวจิยัของ Mukhtar Oluwaseun Azeez และคณะ(12) 

Ix
I0

= 2×108

Wc
2.575 (สมการที ่3) 

โดยท่ี 

กาํหนดความหนาของคอนกรีตเท่ากบั 100 มม. 

Ix
I0

  คือ สัดส่วนของรังสีท่ีถูกลดทอนต่อรังสีท่ีไม่ถูกลดทอนของการแผรั่งสีแกรมมา 

Wc คือ ค่าหน่วยนํ้าหนกัของคอนกรีต (kg/m3) 

T = 8×107

WC
1.564 (สมการที ่4)
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โดยท่ี 

t คือ ความหนาขั้นตํ่าของคอนกรีตตอ้งการในการป้องกนัรังสี 99 %

WC คือ ค่าหน่วยนํ้าหนกัของคอนกรีต (kg/m3) 

จากการศึกษาและคน้ควา้งานวจิยัในอดีตผนวกกบัแนวคิดในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต ท่ีตอ้ง

มีการคาํนึงการดูดกลืนรังสี โอกาสในการเกิดการแตกร้าวอนัเน่ืองมาจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ในการออกแบบ

ผนังท่ีมีความหนามาก และความเส่ียงในการเกิดการแยกตวัของมวลรวม จึงได้นําเสนอส่วนผสมของ

คอนกรีตทั้ง 25 ตวัอยา่งแสดงในตารางท่ี  9 
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ตารางที ่ 9 ส่วนผสมของคอนกรีต 

Trial 

Mix No. 

Mix Proportions Total 

Density 

(Average) 
Cementitious 

Materials 

Actual 

Water 

W/B 

Ratio 

W/C 

Ratio 

S/A 

Ratio 

Iron Aggregate 

Type I 

Cement 

Fly ash Natural 

sand 

หินฝุ่ น 3/4" 

ธรรมดา Barite หินปูน Barite 

(kg/cu.m.) (liter/cu.m.) (kg/cu.m.) 

1 340 85 170 0.4 0.5 0.55 700 0 0 1320 0 1080 3776 

2 340 85 170 0.4 0.5 0.55 550 0 0 1320 0 1080 3777 

3 340 85 170 0.4 0.5 0.55 400 0 0 1320 0 1080 3679 

4 340 85 170 0.4 0.5 0.55 250 0 0 1320 0 1080 3557 

5 340 85 170 0.4 0.5 0.55 100 0 0 1320 0 1080 3425 

6 340 85 170 0.4 0.5 0.55 700 0 0 1320 0 1100 3808 

7 340 85 170 0.4 0.5 0.57 700 0 0 1320 0 1000 3818 

8 340 85 170 0.4 0.5 0.59 700 0 0 1320 0 900 3750 

9 340 85 170 0.4 0.5 0.58 700 0 0 1380 0 1000 3774 
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10 340 85 170 0.4 0.5 0.62 700 0 0 1450 0 900 3817 

11 340 85 170 0.4 0.5 0.65 700 0 0 1509 0 800 3844 

12 340 85 170 0.4 0.5 0.53 0 0 0 1450 0 1280 3470 

13 340 85 170 0.4 0.5 0.51 0 0 0 1410 0 1350 3449 

14 340 85 170 0.4 0.5 0.55 0 0 0 1490 0 1215 3476 

15 340 85 170 0.4 0.5 0.67 0 0 0 1320 650 0 2925 

16 340 85 170 0.4 0.5 0.42 0 0 790 0 0 1100 2624 

17 340 85 170 0.4 0.5 0.3 0 470 0 0 0 1100 2817 

18 340 85 170 0.4 0.5 0.4 700 160 260 288 0 1080 3394 

19 368.8 85 150 0.4 0.41 0.55 700 0 0 1320 0 1080 3760 

20 354.4 85 160 0.4 0.45 0.55 700 0 0 1320 0 1080 3667 

21 340 85 170 0.4 0.5 0.55 700 0 0 1320 0 1091 3816 

22 340 85 170 0.4 0.5 0.55 700 0 0 1327.2 0 1080 3817 

23 340 85 170 0.4 0.5 0.34 700 165 400 0 0 1080 3323 

24 340 85 170 0.4 0.5 0.6 350 0 130 1320 0 1080 3527 

25 340 85 170 0.4 0.5 0.55 350 150 0 1320 0 1080 3558 
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3.2. วสัดุท่ีใชใ้นการผสมคอนกรีต 

1. ขนาดของท่ีนาํมาใช้เป็นมวลรวมหยาบจะใช้ขนาดท่ีผ่านตะแกรงร่อน 1.5 น้ิว แต่ไม่ผ่านตะแกรง

ร่อน 3/8 น้ิว ในขณะท่ีในมวลรวมละเอียดใชข้องท่ีผา่นตะแกรงร่อนเบอร์ 4 แต่ไม่ผา่นตะแกรงเบอร์

200

2. แบไรตท่ี์ใชใ้นการหล่อช้ินตวัอยา่งทดสอบมีขนาดอยูร่ะหวา่ง 5 มม. – 20 มม. ซ่ึงเพียงพอต่อการใช้

เป็นมวลรวมหยาบแต่ไม่พอใชใ้นการเป็นมวลรวมละเอียดจึงไดมี้การนาํแบไรตบ์างส่วนไปบดและ

คดัขนาดท่ีภาควชิาวศิวกรรมเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เพื่อนาํมาใชเ้ป็นมวลรวมละเอียด

3. เหล็กท่ีใชผ้สมในงานน้ีจะเป็นเหล็กขอ้ออ้ยเส้นผา่นศูนยก์ลาง 12 มม. (เหล็ก DB12) ท่ีตดัให้มีความ

ยาว 2 ซม. เพื่อใชผ้สมเป็นมวลรวมหยาบ

4. เถา้ลอยท่ีใช้ในงานน้ีเป็นของท่ีไดม้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะและปูนท่ีใช้เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ประเภทท่ี 1 ซ่ึงใชใ้นการก่อสร้างทัว่ไป

3.3. การทดสอบคุณสมบติัของมวลรวม 

3.3.1. การทดสอบหาความถ่วงจาํเพาะของมวลรวมหยาบ 

จาก ASTM C127 (13) ค่าความถ่วงจาํเพาะหาไดจ้ากการนาํมวลรวมหยาบประมาณ 500 กรัม ไป

แช่นํ้ า 24 ชม จนมวลรวมหยาบอยู่ในภาวะอ่ิมตวั ค่อยนาํข้ึนมาซับให้ผิวแห้งก่อนนาํไปชัง่นํ้ าหนกัใน

