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บทคัดยอ 
 
  จากการตรวจสอบของหนวยสืบสวนกลางของสหรัฐอเมริกา(เอฟบีไอ) พบวามีการสงพัสดุที่มีสารสตรอนเชียม90 
ปนเปอนเขาสูประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบดวยลูกเตา หัววัดรังสีขนาดเล็ก และเครื่องมือรับสัญญาณ กองปราบฯไดสืบ
จับผูตองหาได 3 คนท่ีเก่ียวของ และแจงขอหามีสารกัมมันตรังสีไวในครอบครองโดยไมขออนุญาตและลักลอบนําเขาและ
สงออกโดยผิดกฏหมาย สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติตรวจวัดระดับรังสีและความเปรอะเปอนทางรังสี พบวามีระดับรังสีอยูใน
เกณฑธรรมชาติ แตมีความเปรอะเปอนทางรังสีสูงกวาธรรมชาติประมาณ 100 เทา มีคา สูงสุดประมาณ 150 เบคเคอเรล 
ตอตารางเซนติเมตร  วัสดุ ของใชภายในบาน และกระเบื้องปูพื้นบางสวนมีการเปรอะเปอนทางรังสีซึ่งไดทําการชําระลาง
ความเปรอะเปอนทางรังสี สวนลูกเตาและอุปกรณตางๆที่ใชเลนการพนัน และของใชบางอยางถูกรวบรวมและสงมาเปน
กากกัมมันตรังสี 
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ABSTRACT 
 
 The US Federal Bureau of Investigation (FBI) investigated the source of several packages containing with 
dice coated with Sr-90, mini detectors and sensors was sent to USA. The Thai Crime Suppression Division 
charged three smugglers with illicit trafficking and possessing of radioactive materials. Thai police and OAEP 
officers sealed off an office where used for storing Sr-90 and making the coated radioactive dice and measure 
the radiation level and contamination. The radiation level was within the background limit, but the contamination 
level was around 100 times higher than background, maximum about 150 Bq/cm2.  Most household appliances 
including some ceramic tiles were contaminated with Sr-90. Decontamination was performed and those 
radioactive dice and  devices using for gambling including contaminated household appliances were collected 
and transported to OAEP as radioactive wastes. 
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คํานํา 

 
 จากการที่ สํานักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกา หรือ เอฟบีไอ แจงวามีผูสงพัศดุที่มีสารกัมมันตรังสีปนเปอนเขาสู
ประเทศสหรัฐอเมริกา จากการตรวจสอบของเอฟบีไอพบวาสารดังกลาวคือ สตรอนเชียม-90 ตอมาชุดสืบสวนกองปราบ
ปรามสืบวามีคนไทยเปนผูสงอุปกรณการโกงไฮโลไปใหลูกคาชาวไทย และ ชาวลาว ท่ีอยูในสหรัฐซ่ึงเปนผูสั่งซ้ือ ตอมาเจา
หนาท่ีตํารวจไดติดตอลอซ้ือ จนสามารถเขาตรวจคนจับกุมผูตองหา 3 คนพรอมของกลาง คดีดังกลาว สํานักสอบสวน
กลางสหรัฐอเมริกา และกองปราบฯไดประสานงานกับเจาหนาท่ีสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เขาตรวจสอบการแผรังสีท่ีปน
เปอนตามวัสดุสิ่งของภายในบานผูตองหาท้ังสาม พบวาบานผูตองหาท่ีมีการทําลูกเตาเคลือบรังสีมีการเปรอะเปอน
ทางรังสีสูง ( ไทยโพสต, 2545 )   
 พนักงานสอบสวนไดแจงขอหากับผูตองหาท้ังสามคนวา รวมกันมีสารกัมมันตรังสีไวในครอบครองโดยไมไดรับ
อนุญาต และยังแจงขอหาเพ่ิมเติมวา นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักรซึ่งวัสดุนิวเคลียรพิเศษโดยไมไดรับอนุญาต มีท้ัง
โทษจําคุกและปรับ  ผูตองหาใหการรับสารภาพวาสารกัมมันตรังสีดังกลาว ไดมาจากเพ่ือนชาวมาเลเซีย นํามาขายตลับละ 
4,000 บาท ซ่ึงตัวสารท่ีไดมาอยูในรูปของผงธาตุแลวนํามาผสมกับขี้ผ้ึง ใชเคลือบลูกเตา และจะนําไปใชประกอบกับเคร่ือง
มือรับสัญญาณอีก 2 ชิ้น   
 สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติแถลงขาวรวมกับเจาหนาที่เอฟบีไอวาไดตรวจสอบสารดังกลาว พบวาเปนสารกัมมันตรังสี 
สตรอนเชียม-90 ท้ังนี้ลักษณะท่ีพบเปนผงท่ีนํามาผสมขี้ผึ้งกับกาวเพ่ือเตรียมใชงาน และสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติไดสง
เจาหนาที่เขาไปตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี ตรวจวัดระดับรังสี ตรวจสอบความเปรอะเปอนทางรังสี  ชําระลางความ
เปรอะเปอนทางรังสี และเก็บรวบรวมกากกัมมันตรังสีเพ่ือนําไปจัดการตอไป ( เดอะเนชั่น, 2545 ) 
 โดยทั่วไป สารกัมมันตรังสีสตรอนเชียม-90 ใหรังสีบีตา มีคาครึ่งชีวิตประมาณ 29 ป เปนสารท่ีนํามาใชประโยชนในวง
การแพทยในการรักษาโรคท่ีเก่ียวกับดวงตา เชน ตอกระจก แตหากมีการนํามาใชงานอยางไมถูกตอง หรือไมถูกวิธี สารดัง
กลาวสามารถเปรอะเปอนไดงาย และอาจจะเขาสูรางกาย และกอใหเกิดผลเสีย โดยสตรอนเชียม-90 สามารถสะสมไดใน
กระดูก ทําใหเกิดความผิดปกติท่ีไขกระดูก ในกรณีที่สะสมในปริมาณมากทําใหเปนผลรายตอรางกายได 
 

