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บทคัดย่อ
การศึกษาอันตรกริยาระหว่างรังสีแกมมากับอิฐมอญและอิฐมวลเบาโดยการวิเคราะห์ปริมาณของธาตุในของอิฐมอญ
และอิฐมวลเบาด้วยเครื่อง XRF ในสารตัวอย่างและนําผลที่ได้ไปคํานวณด้วยโปรแกรม XCOM ระหว่างช่วงพลังงาน 1 keV107 keV จากผลที่ได้พบว่าอิฐมอญมีค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลที่มากกว่าอิฐมวลเบาที่พลังงานงานของรังสีแกมมาที่
เท่ากันที่ 1 keV
คําสําคัญ: อันตรกริยาระหว่างรังสีแกมมากับอิฐ, โปรแกรม XCOM, อิฐมอญ, อิฐมวลเบา
Abstract
Study of Gamma Ray Interaction with Clay Brick and Autoclaved Aerated were analyzed by XRF.
The result from XRF show quantity of element in samples, then calculate by XCOM Program with Energy
Range from 1 keV to 107 keV. That result show Clay Brick have more the mass attenuation coefficient than
Autoclaved Aerated at the same gamma ray energy 1 keV.
Keywords: gamma ray interaction with bricks, XCOM program, clay brick, autoclaved aerated concrete
1. บทนํา

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มี บทบาทสํา คัญในการดํา รงชีวิตของมนุษย์มากขึ้ น ทั้ง ทางด้ า น
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมไปถึงทางด้านการแพทย์ ซึ่งสาขาต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแต่ใช้ประโยชน์จากรังสีไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
ถึงแม้มนุษย์จะนําประโยชน์จากรังสีมาใช้งานในด้านต่าง ๆมากขึ้นในปัจจุบัน ถ้าปราศจากความระมัดระวังและการป้องกันที่ดี
รังสีก็อาจมีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้เช่นกัน มนุษย์เราในฐานะที่เป็นคนใช้งานเกี่ยวกับรังสี จึงควรตระหนักถึงการป้องกันอันตราย
จากรังสีเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการได้รับรังสีโดยไม่จําเป็น
เนื่องจากรังสีเป็นอันตราย จึงมีองค์กรป้องกันอันตรายจากรังสีนานาชาติจึงกําหนดหลักการ ALARA (As Low As
Reasonably Achievable) ด้วยการใช้เวลาในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด ใช้ระยะทางไกลที่สุด และใช้อุปกรณ์กําบังรังสีเพื่อ
ป้องกันมิให้ร่างกายได้รับรังสีเกินมาตรฐานที่กําหนด จากหลักการดังกล่าวหากมีวัสดุกําบังรังสีที่ดี จะสามารถปฏิบัติงานได้
สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น วัสดุที่ใช้ในการกําบังรังสีปัจจุบันนิยมใช้วัสดุจากตะกั่ว หรือ คอนกรีตผสมตะกั่ว ในการป้องกัน
อันตรายจากรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา ในงานศึกษานี้จึงได้ศึกษาอันตรกริยาระหว่างรังสีแกมมากับที่วัสดุที่ใช้ทําที่อยู่อาศัยนั่น
คืออิฐมอญและอิฐมวลเบาเพื่อใช้เป้นแนวทางในการศึกษาคุณสมบัติของการกําบังรังสีต่อไป
บูรณาการศาสตร์และศิลป์ งานวิจัยท้องถิ่นไทยและประชาคมอาเซียน | 285