อากาศ จากนั้นเอามวลรวมหยาบไปชัง่นํ้าหนกัในนํ้า จะสามารถคาํนวณความถ่วงจาํเพาะจากสมการ 

ความถ่วงจําเพาะ = 𝐀𝐀
𝐀𝐀−𝐁𝐁

สมการที ่5 

เม่ือ  

A = นํ้าหนกัท่ีภาวะอ่ิมตวัผิวแหง้ชัง่ในอากาศ 

B = นํ้าหนกัท่ีภาวะอ่ิมตวัชัง่ในนํ้า 

หลงัจากนั้น นาํมวลรวมหยาบ ไปเขา้ตูอ้บ ท่ีอุณหภูมิ 105-115 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชม ก่อน

จะนาํไปชัง่นํ้าหนกัอีกรอบ คาํนวณค่าการดูดซึมนํ้าจาก 
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3.3.2.  การทดสอบหาความถ่วงจาํเพาะของมวลรวมละเอียด 

จาก ASTM C128 (14) ค่าความถ่วงจาํเพาะหาไดจ้ากการนาํมวลรวมหยาบประมาณ 1000 กรัม 

ไปแช่นํ้ า 24 ชม จนมวลรวมละเอียดอยู่ในภาวะอ่ิมตัว ค่อยนําข้ึนจากนํ้ ามาทาํการคั่วบนกระทะ 

จนกระทัง่มวลรวมละเอียดอยูใ่นภาวะอ่ิมตวัผวิแหง้ แบ่งออกมาประมาณ 500 กรัม บรรจุใส่ขวดรูปชมพู่

นาํไปชัง่นํ้ าหนกั ก่อนเติมนํ้ าไล่ฟองอากาศในขวดจนหมดฟองอากาศ จากนั้นเติมนํ้ าจนถึงขีดกาํหนด

ปริมาตร แลว้ชัง่นํ้าหนกัอีกคร้ัง สามารถคาํนวณค่าความถ่วงจาํเพาะได ้จากสมการ 

ความถ่วงจําพาะ = 𝐒𝐒
𝐁𝐁+𝐒𝐒−𝐂𝐂

สมการที ่6 

เม่ือ 

S = นํ้าหนกัท่ีภาวะอ่ิมตวัผวิแหง้ชัง่ในอากาศ 

B = นํ้าหนกัขวดรูปชมพูท่ี่ใส่นํ้าตามปริมาตร 

C = นํ้าหนกัขวดรูปชมพูท่ี่ใส่มวลรวมและนํ้า 

3.4. การผสมคอนกรีต 

รูปที ่3 เคร่ืองผสมคอนกรีต 
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ในขั้นตอนการเตรียมตวัอย่างทดสอบจะเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C192 (15) โดยดาํเนินการ

ผสมวสัดุตามท่ีไดอ้อกแบบไวก่้อนหนา้ ทั้งน้ีท่อนเหล็กท่ีเตรียมไวจ้ะถูกผสมในขั้นตอนสุดทา้ย จากนั้นจึง

เทคอนกรีตเขา้แบบหล่อ โดยช้ินตวัอยา่งทดสอบจะมีความหนาท่ีแตกต่างกนัคือ 10, 15, 20, 25 และ 30 ซม. 

ดงัแสดงในรูปท่ี 4 

รูปที ่4 ขนาดของช้ินตัวอย่างทดสอบ 
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บทที ่4 การทดสอบการลดทอนรังสี 

การทดสอบจะจดัทาํท่ีห้องทดสอบทางรังสี ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยใช้แหล่งกาํเนิดรังสีแกรมมาและนิวตรอน โดยนาํตวัอย่างท่ีหล่อไวแ้ลว้ วาง

ระหว่างตาํแหน่งแหล่งกาํเนิดรังสีและหัววดั บนัทึกค่าปริมาณรังสีท่ีวดัไดแ้ละความหนาของตวัอย่างท่ีใช้

กาํบงั แลว้คาํนวณหาค่าการลดทอนสําหรับความหนาต่างๆ แลว้คาํนวณหาสัมประสิทธ์ิการลดทอนรังสี

สาํหรับคอนกรีตในแต่ละตวัอยา่ง 

การทดสอบหาค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนด้วยรังสีแกมมา จะใช้แหล่งกําเนิดรังสีจากธาตุ

กมัมนัตรังสี Cs-137 และ Co-60 โดยท่ีใช้พลงังานโฟตอน 662 keV จาก Cs-137 และระดบัพลงังานสอง

ระดบั 1173 และ 1332 keV จาก Co-60 การจดัเตรียมการทดสอบเร่ิมโดยการติดตั้งกาํบงัท่ีใชใ้ส่แหล่งกาํเนิด

รังสีและวดัระยะห่างจากกาํบงัไปยงัเคร่ืองตรวจวดัรังสีแกมมาให้มีระยะทางยาวกวา่ตวัอยา่งความหนา 10 

ซม. และใชแ้ผน่ตะกัว่กาํบงัดา้นขา้งของแหล่งกาํเนิดและเคร่ืองตรวจวดัรังสีแกมมาเพื่อกาํบงัไม่ให้มีรังสีท่ี

แผจ่ากแหล่งอ่ืนเขา้มารบกวนการทดสอบ วดัค่าความเขม้ของรังสีท่ีไดจ้ากแหล่งกาํเนิดรังสีแกมมาท่ีไม่ได้

กาํบงั จากนั้นนาํตวัอยา่งมาวางขวางลาํของรังสีแกมมาท่ีออกมาจากแหล่งกาํเนิด เพื่อวดัค่าความเขม้ของรังสี

หลงัจากเคล่ือนท่ีผา่นตวัอยา่ง ไปยงัเคร่ืองตรวจวดัท่ีอยูด่า้นหลงัของตวัอยา่ง ในการทดสอบจะขยบัตวัอยา่ง

เพื่อเปล่ียนตาํแหน่งท่ีลาํของรังสีเคล่ือนท่ีผา่นตวัอยา่ง 5 จุด เพื่อใหค้่าท่ีวดัออกมานั้นมีค่าใกลเ้คียงกบัค่าจริง

ของตวัอยา่งมากท่ีสุดในกรณีท่ีรังสีเคล่ือนท่ีผา่นไปบริเวณท่ีอาจจะมีความหนาแน่นแตกต่างจากบริเวณอ่ืน 

เช่น เคล่ือนท่ีผา่นคอนกรีตไปโดยไม่ผา่นเหล็กท่ีผสมอยูใ่นคอนกรีต หรือเคล่ือนท่ีผา่นคอนกรีตไปโดยผ่าน

เหล็กท่ีซ้อนทบักนัในคอนกรีต เป็นตน้ ซ่ึงอาจทาํให้ค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนแกมมาท่ีวดัได้จากการ

ทดสอบท่ีตาํแหน่งเดียวไม่สามารถเป็นตวัแทนของตวัอย่างนั้นได้ ก่อนจะนาํค่าท่ีได้จากการทดสอบไป

คาํนวณหาค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนของรังสีแกมมา 

การทดสอบหาค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนดว้ยรังสีนิวตรอน การจดัเตรียมการทดสอบเร่ิมโดยการ

ติดตั้งกาํบงัท่ีใช้ใส่แหล่งกาํเนิดนิวตรอนให้ฉายไปในแนวตั้งฉากกบัระนาบข้ึน ก่อนนาํตวัอย่างมาวางไว้

ดา้นบนของกาํบงัและนาํแผน่ตะกัว่ปิดดา้นขา้งของตวัอยา่งทั้ง 4 ดา้น โดยใชต้วัอยา่งขนาดลูกบาศก์ 15 ซม. 

