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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้เ ป็ นการศึ ก ษาปริ ม าณนิ ว ไคลด์ กั ม มั น ตรั ง สีใ นทรายชายหาดของอ าเภอตะกั่ ว ป่ า จั ง หวั ด พั ง งา และพื้ นที่ใ กล้ เ คี ย ง
ในการศึกษาได้ ใช้ เทคนิคสเปกโทรเมตรีรังสีแกมมาชนิดหัววัดเจอมาเนียมบริสทุ ธิ์สงู HPGe ผลการวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพจาเพาะของ
สารกัมมันตรังสีธรรมชาติในตัวอย่างทรายชายหาด จานวน 10 จุด พบว่า กัมมันตภาพจาเพาะ 226Ra, 232Th และ 40K ในทรายชายหาด
ขนาดอนุภาค > 0.3 มม. มีค่าในช่ วง 9 – 78 Bqkg-1 (ค่ าเฉลี่ย 25 Bqkg-1) , 12 – 121 Bqkg-1 (ค่ าเฉลี่ย 36 Bqkg-1) และ 47 –
436 Bqkg-1 (ค่ าเฉลี่ย 132 Bqkg-1) ตามลาดับ ในตัวอย่างทรายขนาดอนุภาค 0.3 - 0.106 มม. มีค่าในช่ วง 9 – 79 Bqkg-1
(ค่าเฉลี่ย 25 Bqkg-1), 9 – 124 Bqkg-1 (ค่ าเฉลี่ย 36 Bqkg-1) และ 44 – 502 Bqkg-1 (ค่ าเฉลี่ย 138 Bqkg-1) ตามลาดับ และใน
ตัวอย่างทรายขนาด < 0.106 มม. มีค่าในช่ วง 49 – 91 Bqkg-1 (ค่ าเฉลี่ย 70 Bqkg-1), 93 – 137 Bqkg-1 (ค่ าเฉลี่ย 115 Bqkg-1) และ
190 – 724 Bqkg-1 (ค่าเฉลี่ย 457 Bqkg-1) คิดเป็ นปริมาณรังสีสมมูลประสิทธิผลที่ได้ รับต่ อปี เมื่อนาทรายมาใช้ ก่อสร้ างบ้ านเรือน จาก
ตัวอย่างทรายขนาด > 0.3 มม., 0.3 - 0.106 มม. และ < 0.106 มม. พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 73-624 µSv y-1 (ค่าเฉลี่ย 191 µSv y-1),
74 – 649 µSv y-1 (ค่ าเฉลี่ย 192 µSv y-1) และ 427 – 760 µSv y-1 (ค่ าเฉลี่ย 594 µSv y-1) ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบกับค่า
ปริมาณรังสีต่อปี ที่ได้ รับจากการพักอาศัยอยู่ในอาคารบ้ านเรือนซึ่งเฉลี่ยจากทั่วโลกมีค่าเท่ากับ 280 µSv y-1 พบว่า ค่ าเฉลี่ยปริมาณรังสี
ต่อปี ที่ได้ รับจากภายในอาคารบ้ านเรือนที่สร้ างจากตัวอย่ างทรายชายหาดขนาดเล็กเท่านั้น ที่มีค่าสูงกว่ าค่ าเฉลี่ยจากทั่วโลก จากการ
วิเคราะห์ตัวอย่ า งทรายชายหาดทั้ง 3 ขนาด พบว่ ามีปริมาณซิลิกาสมมูลต่ ากว่ า 88 % จึงสรุปได้ ว่ า ทรายชายหาดในพื้ นที่ศึกษาไม่
เหมาะสมที่จะเป็ นแหล่งทรายป้ อนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง อย่างไรก็ตาม พบว่าทรายชายหาดหมายเลข 8 (หาดท่าเทียบเรือบ้ านใหม่) มี
ปริมาณทอเรียมสูงสุด เท่ากับ 30 mg kg-1 หรือ 30 g ton-1 โดยนา้ หนัก
คาสาคัญ:

ทรายชายหาด, ตะกั่วป่ า, นิวไคลด์กมั มันตรังสี, แกมมาสเปกโทรมิเตอร์
Abstract
This work aims to study the radionuclide content in beach sand from Takua Pa District, Phang Nga Province and
neighborhood, by using a high purity germanium (HPGe) gamma spectrometer. Analysis of the specific activities of natural
radionuclides in beach sand samples collected from 10 sites shows that the 226Ra, 232Th และ 40K contents in beach sand fractions
of sized > 0.3 mm. are in the range of 9 – 78 Bqkg-1 (mean 25 Bqkg-1), 12 – 121 Bqkg-1 (mean 36 Bqkg-1) and 47 – 436
Bqkg-1 (mean 132 Bqkg-1) Bqkg-1, respectively, sand fractions of sized 0.3 - 0.106 mm. contain 9 – 79 Bqkg-1 (mean 25
Bqkg-1), 9 – 124 Bqkg-1 (mean 36 Bqkg-1) and 44 – 502 Bqkg-1 (mean 138 Bqkg-1), respectively whereas sand fraction of
sized < 0.106 mm. contains 49 – 91 Bqkg-1 (mean 70 Bqkg-1), 93 – 137 Bqkg-1 (mean 115 Bqkg-1) and 190 – 724 Bqkg1
(mean 457 Bqkg-1), respectively. These estimate to receive the annual effective dose equivalent, AEDE of the values ranged
73-624 µSv y-1 (mean 191 µSv y-1), 74 – 649 µSv y-1 (mean 192 µSv y-1) and 427 – 760 µSv y-1 (mean 594 µSv y-1)
for the sands fractions of > 0.3 mm., 0.3 - 0.106 mm. and < 0.106 mm., respectively, when using these sand as constructing
material to build houses. Comparing with the world average in-door AEDE of 280 µSv y-1, it shows that the AEDE for living in
houses built by only fine sand fraction (<0.106 mm.) is higher than the world average. Equivalent silica contents in all beach
sand samples of all sizes are lower than 88% indicating no commercial value for related industries. The result shows that beach
sand sample BS8 contains the highest specific activity of thorium of 30 mg kg-1 or 30 g ton-1.
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ความสาคัญและที่มาของปัญหา
มติชนออนไลน์ (17 กันยายน 2552) ได้ รายงานข่าว
บริษัทเอกชนไทย อาสาขุดลอกสันดอนทรายที่ปากแม่นา้
ตะกั่ ว ป่ า จั ง หวั ด พั ง งา โดยอาสาจะขนไปทิ้ งไกลถึ ง
ประเทศเพื่อนบ้ านที่เป็ นเกาะอยู่ทางตอนใต้ โดยอ้ างว่ า
การขนไปทิ้งไกลๆ ก็เพื่อไม่ให้ ทรายดังกล่าวหากทิ้งไว้ ใน
พื้นที่ใกล้ เคียงเป็ นเวลานาน ต่อไปอาจไหลกลับมาเกิด
เป็ นสันดอนขึ้นที่ปากแม่นา้ ตะกั่วป่ าอีก และให้ ข่าวด้ วยว่า
ทรายดังกล่าวนั้นไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ คณะวิจัยจึงมี
ความสนใจที่จ ะศึ ก ษาวิ จั ย องค์ ป ระกอบของนิ ว ไคลด์
กัมมันตรังสีท่ีมีอยู่ในทรายดังกล่ าว ตลอดจนมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของซิลิกาที่มีอยู่ในทรายดังกล่าวในแง่การเป็ น
วัตถุดบิ ของอุตสาหกรรมแก้ วด้ วย
สาหรับพื้นที่จังหวัดพังงา เคยได้ ช่ ือว่าเป็ นแหล่งผลิต
แร่ ดีบุกสาคัญระดับโลก มีเหมืองแร่ ดีบุกจานวนมากทุก
พื้นที่ท้งั บนบก และในทะเล แม้ ในปัจจุบนั อาจกล่าวได้ ว่า
ธุรกิจการทาเหมืองแร่ ดีบุกได้ ส้ ินสุดลงอย่ างสิ้นเชิงแล้ ว
แต่มูลดินทรายที่เกิดจากการทาเหมืองในอดีตก็ยังคงพบ
เห็นได้ ท่วั ไปในลานา้ ลาคลองโดยเฉพาะอย่ างยิ่ง แม่นา้
ตะกั่วป่ าที่มตี ้ นกาเนิดจากทิวเขาในเขต อ.กะปง ไหลผ่าน
อ.ตะกั่วป่ า ออกสู่ทะเลอันดามัน มีความยาวประมาณ 30
กิโลเมตร
นอกเหนื อ จากแร่ ดี บุก ที่เ คยมี อ ยู่ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ใ น
พื้นที่ อ.ตะกั่วป่ า จ.พังงา ยังมีรายงานการตรวจพบแร่อ่นื
ที่เป็ นเพื่อนแร่เกิดร่วมกับแร่ดบี ุกอีกจานวนมาก ตัวอย่าง
แร่บางชนิดที่มีมูลค่าสูงได้ แก่ Columbite/tantalite [(Fe,
Mn)(Nb, Ta)2O6] และบางชนิดมีกมั มันตภาพรังสีสูง
เนื่องจากมีนิวไคลด์กัมมันตรังสีจาพวกยู เรเนี ยม และ
ทอเรี ย ม ปะปนอยู่ ใ นปริ ม าณมาก เช่ น Samarskite
[(Fe,Y,U)2(Nb,Ti,Th)2O7] Fergusonite [(Y,Ca,U,Th)(Nb,Ta)O4]
และ Monazite [CePO4] เป็ นต้ น สาหรับธาตุประกอบ
สาคัญที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจในแร่กลุ่มที่เกิดร่ วมกับแร่
ดี บุ ก ในพื้ นที่น้ ี ที่เ คยมี ก ารตรวจพบ ได้ แ ก่ niobium,
tantalum, rare earths, gold, diamond, thorium และ
uranium (Garson, Young, Mitchell, & Tait, 1975)
แม้ ว่ า ธาตุมีค่ า ส่ ว นใหญ่ จ ะถู กแยกสกัด ออกไปแล้ ว ใน
ขั้นตอนการทาเหมือง และการถลุงแร่ อย่างไรก็ตามมูล

