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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวัดสารกัมมันตรังสีที่เกิดตามธรรมชาติและที่มนุษยผลิตขึ้นในตะกอนดิน

ชายฝงทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฏรธานี และนครศรีธรรมราช เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐาน โดยไดทําการ
ตรวจวิเคราะหอัตราการปลดปลอยรังสีบีตา/แอลฟารวม พบวา มีอัตราการปลดปลอยรังสีแอลฟาที่สูงสุดอยูที่ อ.
เมือง (บานดอน) จ.สุราษฎรธานี มีคาเทากับ 0.050±0.003 cps/cm2 และอัตราการปลดปลอยรังสีบีตาท่ีสูงสุดอยูที่ อ.สิ
ชล จ.นครศรีธรรมราช มีคาเทากับ 0.091±0.001 cps/g และทําการวิเคราะหดวยเทคนิคแกมมาสเปกโทรเมตรี เพ่ือหา
ความเขมขนกัมมันตรังสีตามธรรมชาติของ 226Ra  228Ra  40K และที่มนุษยผลิตขึ้น คือ 137Cs นอกจากนี้ไดทําการ
วิเคราะหดวยเทคนิค ICP-MS และเทคนิคแอลฟาสเปกโทรเมตรี เพ่ือหาความเขมขนกัมมันตรังสีของ  238 U  235U 
และ 232Th  พบวาคาสูงสุดอยูที่ตําแหนงเดียวกัน คือ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีคาเทากับ 69.89±0.84 Bq/kg 
(226Ra)  116.73±1.96 Bq/g (228Ra)  1,176.89±21.28 Bq/kg (40K)  4.04±0.63 Bq/kg (137Cs)  59.42 ±0.96 Bq/kg 
(65.55±1.35 Bq/kg, แอลฟาสเปกโทรเมตรี) (238U)  2.23±0.04 Bq/kg (2.98±0.06 Bq/kg, แอลฟาสเปกโทรเมตรี) 
(235U) และ 118.13±0.35 Bq/kg (126.40±0.87 Bq/kg, แอลฟาสเปกโทรเมตรี) (232Th) สําหรับการศึกษาการดูดซับสาร
รังสีบางชนิดของตะกอนดิน โดยหาจากคาสัมประสิทธิ์การแจกแจงการดูดซับสารรังสี (Distribution Coefficients, 
Kd) ของ 137Cs ในที่น้ีไดทดลองหาชนิดของตะกอนที่มีผลตอการการดูดซับสารรังสีของตะกอน 3 ชนิด คือ ทราย
หยาบ ทรายละเอียด และดินเคลย พบวา การดูดซับความเขมขนของสารรังสีในตะกอนขนาดเล็ก (< 0.002 
มิลลิเมตร) มีการดูดซับไดมากกวาตะกอนขนาดใหญ (< 2 มิลลิเมตร) 
 
คําสําคัญ : แกมมาสเปกโทรเมตรี   อัตราการปลดปลอยรังสีแอลฟา/บีตารวม   การดูดซับสารรังสี 
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Abstract 
The aim of this research was to measure natural and artificial radionuclides in long shore sediments of 

Prachuap Khiri Khan, Chumphon, Surat Thani and Nakhon Si Thammarat provinces in order to establish baseline 
data. This research was measured the gross emission rate of alpha/beta. It was found that the highest gross alpha 
emission rate was 0.050±0.003 cps/cm2 at Amphoe Muaeng (Bandon), Surat Thani Province, whereas the highest 
gross beta emission rate was found to be 0.091±0.001 cps/g at Amphoe Sichon, Nakhon Si Thammarat Province. 
Measurement of the activity concentration due to 226Ra, 228Ra, 40K (naturally occurring radionuclides) and 137Cs 
(artificial radionuclide) in sediment sample was performed by gamma-spectrometry, and 238U, 235U and 232Th 

concentrations were analyzed by ICP-MS and alpha-spectrometry. The maximum activity concentration of 
analyzed radionuclides in sediment samples were found at Amphoe Sichon, Nakhon Si Thammarat Province, 
which were: 69.89±0.84 Bq/kg for 226Ra, 116.73±1.96 Bq/g for 228Ra, 1,176.89±21.28 Bq/kg for 40K, 4.04±0.63 
Bq/kg for 137Cs, 59.42 ±0.96 Bq/kg (65.55±1.35 Bq/kg, alpha-spectrometry) for 238U, 2.23±0.04 Bq/kg (2.98±0.06 
Bq/kg, alpha-spectrometry) for 235U and 118.13±0.35 Bq/kg (126.40±0.87 Bq/kg, alpha-spectrometry) for 232Th. 
The absorption behavior of 137Cs radionuclide in sediment was also investigated. The distribution coefficient, Kd, 
of 137Cs was carried out in three sediment types namely very coarse sand, fine sand and clay. The Kd value in small 
(< 0.002 mm) sediment particles was found to be significantly higher than that of coarse particles (<2 mm) 