ในการทดสอบแลว้ดา้นบนของตวัอยา่งจะติดตั้งเคล่ือนตรวจวดัรังสีนิวตรอนเพื่อวดัค่าความเขม้รังสีท่ีผ่าน

ตวัอย่างมาท่ีเคล่ือนตรวจวดัรังสีนิวตรอน ในการตรวจวดัความเขม้รังสีนิวตรอนจะพิจารณา fast neutrons 

เป็นหลกั  หลงัจากการตรวจวดัค่าความเขม้ของรังสีนิวตรอนหาท่ีมีกาํบงั จึงตรวจวดัค่าความเขม้ของรังสี

นิวตรอนท่ีไม่ผา่นการกาํบงั จากนั้นจึงนาํค่าท่ีไดม้าคาํนวณหาค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนของนิวตรอนหรือ

เรียกว่า Macroscopic fast neutron removal cross-section เน่ืองจากขนาดลาํของรังสีนิวตรอนท่ีออกมาจาก

กาํบงัมีขนาดกวา้ง เป็นเหตุใหก้ารทดสอบจึงสามารถหาค่าท่ีเป็นตวัแทนของตวัอยา่งจากตาํแหน่งเดียวได ้
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*fast neutrons คือ นิวตรอนท่ีเกิดจากปฏิกิริยาฟิชชันก่อนจะช้าลงเน่ืองจากการชนกนัของนิวเคลียสของ

อะตอมหลายๆคร้ัง

**slow neutrons คือ นิวตรอนท่ีเกิดจากปฏิกิริยาฟิชชนัซ่ึงชะลอตวัลงหลงัจากการชนกนัของนิวเคลียสของ

อะตอม  
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บทที ่5 ผลการทดสอบ 

ผลการทดสอบการลดทอนรังสีแกรมมา และ นิวตรอน แสดงใน ตารางท่ี  10 ถึง ตารางท่ี  17 ซ่ึงสามารถ

สรุปไดว้า่ 

1. จากการทดสอบตวัอยา่งท่ีมีความลึก 10 ซม. ของคอนกรีตทั้ง 25 ส่วนผสมดว้ยรังสีแกมมาพบวา่เม่ือ

ความหนาแน่นเพิ่มข้ึนจะทาํใหค้่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนรังสีแกมมาจะเพิ่มข้ึนในทุกพลงังานของ

รังสีแกมมา โดยท่ี

- รังสีแกมมาท่ีมีพลงังาน 622 keV มีค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนรังสีเชิงมวลเท่ากบั 0.0744 cm2/g

- รังสีแกมมาท่ีมีพลงังาน 1173 keV มีค่าสมัประสิทธ์ิการลดทอนรังสีเชิงมวลเท่ากบั 0.0525 cm2/g

- รังสีแกมมาท่ีมีพลงังาน 1332 keV มีค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนรังสีเชิงมวลเท่ากบั 0.0502 cm2/g

2. จากการทดสอบตวัอยา่งท่ีมีความหนา 15 ซม. ดว้ยรังสีนิวตรอนพบวา่เม่ือความหนาแน่นเพิ่มข้ึนจะ

ทาํให้ ค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนของนิวตรอน (Macroscopic fast neutron removal cross-section)

เพิ่มข้ึน แต่ในขณะเดียวกัน Mass removal cross-section ลดลง มีความแตกต่างจากงานวิจยัก่อน

หนา้ท่ีทาํการจาํลองการทดสอบคอนกรีตมวลหนกัท่ีมีสัดส่วนแบไรตต่์างกนัดว้ย fast neutrons โดย

ใชโ้ปรแกรม NXcom และหาค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนจาก XCOM code (I. Akkurt and A.M. El-

Khayatt)(16) ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากการท่ีคอนกรีตมีเหล็กเป็นส่วนผสมนอกเหนือจากแร่แบไรต์

3. จากการทดสอบพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีใส่เหล็กเป็นมวลรวมและใช้มวลรวมเป็นแบไรต์จะมีความ

หนาแน่นท่ีสูงและมีค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนแกมมาท่ีสูงข้ึนกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีใช้แบไรตเ์พียง

อย่างเดียวและตวัอย่างท่ีมีการใช้หินปูน, หินฝุ่ น และทรายแม่นํ้ าผสมอยู่ในส่วนผสมคอนกรีต

แทนท่ีแบไรต์หรือเหล็ก ซ่ึงหมายความว่าว ัสดุท่ีนํามาใช้เป็นส่วนผสมคอนกรีตมีผลต่อ

ความสามารถในการป้องกนัรังสีแกมมาและนิวตรอน

4. การท่ีสัดส่วนผสมของคอนกรีตมีเหล็กผสมอยูด่ว้ยนั้นทาํให้การจ้ีเขยา่เน้ือคอนกรีตให้แน่นจะตอ้ง

มีความระมดัระวงัในการทาํงานเพื่อไม่ใหเ้หล็กท่ีหนกักวา่วสัดุอ่ืนจมไปดา้นล่างของเน้ือคอนกรีต

5. ในการทดสอบน้ีจะควบคุมปริมาณนํ้ าในเน้ือคอนกรีตเพื่อให้คงอตัราส่วนนํ้ าต่อวสัดุประสาน

(W/B) ให้เท่ากัน เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างในแต่ละสัดส่วนผสม ซ่ึงสามารถ

ปรับเปล่ียนอตัราส่วนนํ้ าต่อวสัดุประสานและทดสอบเพิ่มเติมให้มีความเหมาะสมกบัการใชท้าํงาน

จริง
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ตารางที ่ 10 ผลการทดสอบด้วยรังสีแกมมา (Cs-137) 

