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บทคัดยอ 
ถังเรดอนแชมเบอรและโทรอนแชมเบอรที่ไดทําการออกแบบ และทําขึ้นใหมน้ี ตัวถังมีรูปรางเปน

ทรงกระบอก ทําดวยแผนโลหะเหล็กกลาไรสนิม สําหรับถังเรดอนแชมเบอรจะมีปริมาตร 100 ลิตร สวนถังโทรอน
แชมเบอรมีปริมาตร 50 ลิตร จุดประสงคของการออกแบบ เพ่ือใหไดสภาพที่ใกลเคียงกับสภาพของสิ่งแวดลอมจริง
ในการปรับเทียบคาของอุปกรณตรวจวัด โดยตัวถังสามารถปรับอุณหภูมิ ควบคุมความช้ืน และ จัดระดับตําแหนง
ความสูงของอุปกรณตรวจวัดแกสเรดอนและแกสโทรอนที่ติดต้ังอยูในถังได ภายในถังประกอบดวยพัดลมสองตัว 
ปรับความเร็วได ติดต้ังเอาไวสองฝงตรงขามกัน ที่ระดับความสูง 1/3 จากกนถัง เพ่ือรักษาระดับความสมํ่าเสมอของ
แกสเรดอนและแกสโทรอนภายในถัง ถังปรับเทียบน้ีสามารถใชในการศึกษาและวิจัยพฤติกรรมของแกสเรดอนและ    
โทรอนได นอกเหนือจากการใชปรับเทียบเครื่องมือตรวจวัดแกสเรดอน และโทรอน และ ธาตุที่เกิดจากการสลาย
กัมมันตรังสี แบบติดต้ังอยูกับที่ โดยใชผงเรเดียม-226 (ตนกําเนิดสารรังสีแบบมาตรฐานของบริษัท Pylon) และ
อุปกรณไสตะเกียง เปนวัสดุตนกําเนิดของแกสเรดอนและแกสโทรอนตามลําดับ 
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Abstract 
Radon and thoron chambers have been designed, constructed, and tested. The chambers are cylindrical 

shape made of stainless steel with approx. volume of 100 L for radon and 50 L for thoron. The aim was for 
calibrate passive detector in simulated environmental conditions. The designed chamber was adjusted on 
temperature, control humidity and could equip the passive radon and thoron detectors at various level positions. 
There were two fans with variable speeds fitted in two opposite angles at height around 1/3 from the bottom to 
maintain the uniformity of radon/thoron gas inside the chamber. These calibration chambers can be used to 
perform researches and studies on radon/thoron behaviors, besides calibrating different types of passive detectors 
which are used for measuring radon, thoron and its daughters. The source materials for radon and thoron chambers 
were dry powder of radium-226 (standard source of Pylon Company) and the lantern mantles, respectively. 
 
Keywords:   radon chamber, thoron chamber, calibration 
 

1.บทนํา 
 

 การพัฒนาระบบปรับเทียบแกสเรดอน และโทรอน เพื่อนําไปใชในงานวิจัยการวัดแกส
เรดอนในดินและในอากาศ เรดอนและโทรอนเปนแกสกัมมันตรังสีท่ีมีแหลงกําเนิดสวนใหญจาก
เปลือกโลก1 โดยเฉพาะช้ันหิน หรือดินท่ีประกอบดวยแรยูเรเนียม ทอเรียม หรือเรเดียม 