ดินทรายที่ถูก คัดทิ้งในการทาเหมืองในอดีตจะมีมูลค่ า
ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างแน่ นอน อาจถึงขั้น
สามารถน ามาสกั ด เป็ นวั ส ดุ นิ ว เคลี ย ร์ ยู เ รเนี ย มและ
ทอเรียมได้
สาหรับในพื้นที่อ่นื ๆ ในภาคใต้ ของประเทศไทย เช่น
ที่ อ.นาหม่ อ ม จ.สงขลา นั้ น เคยเป็ นพื้ นที่ท่ีมี ก ารท า
เหมืองแร่ดีบุกในอดีตเช่ นกัน และเคยมีรายงานการพบ
แร่ กัมมันตรังสีชนิด Torbernite [Cu(UO2)2(PO4)2.812H2O] (Pungrassami, 1984) ผู้วิจัย (Bhongsuwan
& Neeranatrangsan, 2005) ได้ ศึกษาปริมาณนิวไคลด์
กัม มัน ตรั ง สีธ รรมชาติใ นทรายที่เ ก็บ จากขุม เหมือ งแร่
ดีบุกเก่าในพื้ นที่ อ.นาหม่ อม พบว่ ามีปริมาณนิวไคลด์
กัมมันตรังสีธรรมชาติสูงผิดปกติ 2 – 6 เท่า เมื่อเทียบ
กับทรายจากบ่อทรายเขตคลองอู่ตะเภาของ อ.หาดใหญ่
โดยพบว่า กัมมันตภาพจาเพาะของ 226Ra, 232Th, 40K
และ Raeq ของทรายจาก อ.นาหม่อม มีค่าอยู่ในช่วง
34-90 Bqkg-1, 19-124 Bqkg-1, 377-1421 Bqkg-1
และ 106-330 Bqkg-1 ตามลาดับ ทรายจาก อ.
หาดใหญ่ มีค่า 12-21 Bqkg-1, 13-18 Bqkg-1,
166-215 Bqkg-1 และ 48-60 Bqkg-1 ตามลาดับ
นอกจากนั้ นยั ง ได้ ตรวจพบการปนเปื้ อนนิ ว ไคลด์
กัม มัน ตรั ง สีในสิ่ง แวดล้ อ มอื่น ๆ ในพื้ นที่ อ.นาหม่ อม
เช่ น การปนเปื้ อน 226Ra ในดิ น และในน้ า บ่ อ ตื้ น
(Wutthisasna, Chittrakarn, Bhongsuwan, & Bhongsuwan,
2006; Atiphan, 2007) และการปนเปื้ อน 226Ra ในผัก
พื้นบ้ าน (Angkunrat, Bhongsuwan, Chittrakarn, &
Bhongsuwan, 2007) เป็ นต้ น
ในงานวิ จั ย นี้ ผู้ วิ จั ย เน้ นศึ ก ษาปริ ม าณนิ ว ไคลด์
กัมมันตรังสีท้งั ชนิดที่มตี ามธรรมชาติและชนิดที่มนุษย์สร้ าง
ขึ้น ที่อาจมีอยู่ในทรายชายหาดของ จ.พังงา ที่อาจเกิดจาก
การปนเปื้ อนของเหลื อทิ้ งจากการท าเหมื องแร่ ในอดี ต
เนื่องจากนิวไคลด์กมั มันตรังสีท่ปี นเปื้ อนอยู่ในทรายแม้ เพียง
เล็กน้ อย อาจส่งผลกระทบในหลายด้ าน ได้ แก่
1) ด้ านมูลค่าของทราย เนื่องจากนิวไคลด์กมั มันตรังสี
ยูเรเนียมและทอเรียมเป็ นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในโรงไฟฟ้ า
นิวเคลียร์ยุคปั จจุ บัน แม้ มีอยู่ในทรายในปริมาณน้ อยแต่ก ็
อาจจะเพิ่มมูลค่าให้ กบั ทรายได้ เป็ นอย่างมาก
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2) ด้ านสุขภาพอนามั ยของประชาชน เนื่องจากนิ ว
ไคลด์ กั ม มั น ตรั ง สี ยู เ รเนี ย มและทอเรี ย มสลายตั ว
กลายเป็ น นิ ว ไคลด์ กัม มั น ตรั ง สีอ่ ืน ๆ อีก มากมาย ที่
สลายตัวให้ รังสีแอลฟา บีตา และแกมมา การที่ร่างกาย
ของคนเราได้ รับปริมาณรังสีนิวเคลียร์ดังกล่าวในปริมาณ
ที่สูง เกิน ไปย่ อ มไม่ เ ป็ นผลดีต่ อ สุข ภาพ (UNSCEAR,
2000)
3) ด้ านการนาทรายไปใช้ ประโยชน์ กัมมันตรังสีเรดอน
และโทรอนที่สลายตัวมาจากแร่กมั มันตรังสีท่มี ีอยู่ในทรายมี
สถานะเป็ นก๊าซและเป็ นสารก่อมะเร็งปอด (Lung cancer
carcinogen) (BEIR, 1999) หากตรวจพบว่ ามีแร่
กั มมั นตรั ง สี สู ง ในทราย และหากมี การน าทรายไปใช้
ประโยชน์ เช่น เป็ นวัสดุก่อสร้ างบ้ านเรือน คนที่อยู่อาศัยใน
บ้ านก็อาจจะได้ รับปริ มาณรั งสีจากการสูดหายใจเอาก๊าซ
เรดอนเข้ าไปมากผิดปกติ ทาให้ เพิ่ มโอกาสการเกิดมะเร็ง
ปอดของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ได้ ดังนั้นหากทราบ
ปริ มาณแร่ กั มมั น ตรั ง สี ใ นทรายท าให้ สามารถก าหนด
รูปแบบการใช้ ประโยชน์ของทรายดังกล่ าวได้ อย่ างชัดเจน
เช่ น ควรใช้ เฉพาะภายนอกอาคาร หรื อควรผสมกับวั สดุ
ก่อสร้ างอื่นเพื่ อลดกัมมันตภาพจาเพาะกัมมันตรังสีก่อน
นาไปใช้ ภายในอาคาร เป็ นต้ น
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วิ เ คราะห์ ป ริ ม าณนิ ว ไคลด์ กั ม มั น ตรั ง สี ด้ วยเครื่ อง
สเปกโทรมิเตอร์รังสีแกมมาต่อไป
การวิเคราะห์สเปกตรัมรังสีแกมมาของหัววัด HPGe
สเปกตรัมรังสีแกมมาของตัวอย่ างทรายชายหาด จะ
ถูกวัดด้ วยเครื่องสเปกโทรมิเตอร์รังสีแกมมา (Gammaray Spectrometer) ชนิดหัววัดเจอร์มาเนียมบริสุทธิ์สูง
(High Purity Germanium, HPGe; Canberra, Model
GC1319 USA) ซึ่งอยู่ ภายในถา้ กาบังรังสีภูมิหลัง
(Canberra, Model 747, USA) หัววัดจะเชื่อมต่อกับ
เครื่องวิเคราะห์ แบบหลายช่ อง (MCA 8192 ช่ อง
Canberra Model Inspector 2000, USA) และวิเคราะห์
ยอดพลั ง งานรั ง สี แ กมมาด้ วยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป
(Canberra, Genie2k software Version 2.1, USA)
หัววัดรังสีแกมมามีประสิทธิภาพสัมพัทธ์เท่ากับ 13.9%
และมีกาลังแยกเท่ากับ 1.75 keV ที่พลังงานรังสีแกมมา
1332 keV และมีอตั ราส่วนระหว่างยอดพลังงานต่อฐาน
คอมพ์ตนั เท่ากับ 44.8 : 1
ในการวิ เ คราะห์ ค่ า เฉลี่ ย กัม มัน ตภาพจ าเพาะของ
226
Ra และ 232Th ใช้ วิธกี ารตรวจวัดพลังงานรังสีแกมมา
จากนิวไคลด์กัมมันตรังสีลูกที่อยู่ในอนุ กรมเดียวกันและ
เกิดสมดุลกัมมันตรังสี โดยที่ค่ากัมมันตภาพจาเพาะของ
226
Ra สามารถคานวณจากพื้นที่ใต้ ยอดของพลังงานรังสี
ขั้นตอนและวิธีการวิจยั
แกมมาที่ 295.2, 351.9 keV (214Pb), 609.3,
214
การเก็บตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างทรายชายหาด 1120.3 และ 1764.3232keV ( Bi) ขณะที่ค่าเฉลี่ยกัม
ศึกษาพื้ นที่จากแผนที่ภูมิประเทศ เอกสารอ้ างอิง มันตภาพจาเพาะของ Th คานวณจากพื้นที่ใต้ ยอด
งงานรังสีแกมมาที่ 338.3, 911.6 และ 969.1 keV
ข้ อ มู ล ธรณี วิ ท ยา ข้ อ มู ล แหล่ ง แร่ เพื่ อ ก าหนดจุ ด เก็บ พลั
228
40
ตัวอย่ างทรายชายหาด บริเวณปากแม่นา้ ตะกั่วป่ าใน อ. ( Ac) และกัมมันตภาพจาเพาะของ K คานวณจาก
ตะกั่วป่ า ไปจนถึงเขต จ.ระนอง (รูปที่ 1) โดยมีตัวอย่าง พื้นที่ใต้ ยอดพลังงานรังสีแกมมาที่พลังงาน 1460.8 keV
ที่เก็บในจังหวัดพังงาจานวน 9 ตัวอย่ าง และอยู่ในเขต โดยทุกตัวอย่ า งทรายชายหาดใช้ เ วลาในการวัด เท่ ากับ
10,800 วินาที
จังหวัดระนองจานวน 1 ตัวอย่าง
ในการหากัมมันตภาพของนิวไคลด์กมั มันตรังสี ก่อน
เก็บตัว อย่ า งทรายชายหาด ครอบคลุ มบริ เ วณปาก
แม่ น้า ตะกั่ว ป่ า บั น ทึ ก จุ ด เก็บ ตั ว อย่ า งที่แ น่ น อนด้ ว ย อื่ น จ ะ ต้ อ ง ค า น ว ณ ค่ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง หั ว วั ด
เครื่องบอกพิ กัดด้ วยดาวเทีย ม (Global Positioning (Efficiency) โดยใช้ ส ารอ้ า งอิง มาตรฐานของทบวง
System, GPS) เตรียมตัวอย่างด้ วยวิธอี บแห้ งที่อุณหภูมิ การพลั ง งานปรมาณู ร ะหว่ า งประเทศ (International
105 oC คัดแยกขนาดเป็ น 3 ขนาดคือ ขนาดใหญ่ >0.3 Atomic Energy Agency, IAEA) ที่ทราบกัมมันตภาพ
มม. ขนาดกลาง 0.3 – 0.106 มม. และขนาดเล็ก คือ IAEA RGU-1 ค่าประสิทธิภาพของหัววัดสามารถ
<0.106 มม. ชั่งนา้ หนักแล้ วบรรจุกระปุก ปิ ดผนึกทิ้งไว้ คานวณได้ จากสมการ (1)
นาน 1 เดือน เพื่ อให้ เข้ าสู่สมดุลกัมมันตรังสี แล้ วจึง
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Area
 LiveTimeNet
 Activity yield 