วัสดุ  อุปกรณ และ วิธีการ 
 
1.   การสํารวจระดับรังสี  (Survey) 

การสํารวจระดับรงัสี  ใชเครื่องสํารวจรังสี( Portable Survey Meter) LB123 (Berthold)   สํารวจระดับรังสีบริเวณ
ตางๆไดแก ทางเขาสถานที่ปฏิบัติงานของผูตองหาในการทําลูกเตาเคลือบรังสี และ บริเวณสถานท่ีปฏิบัติงานตามแผนผัง
ดังรูปท่ี 1  ก้ันเชือกบริเวณที่มีรังสีสูงกวาระดับรังสีพ้ืนหลัง และติดเครื่องหมายสัญลักษณทางรังสี 
2.   การตรวจวัดบริเวณท่ีเปรอะเปอนทางรังสี ( Contamination Monitoring) 

ผูปฏิบัติงานสวมชุดปองกันความเปรอะเปอนทางรังสี และสวมถุงคลุมรองเทา เขาทําการตรวจวัดบริเวณที่เปรอะเปอน
ทางรังสี โดยใชเคร่ืองตรวจวัดความเปรอะเปอนทางรังสีบนพ้ืนผิว(Surface Contamination Monitor) ชนิด Berthold 
LB122 ตรวจวัดความเปรอะเปอนทางรังสีของอุปกรณ และเครื่องมือ เครื่องใช ดังรูปท่ี 1 เชน อุปกรณการเลนไฮโล โตะ
ทํางาน โคมไฟ ชั้นวางของ ตูใสของ โตะวางของ  พรมเช็ดเทา ถังขยะ รวมท้ัง เสื้อผาและรองเทาของผูตองหาที่ใสตอน
ปฏิบัติงานและตรวจวัดความเปรอะเปอนทางรังสีท่ีบริเวณตางๆ ไดแก ทางเขาสถานที่ปฏิบัติงานของผูตองหาในการทําลูก
เตาเคลือบรังสี และ บริเวณสถานท่ีปฏิบัติงาน ตามแผนผังดังรูปท่ี 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
            รูปที่ 1  การตรวจวัดความเปรอะเปอนทางรังสี 
 
 
3.   การชําระลางความเปรอะเปอนทางรังสี (Decontamination) 