 เรดอนและโทรอนเปนธาตุกัมมันตรังสีในธรรมชาติท่ีสลายตอจากเรเดียม (Ra-226 และ Ra-
228) ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของอนุกรมยูเรเนียม และทอเรียม2 ตามลําดับ และโดยท่ัวไปอุตสาหกรรมแร
หินและแรหนักจะใชวัตถุดิบจากเปลือกโลกในกระบวนการผลิตปริมาณสูง จึงหลีกเล่ียงไมไดท่ีจะ
พบธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในกระบวนการผลิต  จากการวิจัยท่ีผานมาพบวา แรหินของบาง
บริษัทมีองคประกอบของธาตุทอเรียมในปริมาณที่สูง3 ดังนั้น จึงตรวจพบแกสโทรอนสูงอยางมี
นัยสําคัญในกระบวนการผลิต ซ่ึงตางจากบางบริษัทท่ีพบเรดอนสูงกวาโทรอน ดังนั้น ในการ
ปรับเทียบหัววัดจึงควรทําการปรับเทียบหัววัดเรดอนและโทรอนในระบบปรับเทียบมาตรฐานท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง ดังนั้นคณะวิจัยจึงมีความสนใจอยางยิ่งท่ีจะจัดสราง และพัฒนาระบบปรับเทียบ
แบบ exposure chamber มาตรฐานท่ีมีความถูกตองและแมนยําสูง ทัดเทียมกับระบบปรับเทียบแกส
เรดอน และโทรอนมาตรฐานในตางประเทศ จึงเปนท่ีมาของโครงการนี้ 
 สําหรับการตรวจวัดปริมาณแกสเรดอน, โทรอน และธาตุกัมมันตภาพรังสีลูกหลานนั้น มีอยู
ดวยกันหลายเทคนิค แตท่ีนิยมและเปนท่ีรูจักกันอยางกวางขวางท่ัวโลก คือ เทคนิคการตรวจวัด
แบบ passive method โดยใช solid state nuclear track detector  (SSNTD) เปนตัวบันทึกรอยของ
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อนุภาคแอลฟา จากแกสเรดอนโทรอนและธาตุลูกหลาน จากน้ันก็จะเปล่ียนเปนปริมาณความ
เขมขน โดยใชคาคงตัว ท่ีไดจากการปรับเทียบ (calibration factor) ซ่ึงความนาเช่ือถือในการ
ตรวจวัดดวยเทคนิคก็ข้ึนอยูกับความแมนยํา และความถูกตองเท่ียงตรงของระบบที่ใชในการ
ปรับเทียบ ดังนั้นถาในพ้ืนท่ีศึกษาตรวจพบท้ังแกสเรดอนและโทรอน SSNTD ควรจะถูกปรับเทียบ
ในระบบปดท่ีทราบปริมาณความเขมขนของเรดอนและโทรอน  นอกจากนี้ เพื่อใหการตรวจวัด
แกสเรดอนและโทรอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองแมนยํา exposure chamber ควร
ออกแบบเพื่อใหสามารถศึกษาปจจัยตาง ๆ ซ่ึงมีผลกับประสิทธิภาพในการตรวจวัดแกสเรดอน โท
รอน และธาตุลูกหลาน โดยตรง เชน ความช้ืน อุณหภูมิ และการกระจายตัวของอนุภาคลูกหลาน 
 

2. การออกแบบ และจัดสรางระบบปรบัเทียบแกสเรดอนและโทรอน 
 

ระบบปรับเทียบแกสเรดอนและโทรอน ท่ีทางคณะผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนมาน้ี เปนระบบ
ปรับเทียบแบบ exposure chamber โดยไดทําการออกแบบ จัดสราง และปรับแกระบบตาง ๆ ภายใน
แชมเบอร ใหมีความสะดวกในการใชงาน โดยไดทําการจัดสรางและติดต้ังแชมเบอรข้ึนจํานวน 2 
แชมเบอร ท่ีมีลักษณะเหมือนกัน จะตางกันเพียงขนาดของแชมเบอร คือ แชมเบอรขนาด 70 ลิตร 
สําหรับการปรับเทียบแกสโทรอน และแชมเบอรขนาด 150 ลิตร ใชในการปรับเทียบแกสเรดอน 
ภายในแชมเบอรท้ังสองน้ีจะมีระบบควบคุมอุณหภูมิ และระบบหมุนเวียนอากาศ โดยระบบควบคุม
อุณหภูมิจะมีฮีตเตอร (heater) และคูลเลอร (cooler) ทําหนาท่ีควบคุมและปรับอุณหภูมิภายในแชม
เบอรใหเทากับอุณหภูมิท่ีตองการ สวนระบบหมุนเวียนอากาศ จะติดตั้งพัดลมภายในแชมเบอร 
จํานวน 2 ตัว โดยพัดลมนี้จะเปนตัวชวยในการผสมแกสเรดอนและแกสโทรอนภายในแชมเบอรใหมี
การกระจายตัวอยางสมํ่าเสมอ 