Efficiency Count  s 1  Bq 1 

โดยที่ Net Area
Live Time
Activity
Yield

(1)

= พื้นที่ใต้ ยอดพลังงานรังสีแกมมาที่สนใจซึ่งปรับแก้ รังสีภมู หิ ลังแล้ ว (counts)
= เวลาวัด (s)
= กัมมันตภาพของสารมาตรฐานที่พลังงานรังสีเฉพาะ (Bq)
= สัดส่วนการปลดปล่อยรังสีแกมมาพลังงานดังกล่าว

ค่ากัมมันตภาพจาเพาะ (specific activity) ของ 226Ra,
สมการ (2)



232

Th และ 40K ของตัวอย่าง สามารถคานวณได้ จาก

Net Area
 LiveTimeEfficiency
 yield sample weight 

Activity Bqkg 1 

(2)

โดยที่ sample weight = นา้ หนักแห้ งของตัวอย่าง (kg)
ค่ากัมมันตภาพจาเพาะของ 226Ra, 232Th และ 40K
ในดินเฉลี่ยจากทั่วโลก มีค่าเท่ากับ 35 Bqkg-1, 30
Bqkg-1 และ 400 Bqkg-1 ตามลาดับ (UNSCEAR,
2000)
ส าหรั บ การค านวณเป็ นความเข้ ม ข้ น ของ

ยูเรเนียมสมมูล (eU), ทอเรียมสมมูล (eTh) และ K
สามารถคานวณได้ จากสมการ (3), (4) และ (5)
ตามลาดับ

CU  0.080947  ARa
โดยที่

CU
ARa

(3)

= ความเข้ มข้ น U ในหน่วย ppm eU
= กัมมันตภาพจาเพาะของ 226Ra ในหน่วย Bqkg-1

CTh  0.246338  ATh
โดยที่

CTh
ATh

(4)

= ความเข้ มข้ น Th ในหน่วย ppm eTh
= กัมมันตภาพจาเพาะของ 232Th ในหน่วย Bqkg-1

C K  0.003224  AK
โดยที่

CK
AK

(5)

= ความเข้ มข้ น K ในหน่วย %
= กัมมันตภาพจาเพาะของ 40K ในหน่วย Bqkg-1

ค่ากัมมันตภาพตา่ สุดของระบบวิเคราะห์รงั สีแกมมา
(Minimal Detectable Activity, MDA)

ในการคานวณค่ากัมมันตภาพต่าสุดที่ตรวจวัดได้ ของ
นิวไคลด์ท่สี นใจใดๆ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะใช้
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สมการของ Currie’s Derivation (Currie, 1968) คือ

MDA (Bq) 
โดยที่ σ
Live Time
Efficiency
Yield

2.706  4.653σ
(LiveTime)(Efficienc y)(Yield)

= ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของจานวนนับรังสีท่เี ป็ นภูมหิ ลัง ณ ตาแหน่งพลังงานที่สนใจ
= เวลาวัด (s)
= ประสิทธิภาพของหัววัดที่พลังงานรังสีแกมมาที่สนใจ (count s-1 Bq-1)
= สัดส่วนการปลดปล่อยรังสีแกมมาพลังงานดังกล่าว

ผลการวัดค่ ารังสีภูมิหลังซึ่งเตรียมจากกระปุกเปล่ า
โดยใช้ เวลาวัดรังสี 10,800 วินาที พบว่าค่า MDA ของ
226
Ra, 232Th, 40K และ 137Cs มีค่าเท่ากับ 0.02 Bq,
0.02 Bq, 0.06 Bq และ 0.39 Bq ตามลาดับ
การประเมินผลกระทบเชิงรังสี
สาหรับการประเมินผลกระทบเชิงรังสีต่อมนุ ษย์ของ
นิวไคลด์กมั มันตรังสีในอนุกรมยูเรเนียมในที่น้ ี คือ 238U
จะพิจารณาโดยใช้ ค่ากัมมันตภาพจาเพาะที่ตรวจวัดและ
วิเคราะห์ได้ ของ 226Ra และลูกหลานของมันเท่านั้น ซึ่งมี
ค่าคิดเป็ นร้ อยละ 98.5 ของผลกระทบทั้งหมด โดยไม่
พิจารณาผลกระทบที่มาจาก 238U และลูกหลานก่อนที่จะ
สลายตัวให้ 226Ra (Bhongsuwan and Neeranatrangsan,
2005) ในงานวิจัยนี้ได้ เลือกประเมินผลกระทบเชิงรังสี