The 8th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016

(Singh et al., 2004) ศึกษาที่ระดับพลังงาน 10 keV-100 GeV เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลและอันตร
กริยาต่าง ๆ ของซีเมนต์, ขี้เถ้า, คอนกรีต, หินอ่อน, แก้วและปูน ผลการศึกษาพบว่าที่ระดับพลังงานต่ํา เมื่อความเข้มข้นของ
วัสดุต่าง ๆเพิ่มขึ้น พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลลดต่ําลง และที่พลังงานประมาณ 105 keV พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
การลดทอนเชิงมวลเพิ่มขึ้น เมื่อความเข้มข้นของวัสดุต่าง ๆเพิ่มขึ้น
(Akkurt et al., 2009) ได้ศึกษาคอนกรีตที่เติมแบไรต์ (BaSO4) การกําบังรังสีชนิดแกมมาที่ระดับพลังงาน 1 keV100 GeV โดยใช้โปรแกรม XCOM ช่วยในการคํานวณเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล และค่าสัมประสิทธิ์การ
ลดทอนเชิงเส้น แล้วนํามาเปรียบเทียบกับค่าจากการทดลองที่ระดับพลังงาน 0.66 และ 1.25 MeV หลังจากนั้นนําข้อมูลที่ได้
เปรียบเทียบอีกครั้งกับคอนกรีตที่ใช้งานทั่วไป ผลการศึกษาพบว่า ค่าความหนาแน่นของคอนกรีตที่เติมแบไรต์เพิ่มขึ้น จะทําให้
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารลดทอนเชิ ง เส้ น เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง ค่ า มี แ นวโน้ ม เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ทั้ ง ทฤษฎี แ ละการทดลอง และค่ า
สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงเส้นของคอนกรีตที่เติมแบไรต์มีค่ามากกว่าคอนกรีตทั่วไป
ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากรังสีแกมมาอย่างกว้างขวาง ทั้งทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และด้านการแพทย์
นอกจากประโยชน์ของรังสีแกมมาแล้ว อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตด้วย การป้องกันอันตรายจากรังสีแกมมา จึงเป็นสิ่งจําเป็น
ควบคู่กันไป ที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยสี่ที่เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งในการป้องกันอันตรายจากรังสีในกรณีที่ไม่สามารถเลี่ยงได้เช่น
ที่อยู่อาศัยที่อยู่ติดกับแหล่งเกษตรกรรม โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานการแพทย์ที่มีการใช้แหล่งกําเนิดรังสีแกมมา ดังนั้นที่
อยู่อาศัยจึงกลายเป็นวัสดุที่ใช้ในการกําบังรังสีด้วย ในการศึกษานี้จึงสนใจวัสดุที่เป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ที่ใช้ในการสร้าง
บ้านคืออิฐ ดังนี้ อิฐมอญ(Clay brick) หรืออิฐมวลเบา(Autoclaved Aerated Concrete : AAC) ซึ่งอิฐทั้งสองประเภทนี้ยังคง
เป็นที่นิยมในการนํามาสร้างบ้าน โดยในงานวิจัยนี้ทําการวิเคราะห์ปริมาณของธาตุในอิฐทั้งสองโดยใช้เครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรส
เซนส์(X-Ray Fluorescence Spectrometry : XRF) และนําผลการวิเคราะห์ธาตุที่เป็นส่วนประกอบอิฐทั้งสองมา
ทําการศึกษา อันตรกริยาระหว่างรังสีกับอิฐทั้งสองชนิด จากนั้นนําผลจากการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม XCOM มา
เปรียบเทียบกันที่ช่วงพลังงานตั้งแต่ 1 keV-107 keV
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 อันตรกิริยาของรังสีแกมมาต่อตัวกลาง
2.1.1 อันตรกิริยาของรังสีแกมมาต่อตัวกลาง
การไอออนไนซ์หรือการกระตุ้นไม่อาจเกิดในสสาร เนื่องจากรังสีแกมมาไม่มีประจุ ตามปกติรังสีทุกชนิดเมื่อ
ผ่านเข้าไปในเนื้อสสาร จะเกิดการชนกับอะตอมของสารทําให้เสียพลังงานไปตลอดเวลาที่เคลื่อนที่ไป จนกระทั่งพลังงาน
จลน์หมดไปและถูกสสารดูดกลืนในที่สุด รังสีแกมมาก็เช่นเดียวกัน ดังนั้นเมื่อมีปริมาณรังสีจํานวนหนึ่งผ่านเข้าไปใน
เนื้อสสาร บางส่วนจะถูกดูดกลืนไว้ บางส่วนจะผ่านออกมาได้ โดยไม่มีอันตรกิริยา การเกิดอันตรกิริยาของรังสีแกมมากับ
สสารก่อให้เกิดปรากฏการณ์ได้แก่การดูดกลืนแบบโฟโตอิเล็กทริก การกระเจิงแบบคอมป์ตัน (Compton scattering)
และ แพร์โพดักชัน(Pair production) นอกจากนี้ยังพบว่าอาจเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ (Photonuclear reactions) ได้
หากรังสีแกมมามีพลังงานสูงพอ
2.1.2 ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล (Mass attenuation coefficient: μm)
เมื่อรังสีแกมมาหรือรังสีเอกซ์เคลื่อนที่ผ่านตัวกลางขึ้นกับจํานวนอะตอมต่อปริมาตร ซึ่งขึ้นกับอะตอมความ
หนาแน่นของตัวกลาง อธิบายได้ว่าถึงแม้เป็นตัวกลางชนิดเดียวกัน ถ้าความหนาแน่นต่างกันจะได้สัมประสิทธิ์การลดทอน
เชิงมวลต่างกัน ดังสมการที่ 1
n
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(1)