สําหรับการศึกษาพารามิเตอรตาง ๆ ท่ีมีผลตอการตรวจวัดแกสเรดอนและโทรอน เชน 
ความช้ืน อุณหภูมิ ความดัน และปริมาณของ unattached progeny นั้น คณะวิจัยไดออกแบบใหมีระบบ
ควบคุมอุณหภูมิอยูภายในแชมเบอร สําหรับระบบควบคุมความชื้นนั้นจะติดต้ังอยูดานนอกแชมเบอร
และเช่ือมตอเขาวาลวท่ีติดต้ังไวกับตัวแชมเบอร โดยรอบ ๆ แชมเบอรไดติดตั้งวาลวไวหลายจุด เพราะ
จะตองทําการเช่ือมตอระบบอ่ืน ๆ เขากับแชมเบอรดวย เชน ระบบของแหลงกําเนิดเรดอน และ
แหลงกําเนิดโทรอน และระบบตรวจวัดความเขมขนของแกสเรดอน และแกสโทรอน 

รูปโครงรางของแชมเบอรท่ีออกแบบมีลักษณะดังแสดงในรูปท่ี 1A และสําหรับลักษณะของ
แชมเบอรท่ีจัดสราง และติดต้ังแลวเสร็จนั้น ดังแสดงดังรูปท่ี 1B  
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รูปท่ี 1 แชมเบอรของระบบปรับเทียบแบบ exposure chamber 

 

3. การทดสอบระบบปรับเทียบแกสเรดอนและโทรอน 
 

 เม่ือไดทําการจัดสรางตัวถังเรดอน/โทรอน (แชมเบอร) และติดต้ังระบบปรับเทียบเรียบรอย
แลว ทางคณะผูวิจัยไดทําการทดสอบระบบการทํางานตาง ๆ ของตัวแชมเบอร เพื่อตรวจสอบวาระบบ
ท่ีจัดสรางข้ึนสามารถใชงานไดจริง นอกจากนี้ยังไดทําการทดสอบหาสภาวะแวดลอมท่ีเหมาะสม
สําหรับการปรับเทียบ โดยมีรายละเอียดของการทดสอบคือ 
3.1 การทดสอบการรั่วของแชมเบอร 

สําหรับการทดสอบการร่ัวของแชมเบอรในระบบปด โดยใชแกสเรดอนนั้น จะทําการปลอย
แกสเรดอนเขาสูแชมเบอรเปนเวลา 5 นาที โดยเร่ิมทําการตรวจวัดความเขมขนของเรดอนภายในถัง
แชมเบอรไปพรอม ๆ กับการปลอยแกสเรดอน ดวยเคร่ือง RAD 7 และเม่ือครบกําหนดเวลาการปลอย
แกสเรดอนเขาสูแชมเบอรแลวก็จะปดวาลวทอนําแกสเรดอนแลวเอาแหลงกําเนิดเรดอนออก สําหรับ
การตรวจวัดแกสเรดอนนั้น เคร่ืองจะทําการตรวจวัดและรายงานผลทุก ๆ หนึ่งช่ัวโมง โดยจะทําการ
ตรวจวัดความเขมขนของแกสเรดอนภายในถังติดตอกันเปนเวลาประมาณ 5 วัน จากน้ันจึงนําขอมูลท่ี
ไดมาทําการเขียนกราฟความเขมขนเรดอนท่ีตรวจวัดไดเปรียบเทียบกับความเขมขนของแกสเรดอนท่ี
ไดจากการสลายของเรดอนตามทฤษฎี ซ่ึงโดยปกติแลวความเขมขนของแกสเรดอนภายในแชมเบอรท่ี
วัดไดจะลดลง ตามกฎการสลายของแกสเรดอน ดังนั้นหากกราฟความเขมขนของแกสเรดอนท่ี
ตรวจวัดไดมีคาลดลงมากกวาคาท่ีคํานวณไดจากการสลายตามทฤษฎีในชวงเวลาท่ีทําการทดลองแลว 
แสดงวาตัวแชมเบอรมีการร่ัวของอากาศภายในแชมเบอรเกิดข้ึน และในทางตรงกันขามหากแชมเบอร
ไมมีการร่ัวของอากาศแลว กราฟความเขมขนของเรดอนท่ีตรวจวัดไดจะเปนไปตามทฤษฎี 

 

A 

 
 