(6)

จากการคานวณค่าบ่งชี้อนั ตรายเชิงรังสีดงั ต่อไปนี้
1. อัตราปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ (Absorbed
Dose Rate in Air, D)
อัตราปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ คือ ค่าความ
เข้ มรังสีแกมมาในอากาศ ซึ่งเป็ นรังสีจากวัสดุกมั มันตรังสี
ที่มาจากพื้ นโลก อัต ราปริมาณรัง สีดูดกลืนในอากาศที่
ความสูง 1 เมตรจากพื้ นดิน ซึ่งคานวณจากค่ ากัมมันต
ภาพจาเพาะของ 226Ra, 232Th และ 40K โดยสมมติ
ว่ า นิ ว ไคลด์กัมมัน ตรั ง สีอ่ ืน ๆ ที่มีอ ยู่ ใ นธรรมชาติ เช่ น
ของ 137Cs, 90Sr และ 238U มีค่าน้ อยมากจนสามารถละ
ทิ้ง ( Kocher and Sjoreen, 1985) อัตราปริมาณรังสี
ดูดกลืนในอากาศ สามารถคานวณได้ ดงั สมการ (7)



D nGy  h 1  0.462 ARa  0.604 ATh  0.0417 AK

โดยที่ ARa, ATh และ AK คือ กัมมันตภาพจาเพาะของ
Ra, 232Th และ 40K ในหน่วย Bqkg-1 สาหรับค่าอัตรา
ปริ ม าณรั ง สีดู ด กลื น ที่เ ฉลี่ ยจากทั่ว โลกมีค่ า เท่ า กับ 57
nGy.h-1 (UNSCEAR, 2000)
2. ปริ ม าณรัง สี ส มมู ล ประสิ ท ธิ ผ ลที่ ไ ด้ร ับ ต่ อ ปี
(Annual Effective Dose Equivalent, AEDE)
ปริ ม าณรั ง สี ส มมู ล ประสิ ท ธิ ผ ลที่ไ ด้ รั บ ต่ อ ปี ที่
ได้ รับจากการนาตัวอย่ างทรายมาใช้ ก่อสร้ างเป็ นอาคาร
226









(7)

บ้ านเรือน หรือ AEDEIN สามารถหาได้ จากการแปลง
อัตราปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ โดยใช้ ค่าแฟกเตอร์
0.7 Sv Gy-1 (Singh, Singh, Singh, Bajwa, &
Sonkawade, 2009) ซึ่งใช้ ประเมินการได้ รับรังสีใน
ผู้ใหญ่ โดยพิจารณาว่าคนเราใช้ เวลาอยู่ภายในบ้ านเรือน
คิดเป็ นร้ อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด สามารถคานวณได้
จากสมการ (8)





AEDEIN Sv  y 1  D nGy  h 1  8760h   0.7 Sv  Gy 1  0.8  10 3

ปริมาณรังสีสมมูลประสิทธิผลที่ได้ รับต่อปี สาหรับ
ภายนอกบ้ า นเรื อนหรื อ AEDEOUT โดยพิ จ ารณาว่ า

(8)

ประชาชนอาศัยอยู่ภายนอกบ้ านเรือนเท่ากับ 20 % ของ
เวลาทั้งหมด คานวณได้ จากสมการ (9)
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AEDEOUT Sv  y 1  D nGy  h 1  8760h  0.7 Sv  Gy 1  0.2 10 3

สาหรับปริมาณรังสีสมมูลประสิทธิผลที่ได้ รับต่อปี
ที่ได้ รับจากภายในและภายนอกอาคารบ้ านเรือนซึ่งเฉลี่ย
จากทั่วโลกซึ่งมีค่าเท่ากับ 280 µSv y-1 และ 70 µSv y-1
ตามลาดับ (UNSCEAR, 2000; Orgun et al., 2007)
3. ค่ า กัม มัน ตภาพสมมู ล เรเดี ย ม
(Radium
equivalent activities, Raeq)
ค่ากัมมันตภาพสมมูลเรเดียม เป็ นค่าผลรวมถ่วง

(9)
นา้ หนักของกัมมันตภาพจาเพาะของ Ra, 232Th และ
40
K ที่ตรวจวัดได้ ในตัวอย่างทรายชายหาด จากการศึกษา
พบว่ า 226Ra ที่มีกัมมันตภาพ 370 Bqkg-1 จะให้ ค่า
อัตราปริมาณรังสีเทียบเท่า 232Th กัมมันตภาพ 259
Bqkg-1 หรือ 40K กัมมันตภาพ 4810 Bqkg-1 สามารถ
คานวณได้ จากสมการ (10) (NEA-OECD, 1979)
226

A
A 
A
Raeq  370 Ra  Th  K 
 370 259 4810 

โดยที่ ARa, ATh และ AK คือ กัมมันตภาพจาเพาะของ
Ra, 232Th และ 40K ในหน่ วย Bqkg-1 โดยเกณฑ์ท่ี
ปลอดภั ย ส าหรั บ ค่ า กัมมัน ตภาพสมมูล เรเดีย มเท่ า กับ
370 Bqkg-1 (UNSCEAR, 2000)
4. ดัชนีความเสี่ยงอันตรายจากรังสีภายนอกและ
ภายในร่างกาย (External and internal hazard index)
ค่ า ดั ช นี ค วามเสี่ย งที่จ ะเกิด อัน ตรายจากรั ง สีท่ี
ได้ รับจากภายนอกร่างกาย โดยกัมมันตภาพรังสีท่ไี ด้ รับ
จากภายนอกส่วนใหญ่จะเป็ นรังสีแกมมา ที่มีอานาจทะลุ
226

(10)
ทะลวงสู ง ที่ ม าจากแหล่ ง ก าเนิ ด ธรรมชาติ ค่ า Hex
สามารถค านวณได้ จากสมการ (11) (Beretka &
Mathew, 1985) สมการนี้ เป็ นรู ป แบบจ าลอง
(Conservative Model) ของการได้ รับอันตรายจากรังสี
ภายนอก เมื่อนาวัสดุท่มี ีแหล่ งกาเนิดจากธรรมชาติ เช่ น
หิ น ทราย มาใช้ ใ นการก่ อสร้ า งอาคารบ้ า นเรื อน โดย
รูปแบบจาลองนี้จะสมมติว่าบ้ านที่ก่อสร้ างมีผนังหนามาก
โดยไม่มปี ระตูและหน้ าต่าง (Krieger, 1981)

A
A 
A
H ex   Ra  Th  K 
 370 259 4810 

โดยที่ ARa, ATh และ AK คือ กัมมันตภาพจาเพาะ
ของ Ra, 232Th และ 40K ในหน่ วย Bqkg-1 ในทราย
ชายหาดตามลาดับ เมื่อค่า Hex ≤ 1.0 แสดงว่า ความ
เสี่ยงอันตรายจากรังสีภายนอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยถ้ า
Hex = 1.0 ผู้ได้ รับสัมผัสรังสีภายนอกจะได้ รับปริมาณรังสี
ดูดกลืนเท่ากับ 1.5 mGy ต่อปี และถ้ า Hex > 1.0 ผู้
อาศัยอยู่ในบ้ านเรือนดังกล่ าว จะมีความเสี่ยงอันตราย
จากการได้ รับสัมผัสรังสีจากภายนอกสูงกว่ าเกณฑ์ปกติ
226

(11)

โดยใช้ ค่านี้เป็ นเกณฑ์ว่าไม่ควรจะนาวัสดุเหล่านี้มาใช้ ใน
การก่อสร้ างบ้ านเรือน
ค่ า ดั ช นี ค วามเสี่ย งที่จ ะเกิด อัน ตรายจากรั ง สีท่ี
ได้ รับจากภายในร่างกาย (Internal hazard index, Hin)
มาจากก๊าซกัมมันตรังสีเรดอน โทรอนและผลผลิตจาก
การสลายตัว ให้ รั ง สีแ อลฟา ซึ่ ง เป็ นอัน ตรายต่ อระบบ
หายใจ สามารถคานวณได้ จากสมการ (12)