MIX Linear attenuation coefficient at 662 keV (cm-1) 
Density (kg / 

m3) No. 
Position 

1 

Position 

2 

Position 

3 

Position 

4 

Position 

5 
Min Max Average 

1 0.234 0.276 0.268 0.262 0.274 0.234 0.276 0.263 3630 

2 0.283 0.301 0.284 0.252 0.275 0.252 0.301 0.279 3764 

3 0.253 0.262 0.259 0.256 0.267 0.253 0.267 0.259 3608 

4 0.260 0.250 0.265 0.260 0.261 0.250 0.265 0.259 3559 

5 0.243 0.246 0.256 0.251 0.251 0.243 0.256 0.249 3392 

6 0.260 0.274 0.275 0.259 0.283 0.259 0.283 0.270 3669 

7 0.242 0.282 0.290 0.278 0.267 0.242 0.290 0.272 3777 

8 0.246 0.273 0.271 0.283 0.276 0.246 0.283 0.270 3706 

9 0.233 0.269 0.265 0.254 0.262 0.233 0.269 0.256 3631 

10 0.243 0.252 0.284 0.266 0.253 0.243 0.284 0.260 3645 

11 0.295 0.280 0.298 0.260 0.286 0.260 0.298 0.284 3790 

12 0.265 0.268 0.236 0.262 0.266 0.236 0.268 0.259 3449 

13 0.243 0.251 0.258 0.256 0.245 0.243 0.258 0.251 3370 

14 0.243 0.260 0.240 0.246 0.254 0.240 0.260 0.249 3391 

15 0.214 0.217 0.214 0.215 0.213 0.213 0.217 0.215 2853 

16 0.178 0.186 0.207 0.177 0.181 0.177 0.207 0.186 2517 

17 0.173 0.178 0.175 0.176 0.171 0.171 0.178 0.174 2583 

18 0.216 0.255 0.253 0.246 0.239 0.216 0.255 0.242 3323 

19 0.244 0.260 0.285 0.260 0.263 0.244 0.285 0.262 3652 

412



20 0.248 0.260 0.255 0.244 0.246 0.244 0.260 0.251 3409 

21 0.265 0.273 0.281 0.253 0.271 0.253 0.281 0.269 3703 

22 0.287 0.280 0.279 0.251 0.276 0.251 0.287 0.275 3767 

23 0.222 0.229 0.240 0.240 0.207 0.207 0.240 0.228 3159 

24 0.245 0.248 0.248 0.251 0.246 0.245 0.251 0.248 3360 

25 0.238 0.258 0.243 0.246 0.254 0.238 0.258 0.248 3439 

ตารางที ่ 11 ผลการทดสอบด้วยรังสีแกมมา (Co-60 ทีพ่ลงังาน 1174 keV) 

MIX Linear attenuation coefficient at 1174 keV (cm-1) 
Density (kg / 

m3) No. 
Position 

1 

Position 

2 

Position 

3 

Position 

4 

Position 

5 
Min Max Average 

1 0.187 0.204 0.205 0.197 0.202 0.187 0.205 0.199 3630 

2 0.210 0.217 0.222 0.189 0.200 0.189 0.222 0.208 3764 

3 0.187 0.201 0.193 0.194 0.201 0.187 0.201 0.195 3608 

4 0.191 0.192 0.195 0.196 0.205 0.191 0.205 0.196 3559 

5 0.181 0.184 0.196 0.196 0.202 0.181 0.202 0.192 3392 

6 0.201 0.206 0.214 0.202 0.219 0.201 0.219 0.208 3669 

7 0.181 0.215 0.221 0.208 0.202 0.202 0.221 0.206 3777 

8 0.191 0.211 0.212 0.217 0.219 0.191 0.219 0.210 3706 

9 0.182 0.209 0.200 0.198 0.203 0.182 0.209 0.198 3631 

10 0.190 0.209 0.215 0.215 0.193 0.190 0.215 0.205 3645 

11 0.241 0.220 0.233 0.210 0.217 0.210 0.241 0.224 3790 

12 0.199 0.204 0.185 0.198 0.198 0.185 0.204 0.197 3449 
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13 0.185 0.192 0.202 0.195 0.189 0.185 0.202 0.192 3370 

14 0.189 0.194 0.187 0.189 0.194 0.187 0.194 0.191 3391 

15 0.163 0.163 0.167 0.168 0.166 0.163 0.168 0.165 2853 

16 0.136 0.151 0.169 0.147 0.147 0.136 0.169 0.150 2517 

17 0.142 0.142 0.139 0.139 0.136 0.136 0.142 0.140 2583 

18 0.161 0.196 0.194 0.189 0.188 0.161 0.196 0.186 3323 

19 0.187 0.207 0.221 0.204 0.200 0.187 0.221 0.204 3652 

20 0.203 0.193 0.183 0.199 0.196 0.183 0.203 0.195 3409 

21 0.204 0.204 0.220 0.189 0.207 0.189 0.220 0.205 3703 

22 0.221 0.214 0.211 0.183 0.210 0.183 0.221 0.208 3767 

23 0.164 0.177 0.191 0.192 0.157 0.157 0.192 0.176 3159 

24 0.189 0.186 0.192 0.198 0.186 0.186 0.198 0.190 3360 

25 0.181 0.207 0.186 0.187 0.196 0.181 0.207 0.191 3439 

ตารางที ่ 12 ผลการทดสอบด้วยรังสีแกมมา (Co-60 ทีพ่ลงังาน 1332 keV) 

MIX Linear attenuation coefficient at 1332 keV (cm-1) 
Density (kg / 

m3) No. 
Position 

1 

Position 

2 

Position 

3 

Position 

4 

Position 

5 
Min Max Average 

1 0.171 0.191 0.193 0.184 0.188 0.171 0.193 0.185 3630 

2 0.208 0.201 0.212 0.179 0.187 0.179 0.212 0.197 3764 

3 0.174 0.189 0.179 0.181 0.188 0.174 0.189 0.182 3608 

4 0.184 0.181 0.186 0.185 0.193 0.181 0.193 0.186 3559 

5 0.174 0.180 0.181 0.177 0.181 0.174 0.181 0.179 3392 
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6 0.192 0.196 0.197 0.188 0.203 0.188 0.203 0.195 3669 