Radon 
Thoron 

B 
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3.2 การทดสอบระบบควบคมุความชื้น 
เนื่องจากความช้ืนมีผลตอความเขมขนของแกสภายในแชมเบอรเปนอยางมาก หากความชื้น

ภายในแชมเบอรไมคงท่ี จะทําใหความเขมขนของแกสเรดอนและโทรอนภายในแชมเบอรไมคงท่ี 
ดังนั้นจึงตองมีการควบคุมใหความช้ืนภายในแชมเบอรคงท่ี ซ่ึงในการทดสอบนี้ไดทําการตอระบบ
ควบคุมความช้ืนเขากับแชมเบอร (ดังแสดงในรูปท่ี 2) เพื่อควบคุมความช้ืนภายในแชมเบอร และได
ทําการตรวจวัดความชื้นภายในแชมเบอรอยางตอเนื่องทุก ๆ 1 ช่ัวโมง โดยทําการวัดติดตอกันเปนเวลา 
3-5 วัน จากน้ันจึงนําคาความช้ืนภายในแชมเบอรท่ีตรวจวัดไดมาหาระยะเวลาท่ีเหมาะสมที่ทําให
ความชื้นภายในแชมเบอรคงท่ี ซ่ึงเวลาที่ไดนี้คือระยะเวลาท่ีเหมาะสมกอนทําการทดสอบเรื่องอ่ืน ๆ 
และกอนท่ีจะทําการปรับเทียบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 แผนผังการจัดระบบควบคุมความช้ืน 
 

3.3 การทดสอบหาตําแหนงท่ีเหมาะสมสําหรับการปลอยแกสเรดอน/โทรอน 
การทดสอบเพ่ือหาตําแหนงท่ีเหมาะสมในการปลอยแกสเรดอน/โทรอน เขาสูแชมเบอรนี้ 

คณะผูวิจัยไดเลือกทดสอบการปลอยแกสเรดอน/โทรอน เขาสูแชมเบอรไว 3 ตําแหนง คือ 1) ปลอย
จากกนถัง 2) ปลอยจากกลางถัง และ 3) ปลอยจากปากถัง โดยในการทดสอบแตละคร้ังไดทําการ
ตรวจวัดความเขมขนของแกสเรดอน/โทรอน อุณหภูมิ และความช้ืนภายในแชมเบอร ไปพรอม ๆ กัน
ดวย โดยทําการตรวจวัดอยางตอเนื่องทุก ๆ 30 นาที เปนเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง ซ่ึงกอนทําการ
ทดสอบสําหรับตําแหนงการปลอยแกสตําแหนงใหมจะตองหยุดระบบควบคุมความชื้น และหยุด
ปลอยแกสเขาสูแชมเบอร พรอมท้ังดูดเอาแกสท่ีมีอยูเดิมออกจากแชมเบอรกอนทุกคร้ัง 

Room 
Air 

Mixing 
Chamber 

Dry Silica gel Dry Silica gel 

Water 

Environmental 
monitor 

 
Radon/Thoron 

Chamber 

Pump Flow meter Filter holder 
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3.4 การทดสอบการกระจายตัวของแกสเรดอน/โทรอนภายในแชมเบอร 
ภายในแชมเบอรมีการติดต้ังพัดลมจํานวน 2 ตัว เพื่อชวยใหแกสเรดอน/โทรอนท่ีเขาสูภายใน

แชมเบอรไดมีการผสมและกระจายตัวอยางสมํ่าเสมอกัน ดังนั้นจึงตองทําการทดสอบเพื่อหาทิศทาง
และความเร็วของพัดลมท่ีทําใหแกสมีการกระจายตัวอยางสม่ําเสมอในทุกตําแหนง โดยทําการปรับ
ระดับและทิศทางของพัดลมในลักษณะตาง ๆ และทําการตรวจวัดความเขมขนของแกสเรดอน/โท
รอน ความเร็วลม ความช้ืน และอุณหภูมิท่ีตําแหนงตาง ๆ ภายในแชมเบอร นําผลท่ีไดจากการทดสอบ
มาพิจารณาเลือกทิศทางและความเร็วของพัดลม ท่ีทําใหไดความเขมขนของแกสเรดอน/โทรอน 
ความเร็วลม อุณหภูมิ และความช้ืน ท่ีใกลเคียงกันในทุกตําแหนงภายในแชมเบอร เพื่อนําไปจัดระบบ
ใหเหมาะสมสําหรับใชในการทําการปรับเทียบ 
3.5 การทดสอบทําการปรับเทียบกอนทําการปรับเทียบจริง 