i

เมื่อ

μm
wi
(μm)i

คือ
คือ
คือ

ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล
สัดส่วนน้ําหนักของธาตุในอิฐ
ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของแต่ละธาตุในอิฐ
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3. การทดลอง
3.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ปริมาณของธาตุในอิฐมอญและอิฐมวลเบา
นํ า อิ ฐ มอญและอิ ฐ มวลเบาทั้ ง สองชนิ ด ไปวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณของธาตุ โ ดยใช้ เ ครื่ อ ง X-ray
spectrometer; EDXRF รุ่น PANalytical MiniPal 4 มีโรเดียมเป็นแอโนดในการกําเนิดรังสีเอกซ์

fluorescence

3.2 ขั้นตอนการคํานวณค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลในทางทฤษฎีโดยใช้โปรแกรม XCOM
โปรแกรม XCOM เป็นฐานข้อมูลที่สามารถคํานวณสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลตามสมการ(1) และอันตรกิริยา
ย่อยต่าง ๆ ของธาตุ สารประกอบ หรือสารผสม โดยคํานวณที่ระดับพลังงานตั้งแต่ 0.001 กิโลอิเลกตรอนโวลล์ (keV) ถึง
10000 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ (keV)
4. ผลการทดลอง
4.1 ผลการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของธาตุในของอิฐมอญและอิฐมวลเบา
จากการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของธาตุในของอิฐมอญและอิฐมวลเบาด้วย XRF ซึ่งผลการวิเคราะห์เป็นดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุก่อสร้าง
Compound
- Clay Brick
- Autoclaved Aerated Concrete

Al (%)

Si (%)

K (%)

Ca (%)

Ti (%)

Fe (%)

Ba (%)

S (%)

0.182

0.526

0.065

0.069

0.014

0.140

0.001

-

-

0.236

-

0.727

0.003

0.023

-

0.011

4.2 ผลการหาโอกาสในการเกิดอันตรกริยาของอิฐมอญและอิฐมวลเบา
เมื่อชนิดและปริมาณของธาตุในของอิฐมอญและอิฐมวลเบาจากผลในตารางที่ 1 แล้วนําองค์ประกอบทางเคมีของอิฐ
มอญและอิ ฐ มวลเบามาหาโอกาสในการเกิ ด อั น ตรกิ ริย า ต่ า ง ๆดั ง นี้ การเกิ ด โฟโตอิ เล็ ก ทริ ก การกระเจิ ง แบบคอมป์ ตั น
กระบวนการเกิดแพร์โพดักชันรวมไปถึงการหาค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล โดยใช้โปรแกรม XCOM แสดงดังรูปภาพที่ 1
และรูปภาพที่ 2 ตามลําดับ
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จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลกับพลังงานของรังสีแกมมาของอิฐมอญในรูปภาพที่
1 จะพบว่าค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลรวมจะมีค่าลดลงเมื่อพลังงานของรังสีแกมมามีค่ามากขึ้นและจะเริ่มลดลงอย่าง
ช้า ๆ และคงที่ที่พลังงานของรังแกมมาประมาณ 1,000 keV และค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนของโฟโตอิเล็คทริกเกิดขึ้นที่
พลังงานของรังสีแกมมาประมาณ 1 keV และมีค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลลดลงเมื่อพลังงานของรังสีแกมมาเพิ่มขึ้นจน
ไม่สามารถพบการเกิดโฟโตอิเล็กทริกที่พลังงานของรังสีแกมมาประมาณ 10,000 keV และค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนของ
คอมป์ตันพบที่พลังงานของรังสีแกมมาประมาณ 1 keV แต่มีค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลที่น้อยกว่าการเกิด
โฟโตอิเล็กทริกอยู่ประมาณ 1,000 cm2/g และมีค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลเพิ่มขึ้นเมื่อพลังงานของรังสีแกมมาเพิ่มขึ้น
จนพบว่าค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลมีค่าสูงสุดที่พลังงานของรังสีแกมมาประมาณ 100 keVจากนั้นค่าสัมประสิทธิ์การ
ลดทอนเชิงมวลของการเกิดกระเจิงแบบคอมป์ตันมีค่าลดลงเมื่อพลังงานของรังสีแกมมามีค่าเพิ่มขึ้น และอันตรกริยาสุดท้าย
พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนของแพร์โพดักชันมีค่าเพิ่มขึ้นจากพลังงานของรังแกมมาที่ประมาณ 1,000 keV โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลเพิ่มขึ้นเมื่อพลังงานของรังสีแกมมามีค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งจากผลดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีการเกิด
อันตรกริยาระหว่างรังสีแกมมาต่อตัวกลางในช่วงของพลังงานของรังสีแกมมาที่เหมาะสมก็จะสามารถเกิดอันตรกริยาได้
แตกต่างกันโดยเรียงลําดับจากพลังงานของรังสีแกมมาที่มีค่าน้อยไปหาพลังงานของรังสีแกมมาที่มีค่ามากดังที่ได้กล่าวในหัวข้อ
ทฤษฎีที่ 2.1.1 เรื่อง อันตรกิริยาของรังสีแกมมาต่อตัวกลาง
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รูปภาพที่ 2 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลกับพลังงานของรังสีแกมมาของอิฐมวลเบา