7 0.170 0.207 0.210 0.198 0.191 0.170 0.210 0.195 3777 

8 0.174 0.198 0.198 0.202 0.203 0.174 0.203 0.195 3706 

9 0.169 0.195 0.188 0.182 0.184 0.169 0.195 0.184 3631 

10 0.173 0.184 0.200 0.200 0.178 0.173 0.200 0.187 3645 

11 0.217 0.202 0.216 0.187 0.204 0.187 0.217 0.205 3790 

12 0.187 0.187 0.170 0.185 0.185 0.170 0.187 0.183 3449 

13 0.171 0.177 0.183 0.181 0.170 0.170 0.183 0.176 3370 

14 0.174 0.185 0.171 0.183 0.184 0.171 0.185 0.180 3391 

15 0.155 0.156 0.154 0.154 0.152 0.152 0.156 0.154 2853 

16 0.128 0.138 0.154 0.132 0.134 0.128 0.154 0.137 2517 

17 0.127 0.133 0.130 0.131 0.130 0.127 0.133 0.130 2583 

18 0.154 0.186 0.185 0.175 0.172 0.154 0.186 0.174 3323 

19 0.177 0.191 0.208 0.190 0.193 0.177 0.208 0.192 3652 

20 0.184 0.179 0.176 0.182 0.188 0.176 0.188 0.182 3409 

21 0.189 0.191 0.206 0.185 0.195 0.185 0.206 0.193 3703 

22 0.207 0.201 0.198 0.173 0.197 0.173 0.207 0.195 3767 

23 0.160 0.163 0.177 0.175 0.150 0.150 0.177 0.165 3159 

24 0.176 0.181 0.181 0.182 0.177 0.176 0.182 0.180 3360 

25 0.173 0.194 0.175 0.174 0.183 0.173 0.194 0.180 3439 
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รูปที ่5 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างความหนาแน่นของคอนกรีตกบัค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนรังสี 

(แกรมมา) 

รูปที ่6 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างความหนาแน่นของคอนกรีตกบั Mass removal cross-section 

(แกมมา) 
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ตารางที ่ 13 แสดงผล Mean free path, Half-value layer และ Tenth-value layer ของรังสีแกมมา (Cs-137) 

Mix Density 

(g/cm3) 

Mean free path (cm) Half-value layer (cm) Tenth-value layer (cm) 

Average Min Max Average Min Max Average Min Max 

1 3.63 3.80 4.27 3.62 2.64 2.96 2.51 8.76 9.84 8.34 

2 3.764 3.58 3.97 3.32 2.48 2.75 2.30 8.25 9.14 7.65 

3 3.608 3.86 3.95 3.75 2.68 2.74 2.60 8.89 9.10 8.62 

4 3.559 3.86 4.00 3.77 2.68 2.77 2.62 8.89 9.21 8.69 

5 3.392 4.02 4.12 3.91 2.78 2.85 2.71 9.25 9.48 8.99 

6 3.669 3.70 3.86 3.53 2.57 2.68 2.45 8.53 8.89 8.14 

7 3.777 3.68 4.13 3.45 2.55 2.86 2.39 8.47 9.51 7.94 

8 3.706 3.70 4.07 3.53 2.57 2.82 2.45 8.53 9.36 8.14 

9 3.631 3.91 4.29 3.72 2.71 2.97 2.58 8.99 9.88 8.56 

10 3.645 3.85 4.12 3.52 2.67 2.85 2.44 8.86 9.48 8.11 

11 3.79 3.52 3.85 3.36 2.44 2.67 2.33 8.11 8.86 7.73 

12 3.449 3.86 4.24 3.73 2.68 2.94 2.59 8.89 9.76 8.59 

13 3.37 3.98 4.12 3.88 2.76 2.85 2.69 9.17 9.48 8.92 

14 3.391 4.02 4.17 3.85 2.78 2.89 2.67 9.25 9.59 8.86 

15 2.853 4.65 4.69 4.61 3.22 3.25 3.19 10.71 10.81 10.61 

16 2.517 5.38 5.65 4.83 3.73 3.92 3.35 12.38 13.01 11.12 

17 2.583 5.75 5.85 5.62 3.98 4.05 3.89 13.23 13.47 12.94 

18 3.323 4.13 4.63 3.92 2.86 3.21 2.72 9.51 10.66 9.03 

19 3.652 3.82 4.10 3.51 2.65 2.84 2.43 8.79 9.44 8.08 

20 3.409 3.98 4.10 3.85 2.76 2.84 2.67 9.17 9.44 8.86 

21 3.703 3.72 3.95 3.56 2.58 2.74 2.47 8.56 9.10 8.19 
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22 3.767 3.64 3.98 3.48 2.52 2.76 2.42 8.37 9.17 8.02 

23 3.159 4.39 4.83 4.17 3.04 3.35 2.89 10.10 11.12 9.59 

24 3.36 4.03 4.08 3.98 2.79 2.83 2.76 9.28 9.40 9.17 

25 3.439 4.03 4.20 3.88 2.79 2.91 2.69 9.28 9.67 8.92 

ตารางที ่ 14 แสดงผล Mean free path, Half-value layer และ Tenth-value layer ของรังสีแกมมา (Co-60 

ทีพ่ลงังาน 1174 keV) 

Mi

x 
Density 

(g/cm3) 

Mean free path (cm) Half-value layer (cm) Tenth-value layer (cm) 

Average Min Max Average Min Max Average Min Max 

1 3.63 5.03 5.35 4.88 3.48 3.71 3.38 11.57 12.31 11.23 

2 3.764 4.81 5.29 4.50 3.33 3.67 3.12 11.07 12.18 10.37 

3 3.608 5.13 5.35 4.98 3.55 3.71 3.45 11.81 12.31 11.46 

4 3.559 5.10 5.24 4.88 3.54 3.63 3.38 11.75 12.06 11.23 

5 3.392 5.21 5.52 4.95 3.61 3.83 3.43 11.99 12.72 11.40 

6 3.669 4.81 4.98 4.57 3.33 3.45 3.17 11.07 11.46 10.51 

7 3.777 4.85 4.95 4.52 3.36 3.43 3.14 11.18 11.40 10.42 

8 3.706 4.76 5.24 4.57 3.30 3.63 3.17 10.96 12.06 10.51 

9 3.631 5.05 5.49 4.78 3.50 3.81 3.32 11.63 12.65 11.02 

10 3.645 4.88 5.26 4.65 3.38 3.65 3.22 11.23 12.12 10.71 

11 3.79 4.46 4.76 4.15 3.09 3.30 2.88 10.28 10.96 9.55 

12 3.449 5.08 5.41 4.90 3.52 3.75 3.40 11.69 12.45 11.29 

13 3.37 5.21 5.41 4.95 3.61 3.75 3.43 11.99 12.45 11.40 

14 3.391 5.24 5.35 5.15 3.63 3.71 3.57 12.06 12.31 11.87 

15 2.853 6.06 6.13 5.95 4.20 4.25 4.13 13.96 14.13 13.71 
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16 2.517 6.67 7.35 5.92 4.62 5.10 4.10 15.35 16.93 13.62 