 
Keywords: gamma-spectrometry, gross alpha/beta, distribution coefficient 
 

1.บทนํา 
 

 บริเวณชายฝงทะเลอาวไทย ตั้งแตจังหวัด ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี และ
นครศรีธรรมราช เปนพื้นท่ีท่ีไดมีการศึกษาพบวามีศักยภาพเปนท่ีตั้งอุตสาหกรรมหนักของประเทศ 
เชน โรงไฟฟาถานหิน โรงไฟฟานิวเคลียร และโรงงานถลุงแร ซ่ึงถามีกิจกรรมดังกลาวเหลานี้
เกิดข้ึนในพื้นท่ีอาจจะมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในน้ําทะเล ตะกอนดิน พืช และสัตวน้ําได ดังนั้น 
จึงมีความจําเปนท่ีควรศึกษาเกี่ยวกับขอมูลรังสีพื้นหลัง (background radiation) และพ้ืนฐาน (base 
line data) ของบริเวณพื้นท่ีดังกลาว การศึกษาน้ีมุงเนนการจัดทําขอมูลรังสีพื้นฐาน (base line data) 
ในตะกอนดินชายฝงของพ้ืนท่ีศึกษาบริเวณจังหวัด ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี และ
นครศรีธรรมราช 
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2. วิธีการ 
 

 2.1 ขั้นตอนการเก็บตัวอยางและเตรียมตัวอยาง 
สถานที่เก็บตัวอยางตะกอนดิน เก็บตัวอยางตะกอนดินโดยใชเคร่ืองมือเก็บตะกอนแบบจวง 

โดยแตละจังหวัดทําการเก็บตัวอยางท้ังหมด 3 จุด ซ่ึงในแตละจุดไดออกแบบวิธีการเก็บตะกอนดินใน
ตําแหนงท่ีหางจากชายหาดตัวอยางละ 1 กิโลเมตร ท้ังหมด 6 ตัวอยาง ในแตละจังหวัด ทําใหได
ตัวอยางตะกอนดินจํานวน 18 ตัวอยาง ในแตละจังหวัด ซ่ึงพื้นท่ีศึกษาท่ีนํามาวิเคราะหปริมาณ
กัมมันตภาพ  แบงออกเปน  4 พื้นท่ี  คือ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ชุมพร  สุราษฏรธานี  และ
นครศรีธรรมราช 

การเตรียมตัวอยางนําตัวอยางตะดอนดินไปอบที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส นาน 6 ชม.หรือ
จนตัวอยางแหง นํามาบดใหละเอียด และรอนดวยตะแกรง หลังจากนั้นจึงนําไปดําเนินการวิจัยตางๆ 
2.2 ขั้นตอนการวิเคราะหตัวอยาง 
 งานวิจัยนี้ไดทําการวิเคราะหตัวอยางแบงออกเปน 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

2.2.1 การตรวจวัดรังสีแอลฟา/บีตารวม[1] ดวยหัววัดรังสีแอลฟา-บีตา ระดับแบกกราวดต่ําชนิด 
Gas Flow Proportional Counter รุน LB770 Win ของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
2.2.2 การตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีตามธรรมชาติ 226Ra  228Ra  40K และท่ีมนุษยผลิตข้ึน 137Cs 
โดยใชเทคนิคแกมมาสเปกโทรเมตรี ดวยหัววัดรังสีแกมมาแบบเจอรเมเนียมบริสุทธ์ิสูง (HPGe ) 
2.2.3 การตรวจวัด 235U  238U และ 232Th ดวยเทคนิค ICP-MS[2] และเทคนิคแอลฟาสเปกโทรเม
ตรี[3]โดยหัววัดรังสีชนิดกึ่งตัวนํา Passivated Implanted Planar Silicon (PIPS) Detector ของ 
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
2.2.4 การหาคาสัมประสิทธ์ิการแจกแจงการดูดซับสารรังสีของตะกอนดิน ในท่ีนี้ไดแบงการ
ทดลองออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