การชําระลางความเปรอะเปอนทางรังส ีหรือการกําจัดสารกัมมันตรังสีออกจากวัสดุหรือพ้ืนผิวท่ีเปรอะเปอนสาร
สตรอนเชียม-90 โดยปฏิบัติตามวิธีการพ้ืนฐานในการชําระลางความเปรอะเปอนทางรังสี (มณฑา ปุณณชัยยะ และ ปฐม  
แหยมเกตุ, 2539) มีข้ันตอนดังนี้ 
3.1  ตรวจสอบสถานการณทางรังสี สอบถามขอมูล ประเมินคาความเปรอะเปอนทางรังสีหลังจากตรวจวัดความแรงรังสี 
3.2 แยกอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช รวมท้ัง เสื้อผา และรองเทาของผูตองหา ท่ีเปรอะเปอนทางรังสีออกกอน ไมให

ปะปนกับของใชอื่นๆที่ไมเปรอะเปอนสารกัมมันตรังสี 
3.3  หามบุคคลท่ีไมเก่ียวของเขามาในบริเวณท่ีมีการเปรอะเปอนทางรังสี 
3.4 ควบคุมมิใหการเปรอะเปอนแพรขยาย โดยกําหนดบริเวณที่เปรอะเปอน และเสนทางเขาชําระลางความเปรอะ

เปอนทางรังสี 
3.5 การชําระลางความเปรอะเปอนฯ โดย คัดเลือกสารชําระลาง และวิธีการชําระลางที่เหมาะสม หรือ ไมสามารถชําระ

ลางแตทิ้งเปนกากกัมมันตรังสี โดยพิจารณาจากลักษณะและชนิดของวัสดุ เครื่องใช และพ้ืนผิวท่ีเปรอะเปอน โดย
จําแนกออกเปนกลุมใหญๆ ดังนี้ 
1. พ้ืนท่ีปฏิบัติงานของผูตองหา ปูดวยกระเบ้ืองเซรามิค มีผิวเรียบมัน ไมมีรูพรุน จัดเปนพ้ืนผิวท่ีงายตอการชําระ

ความเปรอะเปอนทางรังส ีสามารถใชนํ้า หรือสารละลายแอลกอฮอล ชําระลางไดโดยงาย  แตมีรอยตอโดยเปน
รองเล็กๆ ยาดวยปูน ซ่ึงไมงายในการชําระลาง แตสามารถชําระลางออกไดโดยใชสารละลายกรดเกลือออน 
(5% Hydrochloric acid)  

2. วัสดุ เครื่องใช ท่ีทําดวยไม เชนโตะทํางาน เกาอ้ี โตะวางของ เปนพ้ืนผิวท่ีไมเรียบมัน มีรูพรุนและมีความชื้นสูง  
เปนลักษณะพื้นผิวที่ยากในการชําระลางความเปรอะเปอนทางรังส ีจากการประเมินแลวใหทิ้งวัสดุและ เครื่องใช 
ดังกลาวเปนกากกัมมันตรังสี ไมสามารถชําระลางฯได 

3. กระดาษ  ขวดแกว เสื้อผา รองเทา และ พรมเช็ดเทา  ใหทิ้งเปนกากกัมมันตรังสี  
4. อุปกรณการเลนไฮโล ไดแก ลูกเตา  ถวยเขยา   อุปกรณหัววัดรังสี(Detector) และตัวสงสัญญาณ(Sensor)  ให

ท้ิงเปนกากกัมมันตรังสี ดูภาพประกอบในรูปท่ี 3 
5. ตลับยาหมองบรรจุขี้ผ้ึงผสมสารสตรอนเชียม-90  ใหทิ้งเปนกากกัมมันตรังส ี

4. การจัดการกากกัมมันตรังสี 
การจัดการกากกัมมันตรังสีกรณีลูกเตาเคลือบสารกัมมันตรังสี สตรอนเชียม-90 มีข้ันตอนดังน้ีคือ 