17 2.583 7.14 7.35 7.04 4.95 5.10 4.88 16.45 16.93 16.22 

18 3.323 5.38 6.21 5.10 3.73 4.31 3.54 12.38 14.30 11.75 

19 3.652 4.90 5.35 4.52 3.40 3.71 3.14 11.29 12.31 10.42 

20 3.409 5.13 5.46 4.93 3.55 3.79 3.41 11.81 12.58 11.34 

21 3.703 4.88 5.29 4.55 3.38 3.67 3.15 11.23 12.18 10.47 

22 3.767 4.81 5.46 4.52 3.33 3.79 3.14 11.07 12.58 10.42 

23 3.159 5.68 6.37 5.21 3.94 4.41 3.61 13.08 14.67 11.99 

24 3.36 5.26 5.38 5.05 3.65 3.73 3.50 12.12 12.38 11.63 

25 3.439 5.24 5.52 4.83 3.63 3.83 3.35 12.06 12.72 11.12 

ตารางที ่ 15 แสดงผล Mean free path, Half-value layer และ Tenth-value layer ของรังสีแกมมา (Co-60 

ทีพ่ลงังาน 1332 keV) 

Mix Density 

(g/cm3) 

Mean free path (cm) Half-value layer (cm) Tenth-value layer (cm) 

Average Min Max Average Min Max Average Min Max 

1 3.63 5.41 5.85 5.18 3.75 4.05 3.59 12.45 13.47 11.93 

2 3.764 5.08 5.59 4.72 3.52 3.87 3.27 11.69 12.86 10.86 

3 3.608 5.49 5.75 5.29 3.81 3.98 3.67 12.65 13.23 12.18 

4 3.559 5.38 5.52 5.18 3.73 3.83 3.59 12.38 12.72 11.93 

5 3.392 5.59 5.75 5.52 3.87 3.98 3.83 12.86 13.23 12.72 

6 3.669 5.13 5.32 4.93 3.55 3.69 3.41 11.81 12.25 11.34 

7 3.777 5.13 5.88 4.76 3.55 4.08 3.30 11.81 13.54 10.96 

8 3.706 5.13 5.75 4.93 3.55 3.98 3.41 11.81 13.23 11.34 

9 3.631 5.43 5.92 5.13 3.77 4.10 3.55 12.51 13.62 11.81 
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10 3.645 5.35 5.78 5.00 3.71 4.01 3.47 12.31 13.31 11.51 

11 3.79 4.88 5.35 4.61 3.38 3.71 3.19 11.23 12.31 10.61 

12 3.449 5.46 5.88 5.35 3.79 4.08 3.71 12.58 13.54 12.31 

13 3.37 5.68 5.88 5.46 3.94 4.08 3.79 13.08 13.54 12.58 

14 3.391 5.56 5.85 5.41 3.85 4.05 3.75 12.79 13.47 12.45 

15 2.853 6.49 6.58 6.41 4.50 4.56 4.44 14.95 15.15 14.76 

16 2.517 7.30 7.81 6.49 5.06 5.42 4.50 16.81 17.99 14.95 

17 2.583 7.69 7.87 7.52 5.33 5.46 5.21 17.71 18.13 17.31 

18 3.323 5.75 6.49 5.38 3.98 4.50 3.73 13.23 14.95 12.38 

19 3.652 5.21 5.65 4.81 3.61 3.92 3.33 11.99 13.01 11.07 

20 3.409 5.49 5.68 5.32 3.81 3.94 3.69 12.65 13.08 12.25 

21 3.703 5.18 5.41 4.85 3.59 3.75 3.36 11.93 12.45 11.18 

22 3.767 5.13 5.78 4.83 3.55 4.01 3.35 11.81 13.31 11.12 

23 3.159 6.06 6.67 5.65 4.20 4.62 3.92 13.96 15.35 13.01 

24 3.36 5.56 5.68 5.49 3.85 3.94 3.81 12.79 13.08 12.65 

25 3.439 5.56 5.78 5.15 3.85 4.01 3.57 12.79 13.31 11.87 

ตารางที ่ 16 ผลการทดสอบด้วยรังสีนิวตรอน 

Mix 
Density 

(g/cm3) 

Macroscopic fast neutron removal cross-

section ∑R (cm-1) 

Mass removal cross-section 

∑R/ρ (cm2/g) 

1 3.761 0.0709 0.0188 

2 3.766 0.0727 0.0193 

3 3.590 0.0699 0.0195 

4 3.438 0.0703 0.0205 
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5 3.448 0.0721 0.0209 

6 3.849 0.0736 0.0191 

7 3.791 0.0710 0.0187 

8 3.740 0.0731 0.0195 

9 3.780 0.0732 0.0194 

10 3.760 0.0724 0.0192 

11 3.779 0.0734 0.0194 

12 3.544 0.0693 0.0196 

13 3.436 0.0691 0.0201 

14 3.473 0.0704 0.0203 

15 3.038 0.0680 0.0224 

16 2.612 0.0669 0.0256 

17 2.927 0.0674 0.0230 

18 3.320 0.0700 0.0211 

19 3.727 0.0737 0.0198 

20 3.711 0.0725 0.0195 

21 3.723 0.0744 0.0200 

22 3.672 0.0727 0.0198 

23 3.332 0.0727 0.0218 

24 3.507 0.0725 0.0207 

25 3.487 0.0731 0.0210 

421



รูปที ่7 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างความหนาแน่นของคอนกรีตกบั Macroscopic fast neutron 

removal cross-section (neutron attenuation coefficient) 

รูปที ่8 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างความหนาแน่นของคอนกรีตกบั Mass removal cross-section 

(นิวตรอน) 

ตารางที ่ 17 แสดงผล Mean free path, Half-value layer และ Tenth-value layer ของรังสีนิวตรอน 

Mix Density 

(g/cm3) 

Mean free path (cm) Half-value layer (cm) Tenth-value layer (cm) 

Average Min Max Average Min Max Average Min Max 

1 3.761 14.10 9.78 32.48 14.10 9.78 32.48 14.10 9.78 32.48 

2 3.766 13.76 9.53 31.67 13.76 9.53 31.67 13.76 9.53 31.67 
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3 3.59 14.31 9.92 32.94 14.31 9.92 32.94 14.31 9.92 32.94 