1. หาเวลาในการเขยาท่ีเหมาะสมในการดูดซับสารรังสี [4] โดยเตรียมตะกอนดินชนิด
ทรายหยาบและทรายละเอียด ปริมาตร 200 mg/l ซ่ึงเปนคาตะกอนแขวนลอยเฉล่ียของอาวไทย [5] 
มาเติมลงในนํ้าทะเลปริมาตร 400 ml จากน้ันเติมสารละลาย 137Cs ปริมาตร 0.8 ml (activity = 
65.12 Bq) ในทุกตัวอยาง เขยาสารนานประมาณเวลา 48 ช่ัวโมง จากนั้นนํามาแยกตะกอนออก
จากนํ้าทะเลโดยเคร่ืองเหวี่ยงตะกอน (centrifuge) ท่ี 6,000 rpm เปนเวลา 10 นาที จึงนําน้ํา
ปริมาตร 200 ± 2 ml ไปวัดปริมาณรังสีแกมมาโดยใชเวลาในการนับวัด 1 ช่ัวโมง 

2. หาปริมาณตะกอนแขวนลอยท่ีมีผลตอการดูดซับสารรังสี โดยทําการเปล่ียนแปลง
ปริมาณตะกอนแขวนลอย ซ่ึงไดกําหนดเวลาในการเขยาโดยอาศัยผลท่ีไดจากขอท่ี 1 และนําไป
คํานวณหาคา Kd เร่ิมโดยการนําตะกอนแขวนลอยชนิด ทรายหยาบ, ทรายละเอียด และ ดินเคลย 
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มาช่ังท่ีน้ําหนักตาง ๆ ตั้งแต 10 mg/l ถึง 150 mg/l ใสลงในน้ําทะเลปริมาตร 400±2 ml เติม 137Cs 
ปริมาตร 0.8 ml ในทุกตัวอยาง นํามาเขยาดวยเคร่ืองเขยาไฟฟาเปนเวลา 24 ช่ัวโมง และนํามาแยก
ตะกอนออกจากนํ้าทะเลและวัดปริมาณรังสีเหมือนกับขอท่ี 1 หลังจากนั้นจึงวัดความแรงรังสี
137Cs จากตะกอนแขวนลอยท่ีกรองผานกระดาษกรองแลว จึงนําผลที่ไดไปคํานวณหาคา Kd 

 

3. ผลการทดลองและวิจารณ 
 

3.1 ผลการวิเคราะหอัตราการปลดปลอยรังสีแอลฟาและบีตารวมเฉลี่ย ของตัวอยางตะกอนดินใน
พื้นท่ีศึกษา 

จากผลดังตารางท่ี 1 พบวา พื้นท่ีท่ีมีแนวโนมของอัตราการปลดปลอยรังสีแอลฟาสูงสุดเฉลี่ย
ท่ีบริเวณ อ.เมือง (บานดอน) จ.สุราษฎรธานี มีคาเทากับ 0.05±0.003 cps/cm2 และพ้ืนท่ีท่ีมีแนวโนม
ของอัตราการปลดปลอยรังสีบีตาสูงสุดเฉล่ียท่ีบริเวณ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช มีคาเทากับ 
0.09±0.001 cps /g 
 

ตารางท่ี 1 ผลของคาเฉล่ียของอัตราการปลดปลอยรังสีแอลฟาและบีตารวมในพ้ืนท่ีศึกษา 

พื้นท่ีศึกษา 
Net Beta 
(cps/g) 

Net Alpha 
(cps/cm2) 

อ.บางสะพานนอย จ.ประจวบคีรีขันธ 0.033±0.001 0.010±0.001 
อ.ประทิว จ.ชุมพร 0.043±0.001 0.019±0.002 
อ.ทาชนะ จ.สุราษฎรธานี 0.057±0.001 0.027±0.002 
อ.เมือง (บานดอน) จ.สุราษฎรธานี 0.079±0.001 0.050±0.003 
อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 0.091±0.001 0.044±0.003 
 

3.2 ผลการวิเคราะหความเขมขนของธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ 226Ra  228Ra  40K และท่ีมนุษย
ผลิตขึ้น 137Cs ในตะกอนดิน 
 

ตารางท่ี 2 ผลของคาเฉล่ียธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ 226Ra  228Ra  40K และท่ีมนุษยผลิตข้ึน 137Cs 
ในตะกอนดิน 