A
A 
A
H in   Ra  Th  K 
 185 259 4810 

โดยที่ ARa, ATh และ AK คือ กัมมันตภาพจาเพาะของ 226Ra, 232Th และ 40K ในหน่วย Bqkg-1

(12)
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ประพาส อ.สุ ข ส าราญ จ.ระนอง ซึ่ ง ทั้ ง 2 จุ ด เป็ น
ชายหาดที่อ ยู่ ห่ า งจากชายหาด BS1 ไปทางเหนื อ
ประมาณ 50 – 60 กิโลเมตร โดยในการเก็บตัวอย่างที่
1. การเก็บตัวอย่างทรายชายหาด จ.พังงา
รูปที่ 1 เป็ นแผนที่แ สดงขอบเขต จ.พั งงา และ จุดหนึ่งๆ จะเก็บตัวอย่างทรายอย่างน้ อย 4 ตัวอย่างย่อย
ทางตอนใต้ ของ จ.ระนอง จุดเก็บตัวอย่างทรายชายหาด โดยแต่ละตัวอย่ างย่อยจะอยู่ห่างกัน 5 – 10 เมตร โดย
แสดงด้ วยชื่อ BS1 – BS10 โดยจุด BS1 – BS8 อยู่ใน เก็บตัวอย่ างละ 1 กิโลกรัม รวมมีจานวนตัวอย่ างย่ อย
เขต อ.ตะกั่วป่ า จ.พังงา จุดเก็บตัวอย่าง BS9 อยู่ท่หี าด จานวน 40 ตัวอย่าง จากจุดเก็บทั้งหมด 10 จุด (BS1อ่าวเคย อ.คุระบุรี จ.พั งงา และจุ ด BS10 อยู่ ท่ีหาด BS10)
ผลการวิจยั และอภิปรายผล

รูปที่ 1 แผนที่ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้ าน และ แผนที่จุดเก็บตัวอย่างใน อ.ตะกั่วป่ า จ.พังงา (BS1 – BS8) ใน อ.คุระบุรี
จ.พังงา (BS9) และ อ.สุขสาราญ จ.ระนอง (BS10)

2. ผลการคัดขนาดตัวอย่าง
ตัวอย่ างทั้งหมดถูกนามาคัดแยกเศษชิ้นที่ไม่ ใ ช่
ทราย แล้ วอบที่อุณหภูมิ 100 – 105 oC เป็ นเวลา 24
ชม. แล้ วนาตัวอย่างทรายจากจุดเก็บเดียวกันมาผสมคละ
กันอย่ างดี เพื่อเฉลี่ยส่วนประกอบของทรายจากจุ ดเก็บ
ตัว อย่ า งเดีย วกัน เป็ นการลดอิท ธิพ ลการคั ด แยกโดย

ธรรมชาติของกระแสนา้ นาทรายคละจากจุดต่างๆ มาคัด
แยกขนาด โดยแยกขนาดออกเป็ น 3 ขนาด คือ ขนาด
ใหญ่ (Large size) มีเส้ นผ่าศูนย์กลางอนุภาค >0.3 มม.
ขนาดกลาง (Medium size) 0.3-0.106 มม. และขนาด
เล็ก (Small size) <0.106 มม. ผลการคัดแยกขนาดของ
ตัวอย่างทรายชายหาด แสดงในตารางที่ 1 โดยตัวอย่างที่

Naresuan University Journal: Science and Technology 2017; 25(1)

130

มีปริมาณอนุภาคขนาดใหญ่มากสุด 3 อันดับแรก ได้ แก่
หาดบ้ านสนามบิน BS2 (82.99%), หาดอ่าวเคย BS9
(81.35%)
และ สถานี อ นามั ย เกาะคอเขา BS4
(77.39%) ตัวอย่างที่มีปริมาณอนุภาคขนาดกลางมาก
สุ ด 3 อั น ดั บ แรก ได้ แก่ หาดบ้ านนอกนา BS7
(72.73%), หาดประพาส BS10 (65.63%) และ หาด
บ้ านนา้ เค็ม BS3 (56.64%) และ ตัวอย่างที่มีปริมาณ

อนุ ภาคเล็กมากสุด 3 อันดับแรก ได้ แก่ หาดบ้ านใหม่
BS8 (46.53%), หาดทับตะวัน BS1 (3.15%) และ
หาดประพาส BS10 (1.03%) โดยทรายที่ตาแหน่ งท่า
เทียบเรือบ้ านใหม่ BS8 มีสดั ส่วนของอนุภาคขนาดเล็ก
ประเภทดิ น เหนี ย วเยอะที่ สุ ด เนื่ อ งจากเป็ นจุ ด เก็บ
ตัวอย่างบริเวณปากแม่นา้ ตะกั่วป่ า

ตารางที่ 1 ผลการคัดแยกขนาดของทรายชายหาด อ.ตะกั่วป่ า และข้ างเคียง
ตาแหน่ง
หาดทับตะวัน
บ้ านสนามบิน
ท่าเทียบเรือบ้ าน
นา้ เค็ม
ใกล้ สถานีอนามัย
เกาะคอเขา
บ้ านทุ่งตึก
ก่อนถึงบ้ านบาง
เนียง
บ้ านนอกนา
ท่าเทียบเรือบ้ าน
ใหม่
หาดอ่าวเคย
หาดประพาส

พิกดั (UTM)
E
N
417816
973881
419319
976528

ขนาด > 0.3 มม. ขนาด 0.106-0.3 มม.
%
%
น.น. (ก.)
น.น. (ก.)
373.58
74.79
110.19
22.06
414.66 82.99
84.63
16.94

BS3

419225

979422

213.40

42.70

283.06

56.64

3.32

0.66

BS4
BS5

418855
417677

983045
984919

386.44
370.05

77.39
74.10

112.34
127.48

22.50
25.53

0.53
1.86

0.11
0.37

BS6
BS7

418986
417931

989797
995085

227.02
133.77

45.49
26.79

270.40
363.21

54.18
72.73

1.68
2.44

0.34
0.49

BS8
BS9
BS10

424057
431843
433624

994645
1028192
1035179

77.02
405.80
165.59

17.21
81.35
33.34

162.28
89.67
325.96

36.26
17.97
65.63

208.25
3.39
5.10

46.53
0.68
1.03

ชื่อ
ตัวอย่าง
BS1
BS2

3. ผลการวิ เ คราะห์ค่ า กัม มัน ตภาพจ าเพาะของ
นิวไคลด์กมั มันตรังสีในตัวอย่างทรายชายหาด
ผลการหาค่ า กัมมัน ตภาพจ าเพาะของนิ วไคลด์
กัมมันตรังสีในตัวอย่ างทรายชายหาดแยกตามขนาดดัง
แสดงในตารางที่ 2 พบว่า ค่ากัมมันตภาพจาเพาะของ
226
Ra, 232Th และ 40K ในตัวอย่างทรายชายหาดขนาด
ใหญ่ > 0.3 มม. อยู่ในช่วง 9 – 78 Bqkg-1 (ค่าเฉลี่ย
25 ± 21 Bqkg-1) , 12 – 121 Bqkg-1 (ค่าเฉลี่ย 36 ±
35 Bqkg-1) และ 47 – 436 Bqkg-1 (ค่าเฉลี่ย 132 ±
126 Bqkg-1) ตามลาดับ (รูปที่ 2) สาหรับตัวอย่าง
ทรายชายหาดขนาดกลาง 0.3 - 0.106 มม. มีค่าอยู่
ในช่วง 9 – 79 Bqkg-1 (ค่าเฉลี่ย 25 ± 23 Bqkg-1), 9
– 124 Bqkg-1 (ค่าเฉลี่ย 36 ± 36 Bqkg-1) และ 44 –
502 Bqkg-1 (ค่าเฉลี่ย 138 ± 141 Bqkg-1) ตามลาดับ
(รูปที่ 3) และค่ากัมมันตภาพจาเพาะของ 226Ra, 232Th
และ 40K ในตัวอย่างทรายชายหาดขนาดเล็ก < 0.106