การทดสอบนี้ไดจัดระบบใหเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการปรับเทียบ โดยเลือกจัดระบบจากผลท่ี
ไดจากการทดสอบระบบในขอ 3.1-3.4 โดยเร่ิมจากการปรับความช้ืนภายในแชมเบอรใหคงท่ี 
หลังจากนั้นกอนเร่ิมทําการทดสอบการปรับเทียบจะตองทําการปดระบบควบคุมความช้ืน และหยุด
ปลอยแกสเรดอน/โทรอน เพื่อนําหัววัดแบบ SSNTD วางในแชมเบอร แตในการทดสอบนี้จะยังไมได
นําหัววัดมาใชในการปรับเทียบ เปนเพียงการจําลองระบบเสมือนไดมีการทําการปรับเทียบจริง ๆ 
เทานั้น จากนั้นปดแชมเบอรใหสนิท แลวเปดระบบควบคุมความชื้นเปนเวลา 30 นาที กอนปลอยแกส
เรดอน/โทรอนเขาสูแชมเบอร ทําการตรวจวัดความเขมขนของแกสเรดอน/โทรอนทุก ๆ 1 ช่ัวโมง ท้ิง
ไวจนไดความเขมขนท่ีตองการ 
 

4. ผลการทดลอง 
 

4.1 ผลการทดสอบเรดอน/โทรอนแชมเบอร 
4.1.1 ผลการทดสอบการรั่วของเรดอน/โทรอนแชมเบอรดวยแกสเรดอน ดังแสดงในรูปท่ี 3 

พบวาความเขมขนของแกสเรดอนภายในแชมเบอรมีคาใกลเคียงกับคาท่ีไดจากคํานวณทางทฤษฎี จึง
สรุปไดวาแชมเบอรท่ีไดจัดสรางข้ึนนี้ไมมีการร่ัวของแกสเรดอน 

 
รูปที่ 3 ผลการทดสอบการร่ัวของแชมเบอร (A) โทรอนแชมเบอร (B) เรดอนแชมเบอร 
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4.1.2 ผลการทดสอบระบบควบคุมความช้ืน ดังแสดงในรูปท่ี 4 พบวาในสวนของโทรอนแชม
เบอรจะใชเวลาประมาณ 8 ช่ัวโมง ความช้ืนภายในแชมเบอรจึงเร่ิมคงท่ี สําหรับในกรณีของเรดอน
แชมเบอรจะใชเวลาประมาณ 24 ช่ัวโมง ความช้ืนภายในจึงเร่ิมคงท่ี ดังนั้นกอนทําการทดลองตองปรับ
ความช้ืนภายในแชมเบอรใหคงท่ีกอน 
 

  
(A) โทรอนแชมเบอร (B) เรดอนแชมเบอร 

รูปท่ี 4 ผลการทดสอบความชื้น และอุณหภมิู ภายในแชมเบอร 
 

4.1.3 ผลการทดสอบหาตําแหนงท่ีเหมาะสมสําหรับการปลอยแกสเรดอน/โทรอน ดังแสดง
ในตารางท่ี 1 ซ่ึงพบวา ความเขมขนของเรดอน/โทรอน อุณหภูมิ และความชื้นท่ีตรวจวัดไดมีคาไม
แตกตางกัน ในแตละตําแหนงของการปลอยแกสเขาสูแชมเบอร 
 

ตารางท่ี 1 ความเขมขนของแกสโทรอน (Tn) เรดอน (Rn) อุณหภูมิ (Temp) และความช้ืนสัมพัทธ (RH) 