4.1  เก็บรวบรวม และคัดแยกกากออก 2 กลุมใหญ คือ กากเผาไหมไดเชน เสื้อผา กระดาษ  และอุปกรณท่ีทําดวยไม 
  เชนโตะ ตู ชั้นวางของ และกากท่ีเผาไหมไมไดเชน ขวดแกว  โคมไฟ สวนตลับยาหมองบรรจุขี้ผ้ึงผสมสาร
สตรอนเชียม-90 และอุปกรณการเลนไฮโล ไดแก ลูกเตา ถวยเขยา อุปกรณหัววัดรังสี และตัวสงสัญญาณ ใหแยกเก็บเปน
พิเศษ เปนของกลางใน คดี 
4.2  การขนยายกากมายังโรงงานบําบัดกากกัมมันตรังสีโดยใชรถกระบะ 6 ลอ(รถขนสงเฉพาะกิจ) 
4.3  การบําบัดกากโดยหลักการลดปริมาตรกาก กระทําโดย 
  - การเผาทําลายกากที่เผาไหมได (Incineration) 
  - การอัดกากดวยเครื่องมืออัดกําลัง (Compaction) 



  - การตัดกากที่มีขนาดใหญใหเล็กลง (Fragmentation) 
4.4  การเก็บรักษาชั่วคราว (Interim Storage) 
        กากของแข็งท่ีทําการลดปริมาตรลงแลว ไดเก็บรวบรวมไวในถัง 200 ลิตร จํานวน 2 ถัง ณ โรงเก็บกาก
กัมมันตรังสี 2 สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  เพ่ือนําไปแปรสภาพใหเหมาะสมตอไป  
4.5  การแปรสภาพกาก(Conditioning) 
         การแปรสภาพกาก(Conditioning) เพื่อใหเหมาะสมในการเก็บรักษา/ท้ิงกากถาวร  

ในการเก็บรักษา/ท้ิงกากถาวร จะมีการแปรสภาพกากเชน การผนึกกากในเนื้อซีเมนต(Cementation)  โดยการใช
ซีเมนตเปนตัวยึด/เชื่อมกากกัมมันตรังสี และปองกันไมใหสารกัมมันตรังสีในกากกระจายออกมาสูสภาวะแวดลอม
การเก็บรักษาและทิ้งกากโดยถาวร (Disposal) เชน การเก็บฝงลงใตดินชนิดต้ืน เปนตน  ปจจุบันยังไมมีสถานท่ี
เก็บรักษา/ท้ิงกากถาวร ในประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   รูปที่ 2   แผนผังบริเวณที่มีการเปรอะเปอนทางรังสีในสถานที่ปฏิบัติงานของผูตองหา 
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    ชั้นวางของ 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
                                                         เชือกกั้น 
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ทางเขา 
 

 
 
 
         # 2 

ตูกระจก 

ใสของ # 4 ตูวาง 

รองเทา 

 
 # 3 ตูโคก

 
      # 5 
 
ตูใสของ 
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โตะทํางาน 
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โตะวางของ
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# 9 โตะ 

วางของ 

 
# 8 โตะ 
ทํางาน 

 

 
 
 # 6  

# 11 



 
ผลการปฏิบัติการ 

 
จากการสํารวจระดับรังสี และตรวจวัดความเปรอะเปอนทางรังสีบริเวณสถานท่ีทําลูกเตาเคลือบรังสี ตามแผนผัง ไดผลดัง
ตารางท่ี 1. 
 
ตารางท่ี 1 การตรวจวัดระดับรังสี  ความเปรอะเปอนทางรังสีบริเวณสถานท่ีทํางานของผูตองหา 
 
 อัตราการแผรังส ี ความเขมขนทางรังสี  
บริเวณที่ตรวจวัด ระยะประชิด 

(µSv/hr) 
ท่ีพื้นผิว 
(Bq/cm2) 