ขนาด <0.106 มม.
%
น.น. (ก.)
3.15
15.71
0.39
0.08

มม. อยู่ในช่วง 49 – 91 Bqkg-1 (ค่าเฉลี่ย 70 Bqkg1
), 93 – 137 Bqkg-1 (ค่าเฉลี่ย 115 Bqkg-1) และ
190 – 724 Bqkg-1 (ค่าเฉลี่ย 457 Bqkg-1) (รูปที่ 4)
4. ผลการวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพจาเพาะของนิว
ไคลด์กมั มันตรังสีที่มนุษย์สร้างในตัวอย่างทราย
สาหรับนิวไคลด์กมั มันตรังสีท่มี นุษย์สร้ างขึ้นและ
อาจแพร่ กระจายอยู่บนผิวโลกโดยทั่วไป ที่จะตรวจสอบ
คือ 137Cs ที่เป็ นนิวไคลด์กมั มันตรังสีท่เี กิดจากอุบัติเหตุ
ของโรงไฟฟ้ าพลังงานนิวเคลียร์และการทดลองระเบิด
นิวเคลียร์ในบรรยากาศในอดีต อย่ างไรก็ตามเนื่องจาก
การแพร่ กระจายของ 137Cs มักจะจากัดอยู่เฉพาะในซีก
โลกเหนือ และพบปริมาณน้ อยในซีกโลกใต้ (Walling,
He, & Quine, 1995) ขณะที่พ้ ืนที่ศึกษาของเราอยู่ตรง
บริเวณเหนือเส้ นศูนย์สตู รขึ้นมาเพียงเล็กน้ อยเท่านั้น ผล
การวิเคราะห์สเปกตรัมรังสีแกมมาที่มาจากทรายตัวอย่าง
จึงตรวจไม่พบยอดพลังงานรังสีแกมมาของ 137Cs ที่มีค่า
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661 keV นั่นคือ ค่ากัมมันตภาพของ 137Cs ในตัวอย่าง
ทรายทุกขนาดอนุภาคและทุกตัวอย่าง มีค่าต่ากว่า 0.36
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Bq ที่เ ป็ นค่ า ต่ า สุด ที่ส ามารถตรวจวั ด ได้ ด้ ว ยระบบ
วิเคราะห์และด้ วยเวลาตรวจวัดที่ใช้

ตารางที่ 2 ค่ากัมมันตภาพจาเพาะเฉลี่ยของ 226Ra, 232Th และ 40K ตัวอย่างทรายชายหาด แยกตามขนาด
ค่ากัมมันตภาพจาเพาะ (Bqkg-1)
ตัวอย่าง
226
232
40
Ra
Th
K
(จานวนตัวอย่าง)
ช่วง
ค่าเฉลีย่ ± ช่วง
ค่าเฉลีย่ ± ช่วง

ค่าเฉลีย่ ±

BS-Large (10)

9 - 78

25 ± 21

12 - 121

36 ± 35

47 - 436

132 ± 126

BS-Medium (10)

9 - 79

25 ± 23

9 - 124

36 ± 36

44 - 502

138 ± 141

BS-Small (2)

49 - 91

70

93 - 137

115

190 - 724

457

ค่าเฉลี่ยจาก
35
30
UNSCEAR 2000
หมายเหตุ BS-Large คือ ตัวอย่างทรายชายหาดที่มีขนาด > 0.3 มม.
BS-Medium คือ ตัวอย่างทรายชายหาดที่มีขนาด 0.3 - 0.106 มม.
BS-Small คือ ตัวอย่างทรายชายหาดที่มีขนาด < 0.106 มม.
 คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้ อมูล

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า กั ม มั น ตภาพจ าเพาะของ
Ra, 232Th และ 40K ที่เป็ นค่าเฉลี่ยของดิน (soil) จาก
ทั่วโลก (UNSCEAR, 2000) ซึ่งมีค่ากัมมันตภาพ
จาเพาะเท่า 35 Bqkg-1, 30 Bqkg-1 และ 400 Bqkg-1
ตามลาดับ พบว่า ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพจาเพาะของ 226Ra
ในตัวอย่างทรายชายหาดที่มขี นาด > 0.3 มม. และ ขนาด
0.3 - 0.106 มม. มีค่าต่ากว่าค่าเฉลี่ยจากทั่วโลก ขณะที่
ตัวอย่างทรายชายหาดที่มีขนาด <0.106 มม. มีค่าเฉลี่ย
226

400

สูง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย จากทั่ ว โลกส่ ว นค่ า เฉลี่ ย กั ม มั น ตภาพ
จาเพาะของ 232Th ในตัวอย่างทรายชายหาดทั้ง 3 ขนาด
มีค่าสูงกว่ าค่าเฉลี่ยจากทั่วโลกเล็กน้ อย และค่าเฉลี่ยกัม
มันตภาพจาเพาะของ 40K ในตัวอย่ างทรายชายหาดที่มี
ขนาด > 0.3 มม. และขนาด 0.3 - 0.106 มม. มีค่าต่า
กว่าค่าเฉลี่ยจากทั่วโลก ขณะที่ตัวอย่างทรายชายหาดที่มี
ขนาด < 0.106 มม. มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยจากทั่วโลก

รูปที่ 2 ค่ากัมมันตภาพจาเพาะของ 226Ra, 232Th และ 40K ในตัวอย่างทรายชายหาดขนาดใหญ่ > 0.3 มม.
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รูปที่ 3 ค่ากัมมันตภาพจาเพาะของ 226Ra, 232Th และ 40K ในตัวอย่างทรายชายหาดขนาดกลาง 0.3 - 0.106 มม.

รูปที่ 4 ค่ากัมมันตภาพจาเพาะของ 226Ra, 232Th และ 40K ในตัวอย่างทรายชายหาดขนาดเล็ก < 0.106 มม.

5. ผลการคานวณอัตราปริ ม าณรัง สี ดูดกลืนจาก
ตัวอย่างทรายชายหาด
ผลการคานวณอัตราปริมาณรังสีดูดกลืน (D) จาก
ตัวอย่างทรายชายหาด พบว่า อัตราปริมาณรังสีดูดกลืนจาก
ตัวอย่างทรายชายหาดขนาด > 0.3 มม., 0.3 - 0.106 มม.
และ < 0.106 มม. มีค่าอยู่ในช่วง 15 – 127 nGyh-1
(ค่าเฉลี่ย 39 ± 35 nGyh-1), 15 – 132 nGyh-1 (ค่าเฉลี่ย
39 ± 37 nGyh-1) และ 87 – 155 nGyh-1 (ค่าเฉลี่ย 121

nGyh-1) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 3
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าอัตราปริมาณรังสีดูดกลืนที่
เฉลี่ยจากทั่วโลกซึ่งค่าเท่ากับ 57 nGyh-1 (UNSCEAR,
2000) พบว่ า ค่ าเฉลี่ ยของปริ มาณรั งสีดูด กลื นจาก
ตัวอย่ างทรายชายหาดขนาด > 0.3 มม. และ 0.3 0.106 มม. มีค่าต่ากว่าค่าเฉลี่ยจากทั่วโลก และค่าเฉลี่ย
ของปริมาณรังสีดูดกลืนจากตัวอย่างทรายชายหาดขนาด
< 0.106 มม. มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยจากทั่วโลก
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ตารางที่ 3 สรุปผลปริมาณรังสีดูดกลืน (D) ปริมาณรังสีท่ไี ด้ รับต่ อปี (AEDEIN) ค่ากัมมันตภาพสมมูลเรเดียม (Raeq) จากตัวอย่าง
ทรายชายหาด แยกตามขนาด
D
AEADIN
Raeq
ตัวอย่าง
-1
-1
(nGy h )
(µSv y )
(Bqkg-1)
(จานวนตัวอย่าง)
ช่วง
ค่าเฉลีย่
ช่วง
ค่าเฉลีย่
ช่วง
ค่าเฉลีย่
BSL (10)
15 – 127
39 ± 35
73 - 624
191 ± 172
33 – 284
87 ± 78
BSM (10)
15 – 132
39 ± 37
74- 649
193 ± 180
32 - 295
88 ± 82
BSS (2)
87 – 155
121
427 - 760
594
197 - 343
270
ระดับเกณฑ์ท่แี นะนา
57
70
370