4 3.438 14.22 9.86 32.75 14.22 9.86 32.75 14.22 9.86 32.75 

5 3.448 13.87 9.61 31.94 13.87 9.61 31.94 13.87 9.61 31.94 

6 3.849 13.59 9.42 31.29 13.59 9.42 31.29 13.59 9.42 31.29 

7 3.791 14.08 9.76 32.43 14.08 9.76 32.43 14.08 9.76 32.43 

8 3.74 13.68 9.48 31.50 13.68 9.48 31.50 13.68 9.48 31.50 

9 3.78 13.66 9.47 31.46 13.66 9.47 31.46 13.66 9.47 31.46 

10 3.76 13.81 9.57 31.80 13.81 9.57 31.80 13.81 9.57 31.80 

11 3.779 13.62 9.44 31.37 13.62 9.44 31.37 13.62 9.44 31.37 

12 3.544 14.43 10.00 33.23 14.43 10.00 33.23 14.43 10.00 33.23 

13 3.436 14.47 10.03 33.32 14.47 10.03 33.32 14.47 10.03 33.32 

14 3.473 14.20 9.85 32.71 14.20 9.85 32.71 14.20 9.85 32.71 

15 3.038 14.71 10.19 33.86 14.71 10.19 33.86 14.71 10.19 33.86 

16 2.612 14.95 10.36 34.42 14.95 10.36 34.42 14.95 10.36 34.42 

17 2.927 14.84 10.28 34.16 14.84 10.28 34.16 14.84 10.28 34.16 

18 3.32 14.29 9.90 32.89 14.29 9.90 32.89 14.29 9.90 32.89 

19 3.727 13.57 9.40 31.24 13.57 9.40 31.24 13.57 9.40 31.24 

20 3.711 13.79 9.56 31.76 13.79 9.56 31.76 13.79 9.56 31.76 

21 3.723 13.44 9.32 30.95 13.44 9.32 30.95 13.44 9.32 30.95 

22 3.672 13.76 9.53 31.67 13.76 9.53 31.67 13.76 9.53 31.67 

23 3.332 13.76 9.53 31.67 13.76 9.53 31.67 13.76 9.53 31.67 

24 3.507 13.79 9.56 31.76 13.79 9.56 31.76 13.79 9.56 31.76 

25 3.487 13.68 9.48 31.50 13.68 9.48 31.50 13.68 9.48 31.50 
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บทที ่6 งานสัมมนา 

ภายหลงัจากการทดสอบช้ินตวัอยา่งในห้องปฏิบติัการ คณะทาํงานไดด้าํเนินการจดัสัมมนาระหวา่ง

วนัท่ี 16 – 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยั 

รวมถึงไดเ้ชิญวทิยากรผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นนิวเคลียร์วิจยัและวิศวกรรมโครงสร้างทั้งจากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยัมาร่วมใหค้วามรู้ในคร้ังน้ีดว้ย โดยมีกาํหนดการแสดงในตารางท่ี  18 ในการน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมงาน

จาํนวน 20 – 25 คน จาก มหาวทิยาลยัเทคโยโลยสุีรนารี สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลียร์แห่งชาติ และ การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยภาพรวมงานสัมมนาเป็นไปโดยเรียบร้อยตลอดระยะเวลาการสัมมนา ดงั

แสดงในรูปท่ี 9 

ตารางที ่ 18 กาํหนดการสัมมนาระหว่างวนัที ่16 – 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 

เวลา เน้ือหา ผูบ้รรยาย 

17 ธนัวาคม 2563 

10:00 – 11:00 กล่าวตอ้นรับและแนะนาํภาพรวมของ

โครงการวจิยัร่วม 

รศ.ดร. วทิิต ปานสุข 

11:00 – 12:00 เยีย่มชมหอ้งปฏิบติัการภาควิชาวศิวกรรม

นิวเคลียร์ จุฬาฯ 

อ.จเด็จ เยน็ใจ 

12:00 – 13:00 พกัรับประทานอาหารกลางวนั

13:00 – 14:00 เยีย่มชมหอ้งปฏิบติัการภาควิชาวศิวกรรมโยธา

จุฬาฯ 

รศ.ดร. วทิิต ปานสุข 

14:00 – 15:00 ตอบขอ้ซกัถาม รศ.ดร. วทิิต ปานสุข 

17 ธนัวาคม 2563 

10:00 – 11:00 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบังานวิศวกรรมนิวเคลียร์ รศ.สมยศ ศรีสถิตย ์

11:00 – 12:00 มาตรฐานการออกแบบงานคอนกรีตท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัรังสี 

รศ.ดร. วทิิต ปานสุข 

12:00 – 13:00 พกัรับประทานอาหารกลางวนั

13:00 – 14:00 คอนกรีตมวลหนกัในงานคอนกรีตผสมเสร็จ คุณศกัรินทร์ เหลืองกาํจร 

14:00 – 15:00 รายงานผลการวจิยัร่วมเร่ืองคอนกรีตกาํบงัรังสี ดร.ทศวฒัน์ ดวงวไิลลกัษณ์ 
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18 ธนัวาคม 2563 

10:00 – 11:00 ความปลอดภยัทางดา้นการออกแบบงาน

วศิวกรรมโยธา 

รศ.ดร. วทิิต ปานสุข 

11:00 – 12:00 แผน่ดินไหวในประเทศไทย ดร. พชร เครือวทิย ์

12:00 – 13:00 พกัรับประทานอาหารกลางวนั

13:00 – 15:00 การออกแบบอาคารภายใตส้ภาพวะรุนแรง 

(แผน่ดินไหวและระเบิด) 

ร้อยโทเมธา ไชยโย 

รูปที ่9 การสัมมนาระหว่างวันที ่16 – 18 ธันวาคม 2563 
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ภาคผนวก 

มาตรฐานท่ีดาํเนินการจดัซ้ือเพื่อใชใ้นงานวจิยัแสดงไวใ้นภาคผนวก ดงัน้ี 

1. ACI 349-13
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2. 2019 ASME BPVC Section III – Rules For Construction Of Nuclear Facility Component (The

American Society of Mechanical Engineers, 2019)
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https://en.wikipedia.org/wiki/ASME_Boiler_and_Pressure_Vessel_Code#ASME_BPVC_Section_III_-_Rules_for_Construction_of_Nuclear_Facility_Components


3. American Nuclear Society – Nuclear Analysis and Design of Concrete Radiation Shielding For Nuclear

Power Plants (American Nuclear Society, 2006)
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เอกสารอ้างองิ