กัมมันตภาพรังสีจําเพาะ (Bq/kg) 
พื้นท่ีศึกษา Ra-226 Ra-228 K-40 Cs-137 

อ.บางสะพานนอย จ.ประจวบคีรีขันธ 21.34±0.50 38.98±1.00 230.41±6.30 <LLD 
อ.ประทิว จ.ชุมพร 22.46±0.50 38.60±1.00 276.02±6.60 0.61±0.30 
อ.ทาชนะ จ.สุราษฎรธานี 20.17±0.60 33.14±1.00 463.84±10.10 0.59±0.20 
อ.เมือง (บานดอน) จ.สุราษฎรธานี 36.08±0.70 60.73±1.50 565.00±12.70 1.28±0.60 
อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 42.09±0.70 61.52±1.40 624.68±12.60 1.14±0.30 
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จากผลดังตารางท่ี 2ของความเขมขนของธาตุกัมมันตรังสี 226Ra  228Ra  40K สูงสุดเฉล่ียอยูท่ี
บริเวณ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช มีคาเทากับ 42.09±0.65 Bq/kg  61.52±1.37 Bq/kg และ 
624.68±12.61 Bq/kg ตามลําดับ สวนคา 137Cs  มีคาสูงสุดเฉล่ียอยูท่ีบริเวณ อ.เมือง (บานดอน) จ. 
สุราษฏรธานี มีคาเทากับ 1.28±0.56 Bq/kg 
3.3 ผลจากการวิเคราะห  238 U  235U และ 232Th ไดเลือกตัวอยางท่ีมีปริมาณของความแรงรังสีของ 226Ra  
228Ra ท่ีมีคามากมาวิเคราะหปริมาณ 238 U  235U และ 232Th ดําเนินการโดยใชเคร่ือง ICP-MS 

พบวาแนวโนมไปในทางเดียวกัน คือ 238U  235U และ 232Th พบคาสูงสุดท่ี อ.สิชล จ.
นครศรีธรรมราช มีคาเทากับ 59.42 ±0.96 Bq/kg, 2.23±0.04 Bq/kg และ 118.13±0.35 Bq/kg 
ตามลําดับ และเม่ือทําการวิเคราะหเปรียบเทียบดวยเทคนิคแอลฟาสเปกโทรเมตรี พบวาคาท่ีไดนั้นมี
ปริมาณใกลเคียงกัน โดยคา 238U  235U และ 232Th สูงสุดมีคาเทากับ 65.55±1.35 Bq/kg  2.98±0.06 
Bq/kg และ126.40±0.87 Bq/kg ตามลําดับ 
3.4 การศึกษาการดูดซับสารรังสีบางชนิดของตะกอนดิน โดยหาจากคาสัมประสิทธ์ิการแจกแจงการ
ดูดซับสารรังสี (Distribution Coefficients, Kd) 

1. หาเวลาในการเขยาท่ีเหมาะสมในการดูดซับสารรังสี 
ผลจากการหาเวลาในการเขยาท่ีเหมาะสมในการดูดซับสารรังสีของ 137Cs ในตะกอนดินชนิด 

ทรายกรวดและทรายขนาดกลางในนํ้าทะเล ดังแสดงในรูปท่ี 1 พบวา เม่ือใชเวลาในการเขยาสาร
ตัวอยางผานไปประมาณ 24 ช่ัวโมง จะพบความสมดุลเกิดข้ึน ดังนั้นการดูดซับ137Cs จะคงท่ีอยูใน
ชวงเวลาระหวาง 24 ถึง 35 ช่ัวโมง พบวา การดูดซับสารกัมมันตรังสีของตะกอนดินจะเร่ิมคงท่ี 
เพราะฉะน้ันเวลาความสมดุลของ 24 ช่ัวโมงเปนเวลายาวเพียงพอสําหรับการเขยา 
 

  

รูปที่ 1 ความสัมพันธของเปอรเซ็นตการดูดซับสารรังสี
กับเวลาในการเขยาตัวอยางตะกอนแขวนลอย 

รูปที่ 2 คา Kd ของตะกอนแขวนลอย 3 ชนิดที่ใชในการศึกษา 

 

2.หาปริมาณตะกอนแขวนลอยท่ีมีผลตอการดูดซับสารรังสี 
จากการทดลองดังแสดงในรูปท่ี 2 พบวา คา Kd ของตะกอนแขวนลอยท่ีมีปริมาณ 10 mg/l ถึง 