6. ปริ ม าณรัง สี ที่ ไ ด้ร ับ ต่ อ ปี ที่ ไ ด้ร ับ จากการพัก
อาศัยในอาคารบ้านเรือนจากตัวอย่างทรายชายหาด
เมื่อคานวณปริมาณรังสีท่ไี ด้ รับต่อปี ที่ได้ รับจากการ
พักอาศัยภายในอาคารบ้ านเรือน (AEDEIN) จากตัวอย่ าง
ทรายชายหาดขนาด> 0.3 มม., 0.3 - 0.106 มม. และ <
0.106 มม. พบว่ า มีค่าอยู่ในช่วง 73 - 624 µSvy-1
(ค่าเฉลี่ย 191 ± 172 µSvy-1), 74-649 µSvy-1
(ค่าเฉลี่ย 193 ± 180 µSvy-1) และ 427 – 760 µSvy-1
(ค่าเฉลี่ย 594 µSvy-1) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 3
เมื่อเปรียบเทียบกับ ค่ าปริ มาณรัง สีต่อปี ที่ได้ รั บ
จากการอาศัยอยู่ภายในอาคารบ้ านเรือนซึ่งเฉลี่ยจากทั่ว
โลกซึ่งมีค่าเท่ากับ 280 µSvy-1 (Orgun et al., 2007)
พบว่ า ค่ าเฉลี่ยปริมาณรังสีท่ีได้ รับต่ อปี ที่ได้ รับจากการ
พักอาศัยภายในอาคารบ้ านเรือนที่สร้ างจากตัวอย่างทราย
ชายหาดขนาด > 0.3 มม. และขนาดกลาง 0.3 - 0.106
มม. มีค่าต่ากว่ าค่าเฉลี่ยจากทั่วโลก ยกเว้ นจากตัวอย่ าง
ทรายชายหาดขนาดเล็ก < 0.106 มม. มีค่าสูงกว่ า
ค่าเฉลี่ยจากทั่วโลก
7. ผลการวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพสมมู ลเรเดียม
จากตัวอย่างทรายชายหาด
ผลการวิ เ คราะห์ ค่ า กัมมัน ตภาพสมมู ล เรเดีย ม
(Raeq) จากตัวอย่างทรายชายหาดขนาด > 0.3 มม., 0.3
- 0.106 มม. และ < 0.106 มม. พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง
33 – 284 Bqkg-1 (ค่าเฉลี่ย 87 ± 78 Bqkg-1), 32 –
295 Bqkg-1 (ค่าเฉลี่ย 88 ± 82 Bqkg-1) และ 197 –
343 Bqkg-1 (270 Bqkg-1) ตามลาดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 3

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ์ ท่ี ป ลอดภั ย 370
Bqkg (NEA-OECD, 1979) พบว่ า ค่ าเฉลี่ ย
กัมมันตภาพสมมูล เรเดีย มจากตัว อย่ างทรายชายหาด
ทั้งหมด มีค่าต่ากว่า 370 Bqkg-1
8. ผลการคานวณดัชนีความเสี่ยงอันตรายจากรังสี
ภายในและนอกร่างกายจากตัวอย่างทรายชายหาด
ผลการคานวณดัชนีความเสี่ยงอันตรายจากรังสี
ภายในร่างกาย (Hin) จากตัวอย่างทรายชายหาดขนาด >
0.3 มม., 0.3 - 0.106 มม. และ < 0.106 มม. พบว่า
มีค่าอยู่ในช่วง 0.12 - 0.98 (ค่าเฉลี่ย 0.30 ± 0.27),
0.12 - 1.01 (ค่าเฉลี่ย 0.30 ± 0.28) และ 0.66 1.17 (ค่าเฉลี่ย 0.92) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 4
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ท่ปี ลอดภัย Hin < 1 (EC,
1999) พบว่า ค่าเฉลี่ยดัชนีความเสี่ยงอันตรายจากรังสี
ภายในร่ างกายจากตัวอย่างทรายชายหาดทั้ง 3 ขนาด มี
ค่า Hin < 1 สรุปว่ ามีความปลอดภัยในการนาไปใช้
ประโยชน์
ผลการคานวณดัชนีความเสี่ยงอันตรายจากรังสี
ภายนอกร่างกาย (Hout) จากตัวอย่างทรายชายหาดขนาด
อนุภาค > 0.3 มม., 0.3 - 0.106 มม. และ < 0.106
มม. พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 0.09 - 0.77 (ค่าเฉลี่ย 0.24
± 0.21), 0.09 - 0.80 (ค่าเฉลี่ย 0.24 ± 0.22) และ
0.53 - 0.93 (ค่าเฉลี่ย 0.73) ตามลาดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 4 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ปลอดภัย Hout < 1 (EC,
1999) พบว่า ค่าเฉลี่ยดัชนีความเสี่ยงอันตรายจากรังสี
ภายนอกร่างกายจากตัวอย่างทรายชายหาดทั้ง 3 ขนาด มี
ค่า Hout < 1 สรุปว่ามีความปลอดภัยในการใช้ ประโยชน์
-1
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ตารางที่ 4 ดัชนีความเสี่ยงอันตรายจากรังสีภายใน (Hin) และนอกร่างกาย (Hout) จากตัวอย่างทรายชายหาด แยกตามขนาด
Hin
Hout
ตัวอย่าง
(จานวนตัวอย่าง)
ช่วง
ค่าเฉลีย่
ช่วง
ค่าเฉลีย่
BSL (10)
0.12 - 0.98
0.30 ± 0.27
0.09 - 0.77
0.24 ± 0.21
BSM (10)
0.12 - 1.01
0.30 ± 0.28
0.09 - 0.80
0.24 ± 0.22
BSS (2)
0.66 - 1.17
0.92
0.53 - 0.93
0.73
ระดับเกณฑ์ท่ปี ลอดภัย
1
1

เป็ นแหล่งทรายป้ อนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง
พบว่ า ทรายชายหาดหมายเลข BS8 (หาดท่ า
เทียบเรือบ้ านใหม่) มีปริมาณทอเรียม (Thorium) สูงสุด
สูง กว่ าทรายชายหาดจากจุ ด อื่น ที่ศึ กษา โดยมีกัมมัน ต
ภาพจ าเพาะ เท่ า กั บ 124 Bqkg-1 หรื อ คิ ด เป็ น 30
mgkg-1 หรือ 30 g ton-1 โดยนา้ หนัก ซึ่งเป็ นปริมาณ
น้ อย การน าทรายดั ง กล่ า วไปสกั ด เอาแร่ เ ชื้ อเพลิ ง
นิวเคลียร์ทอเรียม จึงไม่น่าจะคุ้มทุน อย่างไรก็ตามทราย
หรือตะกอนท้ องนา้ แม่นา้ ตะกั่วป่ าที่เป็ นมูลดินทรายที่มา
จากเหมืองแร่ ดีบุกและมีอยู่ จานวนมากในลุ่มน้าแม่ น้า
ตะกั่วป่ า จึงควรมีการศึกษามูลค่าทางเศรษฐกิจของมูล
ดินทรายจากการทาเหมืองแร่ ดีบุกในอดีตอย่ างจริงจั ง
ต่อไป

9. มูลค่าทางเศรษฐกิจของทราย
ผลการวิเคราะห์ธาตุประกอบด้ วยเทคนิคเรืองรังสี
เอกซ์ ใ นตัว อย่ า งทรายชายหาดขนาดเม็ด เล็ก <0.106
มม. แสดงในตารางที่ 5 โดยตัว อย่ า งทรายหมายเลข
BS6 (ชายหาดก่อนถึงบ้ านบางเนีย ง) หมายเลข BS7
(หาดบ้ านนอกนา) หมายเลข BS9 (หาดอ่าวเคย อ.คุ
ระบุรี จ.พังงา) และหมายเลข BS10 (หาดประพาส อ.
สุขสาราญ จ.ระนอง) มีปริมาณ Si สูง 39.12 %, 41.1
%, 39.5 % และ 40.89 % ตามลาดับ คิดเป็ นปริมาณ
silica (SiO2) เทียบเท่า 84.33 %, 88.65 %, 85.34
% และ 88.27 % ตามลาดับ เนื่องจากปริมาณ silica ใน
ทรายที่เ หมาะสมที่จะเป็ นแหล่ งทรายแก้ ว สาหรับ ป้ อน
อุตสาหกรรม ควรมีปริมาณ silica สูงเกินกว่า 99 % จึง
สรุปได้ ว่า ทรายชายหาดในพื้นที่ศึกษาไม่เหมาะสมที่จะ

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ธาตุประกอบด้ วยเทคนิคเรืองรังสีเอกซ์ของทรายชายหาด
-1

Spec.Act. (Bqkg )
Site

226

232

Elemental concentration (%)