1. The American Society of Mechanical Engineers, 2019 BPVC Section III – Rules For

Construction Of Nuclear Facility Component

2. ASTM C637-98a, American Standard Testing Methods, 2003 Standard Specification for

Aggregates for Radiation-Shielding Concrete

3. American Nuclear Society, 2006 Nuclear Analysis and Design of Concrete Radiation Shielding

For Nuclear Power Plants

4. ASTM C638-92 (2002), American Standard Testing Methods, 2002 Standard Descriptive

Nonmenclature of Constituents of Aggregates for Radiation-Shielding Concrete

5. ASTM C294-05, American Standard Testing Methods, Standard Descriptive Nomenclature for

Constituents of Concrete Aggregates

6. ASTM C33-03, American Standard Testing Methods, Standard Specification for Concrete

Aggregates

7. ASTM C131, American Standard Testing Methods, Resistance to Degradation of Small-Size

Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine

8. ASTM C535, American Standard Testing Methods, Resistance to Degradation of Large-Size

Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine

9. ACI 318M-08, American Concrete Institute, Building Code Requirements for Structural Concrete

and Commentary

10. ACI 349M-13, American Concrete Institute, Requirements for Nuclear Safety-Related Concrete

Structures and Commentary

11. G.S. Budi, H. Koentjoro, J. Wijaya, E.F. Sikomena, The attenuation coefficient of barite concrete

subjected to gamma-ray radiation, MATEC Web of Conferences (2019), 258

12. M.O. Azeez, S. Ahmad, S.U. Aldulaijan, M. Maslehuddin, A.A. Naqvi, Radiation shielding

performance of heavy-weight concrete mixtures, Construction and Building Materials (2019),

284-291

13. ASTM C127, American Standard Testing Methods, Standard Test Method for Density, Relative

Density (Specific Gravity), and Absorption of Coarse Aggregate
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14. ASTM C128, American Standard Testing Methods, Standard Test Method for Density, Relative

Density (Specific Gravity), and Absorption of Fine Aggregate

15. ASTM C192, American Standard Testing Methods, Standard Practice for Making and Curing

Concrete Test Specimens in the Laboratory

16. I. Akkurt, A.M. El-Khayatt, The effect of barite proportion on neutron and gamma-ray shielding,

Materials Science (2003).
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รายงานสถานภาพการปิดโครงการ 
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20/8/2564 รายงานสถานภาพการปิดโครงการ

https://nriis.go.th/Report/Report_Special_SummaryForDepartmentOnStatusAll4.aspx

รายงานสถานภาพการปดโครงการ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (983)

ปงบประมาณ

โครงการที่ไดรับ
จัดสรร

งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร

(บาท)

โครงการที่
เสร็จสิ้น

งบประมาณ
ที่ใช (บาท)

โครงการที่
ยังไมเสร็จ

สิ้น
งบประมาณ

(บาท)

ประสิทธิภาพ
โครงการเสร็จสิ้น
ที่มีรายงานฉบับ

สมบูรณ

โครงการเสร็จสิ้นที่
เปดเผยรายงาน
ฉบับสมบูรณ

โครงการเสร็จสิ้นที่ไม
เปดเผยรายงานฉบับ

สมบูรณ

รอยละการเปด
เผยรายงานฉบับ

สมบูรณ

2555
3 

1,275,000
3 

1,275,000
0 
0

100 % 
100 %

1 
665,000

1 
665,000

0 
0

100 % 
100 %

2556
1 

290,000
1 

290,000
0 
0

100 % 
100 %

0 
0

0 
0

0 
0

0 
0

2558
3 

2,910,000
3 

2,910,000
0 
0

100 % 
100 %

0 
0

0 
0

0 
0

0 
0

2559
1 

2,304,200
1 

2,304,200
0 
0

100 % 
100 %

0 
0

0 
0

0 
0

0 
0

2560
3 

33,310,800
3 

33,310,800
0 
0

100 % 
100 %

0 
0

0 
0

0 
0

0 
0

2561
8 

31,537,400
8 

31,537,400
0 
0

100 % 
100 %

2 
10,560,800

2 
10,560,800

0 
0

100 % 
100 %

2562
16 

27,641,000
16 

27,641,000
0 
0

100 % 
100 %

13 
24,357,200

13 
24,357,200

0 
0

100 % 
100 %

2563
10 

87,420,000
0 
0

10 
87,420,000

0 % 
0 %

0 
0

0 
0

0 
0

0 
0

2564
8 

12,974,600
0 
0

8 
12,974,600

0 % 
0 %

0 
0

0 
0

0 
0

0 
0

** รายงานภาพรวมสถานภาพโครงการจะแสดงเฉพาะปที่มีโครงการอยูในระบบเทานั้น **

หมายเหต:ุ 
1. คอลัมน “โครงการที่ไดรับจัดสรรและงบประมาณที่ไดรับจัดสรร(บาท)” หมายถึงจำนวนโครงการและงบประมาณรวมของโครงการ ที่ไดรับจัดสรรให
ดำเนินการในปงบประมาณนั้น ทั้งโครงการสิ้นสุดในปงบประมาณและโครงการตอเนื่อง โดยไมเกี่ยวของกับประสิทธิภาพการเบิกจายจริงของหนวยงาน
คอลัมนนี้ใชสำหรับอางอิงภาพรวมการไดรับจัดสรรโครงการในปนั้นๆ
2. คอลัมน “โครงการที่เสร็จสิ้นและงบประมาณที่ใช(บาท)” หมายถึงโครงการที่มีสถานะงานเปน “โครงการวิจัยเสร็จสิ้น(8)” หรือ โครงการตอเนื่องที่
ดำเนินการตอในปถัดไป (20) หรือ โครงการตอเนื่องที่ไมไดดำเนินการตอเนื่องในปถัดไป (30) ซึ่งระบบจะนับเฉพาะโครงการวิจัยเดี่ยวหรือชุดโครงการ/
แผนงานวิจัย เทานั้น (ไมนับโครงการยอย)
3. คอลัมน “โครงการที่ยังไมเสร็จสิ้น งบประมาณ(บาท)” หมายถึง โครงการวิจัยที่ยังไมเสร็จสิ้น ไมไดอยูในสถานะงาน“โครงการวิจัยเสร็จสิ้น(8)” หรือ
โครงการตอเนื่องที่ดำเนินการตอในปถัดไป (20) หรือ โครงการตอเนื่องที่ไมไดดำเนินการตอเนื่องในปถัดไป (30) ซึ่งระบบจะนับเฉพาะโครงการวิจัยเดี่ยว
หรือชุดโครงการ/แผนงานวิจัย เทานั้น (ไมนับโครงการยอย)
4. อนึ่ง บางโครงการที่ขยายระยะเวลา เมื่อไดรับอนุมัติตามกระบวนการของหนวยงานแลว ผูประสานหนวยงานตองปรับแกขอมูลระยะเวลาดำเนินการใน
ระบบ NRMS และ scan เอกสารการขยายเวลาแนบเขาระบบเพื่อเปนหลักฐานไวในระบบดวย
5. ประสิทธิภาพ คิดจาก (โครงการที่เสร็จสิ้น,งบประมาณที่ใช(บาท))/(โครงการที่ไดรับจัดสรร,งบประมาณที่ไดรับจัดสรร(บาท))
6. จำนวนโครงการและงบประมาณ นับเฉพาะโครงการวิจัย และ แผนงานวิจัย หรือชุดโครงการวิจัยไมรวมโครงการยอย ภายใตแผนงานวิจัย
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