ผลการประเมิน 

# 1 กระเบ้ืองปูพ้ืน 2 20 เปรอะเปอนรังสี, ชําระลางได 
#  2 ตูกระจก 0.5 10 เปรอะเปอนรังสี, ชําระลางได 
# 3 ตูแชโคก 0.3 0.2 ไมเปรอะเปอน,ปลอดภัยทางรังส ี
# 4 ชั้นวางรองเทา 0.5 30 เปรอะเปอนรังสี, ท้ิงเปนกากกัมมันตรังสี 
# 5 ตูไมใสของ 0.8 70 เปรอะเปอนรังสี, ท้ิงเปนกากกัมมันตรังสี 
# 6 ชั้นไมวางของ 1 100 เปรอะเปอนรังสี, ท้ิงเปนกากกัมมันตรังสี 
# 7โตะไมวางของ 1 0.5 33 เปรอะเปอนรังสี, ท้ิงเปนกากกัมมันตรังสี 
# 8  โตะไมทํางาน 1 2 150 เปรอะเปอนรังสี, ท้ิงเปนกากกัมมันตรังสี 
# 9  โตะไมวางของ 2 1 80 เปรอะเปอนรังสี, ท้ิงเปนกากกัมมันตรังสี 
# 10  โตะไมทํางาน 2 1 100 เปรอะเปอนรังสี, ท้ิงเปนกากกัมมันตรังสี 
# 11  เกาอ้ี 1 0.3 3 ไมเปรอะเปอน,ปลอดภัยทางรังส ี
# 12  เกาอ้ี 2 0.3 0.2 ไมเปรอะเปอน,ปลอดภัยทางรังส ี

 
ตารางท่ี 2  ผลการชําระลางความเปรอะเปอนทางรังสี       
 
บริเวณที่ชําระลางฯ ชําระลางโดย ระดับรังสีหลังชําระลาง 

(Bq/cm2) 
ผลการประเมิน 

พ้ืนผิวกระเบื้องปูพ้ืน นํ้า และ แอลกอฮอล 0.2 ปลอดภัยทางรังสี 
รอยตอของกระเบ้ืองปูพ้ืน 5%  HCl 0.2 ปลอดภัยทางรังสี 
ตูกระจก นํ้า และ แอลกอฮอล 0.2 ปลอดภัยทางรังสี 
หมายเหตุ    
ความเปรอะเปอนทางรังสีของตนกําเนิดรังสีบีตา-แกมมา ท่ียอมใหมีบนพ้ืนผิวใดๆ มีคา 3.7 Bq/cm2 (IAEA, 1979) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
      
 
 
 
 
         รูปที่ 3 อุปกรณการเลนไฮโล ลูกเตา  ถวยเขยา   หัววัดรังสี และตัวสงสัญญาณ 
 
 

สรุปผลการปฏิบัติการ 
 

 การจัดการกากกัมมันตรังสีและการชําระลางความเปรอะเปอนทางรังสี จากกรณีลูกเตาเคลือบสารกัมมันตรังสีสตรอนเชียม-
90 เปนการปฏิบัติงานกับสารกัมมันตรังสีท่ีมีความเสี่ยงสูงในการเปรอะเปอนทางรังสี  ดังนั้นผูปฏิบัติงานตองใสชุดปองกัน
ความเปรอะเปอนทางรังสีใหรัดกุม และตองมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานโดยรอบคอบ สารกัมมันตรังสีสามารถเขาสู
ภายในรางกาย เน่ืองมาจากการหายใจเอาฝุนละอองกัมมันตรังสีเขาไป จึงตองปองกันดวยการสวมหนากากที่มีตัวกรองฝุน
ละอองในการตรวจสอบความเปรอะเปอนทางรังสีจําเปนตองใชเคร่ืองมือใหเหมาะสมและเหมาะกับชนิดของสารกัมมันตรังสีจาก
ผลการชําระลางความเปรอะเปอนทางรังสี ชนิดของพ้ืนผิวท่ีมีความเรียบมันเชนกระเบ้ืองปูพื้นมีความงายในการชําระลาง
ความเปรอะเปอนทางรังสี สวนวัสดุ ของใช ที่ประกอบดวยไม ไมสามารถชําระลางความเปรอะเปอนทางรังสีออกได จํา
เปนตองท้ิงเปนกากกัมมันตรังสี เน่ืองจากไมมีลักษณะพ้ืนผิวเปนแบบรูพรุน สารกัมมันตรังสีไดซึมผานเขาในภายใน ดัง
น้ันกอนการชําระลางวัสดุที่เปรอะเปอนใดๆจะตองพิจารณากอนวาสมควรจะชําระลางหรือไม เพราะบางกรณีการชําระลาง
จะทําใหเส่ียงตอสุขภาพของผูปฏิบัติงาน และตองสิ้นเปลืองคาใชจายสูงย่ิงกวาการท้ิงวัสดุช้ินน้ันเปนกากกัมมันตรังสี 
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