150 mg/l มีแนวโนมท่ีสูงข้ึนตามปริมาณของตะกอนแขวนลอยท่ีเพิ่มมากข้ึน และตะกอนแขวนลอย
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ตางชนิดกันมีผลตอคา Kd โดยพบวา ตะกอนดินเคลยมีผลตอการเปล่ียนแปลงของคาความเขมขนของ
สารรังสีมากกวาตะกอนของทรายหยาบและทรายละเอียดท่ีมีน้ําหนักท่ีเทากัน และพบวา ดินเคลยมี
การดูดซับสารรังสีซีเซียมไดมากกวา (คา Kd สูงกวา) ทรายหยาบและทรายละเอียดเกือบ 10 เทา ท้ังนี้ 
เนื่องจากดินเคลยมีอนุภาคของตะกอนขนาดเล็กจึงมีพื้นท่ีผิวสัมผัสในการดูดซับสารรังสีไดมากกวา
ทรายหยาบและทรายละเอียด นอกจากนี้ผลการทดลองพบวา ตะกอนชนิดเคลย มีแนวโนมการดูดซับ
ของสารรังสีเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญเม่ือมีปริมาณของตะกอนแขวนลอยสูงกวา 150 mg/l 
 

4. สรุป 
 

จากการวิเคราะหในการหาความเขมขนกัมมันตภาพรังสีตามธรรมชาติและท่ีมนุษยผลิตข้ึน 
โดยเทคนิคตาง ๆ ซ่ึงผลที่ไดออกมาเปนแนวโนมไปในทางเดียวกันวาปริมาณสารกัมมันตรังสีท่ีเกิด
ตามธรรมชาติและท่ีมนุษยผลิตข้ึนในตะกอนดินชายฝ งทะเลบริเวณพื้น ท่ี ศึกษาที่จั งหวัด
นครศรีธรรมราชมีปริมาณสารกัมมันตรังสีมากท่ีสุด 

จากผลสํารวจดินในประเทศไทยมีคากัมมันตภาพของธาตุกัมมันตรังสี 226Ra เฉล่ียอยูในชวง 
11-78 Bq/kg มี 40K มีคาเฉล่ียอยูในชวง 7-712 Bq/kg มี 238U เฉล่ียอยูในชวง 3-370 Bq/kg และ มี 
232Th เฉล่ียอยูในชวง 7-120 Bq/kg ขณะท่ีคาเฉล่ียของธาตุกัมมันตรังสี 226Ra และ 40K ในดินจากท่ัว
โลก เทากับ 32 และ 420 Bq/kg มี 238U และ 232Th ในดินเฉล่ียอยูท่ี 33 และ 45 Bq/kg 
[UNSCEAR,2000][6] ซ่ึงผลของตะกอนดินจากพื้นท่ีศึกษามีปริมาณ 226Ra อยูในคาเฉล่ียดังกลาว สวน
40K มีคาสูงกวาคาเฉล่ียของดินในไทยและจากท่ัวโลก และ 238U   232Th อยูในคาเฉล่ียของดินในไทย
แตสูงกวาดินจากท่ัวโลก 

การศึกษาการดูดซับสารรังสีจะใชคา Kd เปนดัชนีบงช้ีความแตกตางของตะกอนดินตอการ
ดูดซับสารรังสี ซ่ึงพบวาขนาดของตะกอนและปริมาณตะกอนแขวนลอยโดยเฉพาะตะกอนท่ีมีขนาด
เล็ก มีผลตอการดูดซับสารกัมมันตรังสี กลาวคือ ตะกอนขนาดเล็กจะมีคา Kd สูงกวาตะกอนขนาด
ใหญและพบวาตะกอนขนาดเล็กท่ีมีปริมาณตะกอนแขวนลอยอยูในชวง 10-150 mg/l จะพบการ
เปล่ียนแปลงของคา Kd อยางชัดเจน ในขณะท่ีตะกอนแขวนลอยขนาดใหญพบการเปล่ียนแปลงนอย
กวาเม่ือมีปริมาณตะกอนแขวนลอยเพ่ิมข้ึน 
 

5. กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนจากโครงการความรวมมือในการผลิตนักวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับปริญญาโทสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และขอขอบพระคุณ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ในโครงการ Nuclear Power 
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Plant Feasibility Study ท่ีชวยในการเก็บตัวอยางงานวิจัย และสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา ภาควิชา
วิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับตะกอน
แขวนลอยในอาวไทย 
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