40

C

N

Y

Zr

Nb

BS1

Ra Th K H
9
9 238 ND

ND

ND 32.79 0.61 0.72 0.59 8.16 0.07 0.38 0.98 0.65 51.45 0.07 0.05 ND 1.00 ND 0.02 2.44 ND

ND

ND

BS2

14

20

71

ND

ND

ND 37.45 0.41 0.49 0.61 16.74 0.05 0.27 0.58 0.32 39.81 0.07 0.06 ND 1.19 ND

ND 1.96 ND

ND

ND

BS3

12

9

92

ND

ND

ND 39.75 0.63 0.33 0.47 21.46 0.05 0.24 1.18 0.36 32.37 0.11 0.11 0.05 1.31 ND

ND 1.57 ND

ND

ND

BS4

14

12

44

ND

ND

ND 46.69 0.23 0.24 0.62 34.09 0.03 0.14 0.61 0.34 14.82 0.05 0.13 ND 1.46 ND

ND 0.55 ND

ND

ND

BS5

53

64

75

ND

ND

ND 44.62 0.29 0.21 0.53 30.19 0.05 0.20 0.70 0.41 19.50 0.37 0.11 0.06 1.74 ND 0.02 0.79 ND 0.18 0.02

BS6

9

16

57

ND

ND

ND 49.30 0.28 0.16 0.47 39.12 0.04 0.09 0.53 0.35 7.76 0.05 0.12 ND 1.50 ND

BS7

16

24

49

ND

ND

ND 50.37 0.17 0.13 0.49 41.10 ND 0.08 0.39 0.40 5.35 0.10 0.06 ND 1.08 ND 0.02 0.17 ND 0.09 ND

BS8

79

124 502 0.33 3.92 4.57 43.37 1.40 0.63 8.16 20.29 0.09 1.52 3.91 2.06 3.41 0.48 0.02 0.06 5.25 0.07 0.11 0.10 ND 0.12 0.02

BS9

17

18

159 ND

ND

ND 49.83 0.27 0.20 1.42 39.50 0.04 0.12 0.56 0.80 5.21 0.08 0.10 0.03 1.67 ND 0.02 0.10 ND 0.07 ND

BS10 29

56

92

ND

ND 50.33 0.24 0.21 0.75 40.89 0.00 0.12 0.57 0.59 4.15 0.20 0.08 ND 1.49 ND 0.10 0.07 ND 0.21 0.01

หมายเหตุ

ND

O

Na

Mg

Al

Si

P

S

Cl

K

Ca

Ti

Cr

Mn

Fe

Br

Rb

Sr

ND 0.29 ND

ND

ND

ผลวิเคราะห์ปริมาณสารรังสีเป็ นของตัวอย่างทรายขนาดกลาง 0.3 – 0.106 มม.
ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุเป็ นของตัวอย่างทรายขนาดละเอียด < 0.106 มม.
ND ค่าต่าไม่สามารถวิเคราะห์ได้

สรุปผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ ค่ากัมมันตภาพจาเพาะของ 226Ra,
232
Th และ 40K ในตัวอย่างทรายชายหาด จากการเก็บ

ตัวอย่างทรายชาดหาด จานวน 10 จุด แบ่งเป็ นตัวอย่าง
ทรายชายหาดจากอาเภอตะกั่วป่ า 8 จุด อาเภอคุระบุรี 1
จุดและอาเภอสุขสาราญ 1 จุ ด ซึ่งเป็ นพื้นที่ศึกษา เมื่อ
เปรียบเทียบกับค่ากัมมันตภาพจาเพาะของ 226Ra, 232Th
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และ 40K ที่ เ ป็ นค่ า เฉลี่ ยจากทั่ ว โลก (UNSCEAR,
2000) ซึ่งมีค่ากัมมันตภาพจาเพาะเท่า 35 Bqkg-1, 35
Bqkg-1 และ 400 Bqkg-1 ตามลาดับ พบว่า ทราย
ชายหาดขนาดเล็กขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางน้ อยกว่า 0.106
มม. จะมีค่ากัมมันตภาพจาเพาะเฉลี่ยของ 226Ra, 232Th
และ 40K สูงกว่าค่าเฉลี่ยจากทั่วโลก ขณะที่ตัวอย่างทราย
ชายหาดที่มีขนาดอนุ ภาคใหญ่ เส้ นผ่าศูนย์กลางมากกว่ า
0.3 มม. และขนาดกลางเส้ นผ่าศูนย์กลาง 0.3 - 0.106
มม. จะมีค่ากัมมันตภาพจาเพาะเฉลี่ยของ 226Ra, 232Th
และ 40K โดยประมาณน้ อยกว่ าหรือเท่ากับ ค่าเฉลี่ยจาก
ทั่วโลก
ผลการค านวณอัตราปริ มาณรัง สีดูด กลื น (D) จาก
ตัวอย่ างทรายชายหาด พบว่ า อัตราปริมาณรังสีดูดกลืน
จากตัวอย่างทรายชายหาดขนาดใหญ่ และขนาดกลาง มี
ค่าเฉลี่ยต่ากว่าค่าอัตราปริมาณรังสีดูดกลืนที่เฉลี่ยจากทั่ว
โลกซึ่งมีค่าเท่ากับ 57 nGyh-1 (UNSCEAR, 2000)
และพบว่า ค่าอัตราปริมาณรังสีดูดกลืนเฉลี่ยของตัวอย่าง
ทรายชายหาดขนาดเล็ก มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยจากทั่วโลก
ผลการวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพสมมูลเรเดียม (Raeq)
ของกลุ่มตัวอย่ างทรายชายหาดขนาดอนุ ภาคใหญ่ กลาง
และเล็ก พบว่ า มีค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่ม ต่ากว่าเกณฑ์ท่ี
ปลอดภัย 370 Bqkg-1 (UNSCEAR, 2000) จึงสรุปได้
ว่ า สามารถน าทรายชายหาดจากพื้ นที่ศึ ก ษาไปใช้ ใ น
กิจการต่างๆ ได้ อย่างปลอดภัย ในแง่การได้ รับอันตราย
จากกัมมันตภาพรังสีจากธรรมชาติ
ในด้ านมูลค่าของนิวไคลด์กมั มันตรังสีท่มี ีอยู่ในทราย
พบว่ า ทรายชายหาดจากจุ ดเก็บตัวอย่ า งที่ 8 (หาดท่ า
เทียบเรือบ้ านใหม่) มีปริมาณทอเรียมสูงสุด โดยมีกัม
มันตภาพจาเพาะ เท่ากับ 124 Bqkg-1 หรือคิดเป็ น 30
mg kg-1 หรือ 30 g ton-1 โดยนา้ หนัก ซึ่งเป็ นปริมาณ
น้ อย การน าทรายดั ง กล่ า วไปสกั ด เอาแร่ เ ชื้ อเพลิ ง
นิวเคลียร์ทอเรียม จึงไม่น่าจะคุ้มทุน
ผลการวิเ คราะห์ ธาตุป ระกอบด้ ว ยเทคนิค เรืองรัง สี
เอกซ์ในตัวอย่ างทรายชายหาดขนาดเล็ก จากจุ ดเก็บ ที่
1-10 พบว่ า มีค่าปริมาณ Silica อยู่ในช่ วงร้ อยละ
17.459 - 87.936 โดยจุดเก็บตัวอย่างที่ 6, 7, 9 และ
10 มีปริมาณ Silica เทียบเท่าร้ อยละ 83.687, 87.936,
84.494 และ 87.467 ตามลาดับ ซึ่งตามประกาศของ
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กระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 87 พ.ศ.2541 ว่าด้ วยการส่ง
สิ น ค้ าออกไปนอกราชอาณาจั ก ร ที่ มี ใ จความว่ า ไม่
อนุญาตส่งออกนอกราชอาณาจักรสาหรับทรายธรรมชาติ
ที่มีปริมาณ Silica เกินร้ อยละ 75 แต่อย่ างไรก็ตาม
เนื่องจากว่าปริมาณ Silica ในทรายที่เหมาะสมที่จะเป็ น
แหล่ งทรายแก้ วสาหรับป้ อนอุตสาหกรรม ควรมีปริมาณ
Silica สูงเกินกว่า 99 % เช่นตัวอย่างทรายแก้ วที่ใช้ เป็ น
วัตถุดิบของบริษัทกระจกไทยอาซาฮีจากัด (มหาชน) ใช้
ทรายที่มีปริมาณ silica มากกว่ า 99.2 % (Mahidol
University, 2011) จึงสรุปได้ ว่าทรายชายหาดในพื้นที่
ศึกษาไม่เหมาะสมที่จะเป็ นแหล่งทรายป้ อนอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้ อง
กิตติกรรมประกาศ
คณะวิ จัย ขอขอบคุ ณกองทุน วิ จั ยคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ที่ไ ด้ ส นั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย
ประจ าปี พ.ศ.2554 และขอขอบคุ ณ บั ณ ฑิต วิ ทยาลั ย
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ที่ไ ด้ ส นั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย
วิทยานิพนธ์
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