Tn Conc. ± error Rn Conc. ± error Temp. (oC) RH (%) 
Position 

(kBq/m3) (kBq/m3) Tn Rn Tn Rn 

Bottom 12.88±0.86 73.60±2.47 26.3 28.8 53 5.3 

Center 12.24±0.83 303.34±5.11 26.4 27.3 49 6.3 

Top 13.64±0.88 313.30±3.97 26.3 28.1 53 6.7 
 

4.1.4  การทดสอบการกระจายตัวของแกสเรดอน/โทรอนภายในแชมเบอร ดังแสดงในตาราง
ท่ี 2 และ 3 พบวา การกระจายตัวของแกสเรดอน/โทรอน อุณหภูมิ และความช้ืน ภายในแชมเบอร ไม
มีความแตกตางกันในแตละตําแหนง โดยการปรับทิศทางของพัดลมที่เหมาะสม สําหรับความ
สมํ่าเสมอของแกสโทรอนภายในโทรอนแชมเบอร คือ ปรับพัดลมใหกมลงเปนมุม 45 องศากับแนว
ระนาบ 1 ตัว และก็ปรับใหเงยข้ึนเปนมุม 45 องศากับแนวระนาบอีก 1 ตัว สําหรับความสมํ่าเสมอของ
แกสเรดอนภายในเรดอนแชมเบอร พบวา การปรับทิศทางของพัดลมท่ีเหมาะสม คือ เปดพัดลมตัว
เดียวและปรับพัดลมใหเงยข้ึนเปนมุม 90 องศากับแนวระนาบ เนื่องจากการปรับพัดลมใหมีทิศทาง
ดังกลาวจะชวยทําใหอากาศภายในแชมเบอรผสมกันไดดีท่ีสุด 
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ตารางท่ี 2 ความสม่ําเสมอของแกสโทรอนภายในโทรอนแชมเบอร 

Vertical Distance 
(cm) 

wind speed 
(m/s) 

Tn Conc.± 
S.D. (kBq/m3) 

Temp. 
(oC) 

RH. 
(%) 

0 0.59 18.04±1.21 28 57.3 

10 0.28 18.37±1.35 29.1 53.7 

20 0.42 17.28±0.31 29.7 51.7 

30 0.34 18.42±0.59 30.3 49.7 

40 0.39 18.22±0.49 30.4 49.3 

50 0.29 16.93±0.98 30.4 49.0 
 

ตารางท่ี 3 ความสม่ําเสมอของแกสเรดอนภายในเรดอนแชมเบอร 

Vertical Distance 
(cm) 

wind speed 
(m/s) 

Rn Conc.± 
S.D. (kBq/m3) 

Temp. 
(oC) 

RH. 
(%) 

0 0.32 364.72±7.24 28.1 6.3 

20 0.41 365.25±5.96 28.3 6 

40 0.64 367.46±5.99 28.4 7 

60 0.73 368.34±6.00 28.6 6 

80 0.38 368.33±6.00 28.9 6 
 

4.1.5 ผลการทดสอบทําการปรับเทียบกอนทําการปรับเทียบจริง ท่ีระดับความเขมขนรวม
ประมาณ 1000 kBq m-3 h สําหรับการปรับเทียบแกสโทรอน ผลการทดสอบดังแสดงในรูป 5 พบวา 
ความเขมขนของแกสโทรอน อุณหภูมิ และความชื้นภายในแชมเบอร คอนขางคงท่ีตลอดระยะเวลาที่
ทําการปรับเทียบ ซ่ึงเหมาะสมท่ีจะทําการปรับเทียบจริงดวยหัววัดแบบ SSNTD ตอไปได 
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รูปท่ี 5 ผลทดสอบ
การปรับเทียบท่ี
ความเขมขน
รวมของแกสโท
รอนประมาณ 
1000 kBq/m3 
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หมายเหตุ สําหรับการทดสอบการปรับเทียบกอนการปรับเทียบจริงของเรดอนแชมเบอรนั้น
ขณะน้ีอยูระหวางการดําเนินการในหองปฏิบัติการ 
 

5. สรุป 
 

 การพัฒนาเรดอนและโทรอนแชมเบอรสําหรับการปรับเทียบอุปกรณตรวจวดัแกสเรดอนและ
โทรอนแบบติดต้ังอยูกับท่ี ขณะนี้ไดดําเนนิการวจิัยมาถึงข้ันตอนการออกแบบ จัดสรางระบบ ทดสอบ
ระบบตาง ๆ และไดทําการทดสอบระบบปรับเทียบแกสเรดอน/โทรอนแชมเบอรเปนท่ีเรียบรอยแลว 
และผลการทดสอบท่ีได เปนท่ีนาพอใจ สามารถใชเปนแชมเบอรมาตรฐาน สําหรับการปรับเทียบแกส
เรดอน/โทรอนได 
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