และเมื่อศึกษาความสัมพันธ์จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลกับพลังงานของรังสี
แกมมาของอิฐมวลเบาในรูปภาพที่ 2 พบว่าลักษณะของอันตรกริยาต่าง ๆ ที่เกิดมีความคล้ายกับความสัมพันธ์ระหว่าง
สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลกับพลังงานของรังสีแกมมาของอิฐมอญในรูปภาพที่ 1 แต่พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิง
มวลมีค่าคงที่ที่พลังงานของรังแกมมาประมาณ 1 keV และค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนของโฟโตอิเล็คตริกเกิดขึ้นที่พลังงานของ
รังสีแกมมาประมาณ 0.001 keV และไม่สามารถพบการเกิดโฟโตอิเล็กทริกที่พลังงานของรังสีแกมมาประมาณเกือบ 10 keV
และค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนของคอมป์ตันพบที่พลังงานของรังสีแกมมาประมาณ 0.001 keV แต่มีค่าสัมประสิทธิ์การ
ลดทอนเชิงมวลที่น้อยกว่าการเกิดโฟโตอิเล็กทริกอยู่ประมาณ 1,000 cm2/g และมีค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลที่มีค่าสูล
สุดที่พลังงานของรังสีแกมมาเท่ากับ 0.1 keV และจากนั้นค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลลดลงเมื่อพลังงานของรังสีแกมมา
มีค่าเพิ่มขึ้น และอันตรกริยาสุดท้ายพบว่าค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนของแพรโพดักชั่นมีค่าเพิ่มขึ้นจากพลังงานของรังแกมมาที่
ประมาณ 1 keV และมีค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลเพิ่มขึ้นเมื่อพลังงานของรังสีแกมมาเพิ่มขึ้น ซึ่งพบว่าเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างอิฐมอญและอิฐมวลเบามีช่วงของพลังงานของรังสีแกมมาที่ทําให้เกิดอันตริกริยาต่าง ๆ ที่พลังงานที่แตกต่างกันแต่ค่า
สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของอันตรกริยาต่าง ๆ มีค่าค่อนข้างใกล้เคียงกัน
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5. สรุปผลการทดลอง

จากการศึกษาการศึกษาอันตรกริยาระหว่างรังสีแกมมากับอิฐมอญและอิฐมวลเบาโดยใช้โปรแกรม XCOM ระหว่าง
ช่วงพลังงาน 1 keV-107 keV พบโอกาสในการเกิดอันตรกริยาต่าง ๆ ดังนี้ การเกิดโฟโตอิเล็กทริก การกระเจิงแบบคอมป์ตัน
กระบวนการเกิดแพร์โพดักชันรวมไปถึงการหาค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลโดยใช้โปรแกรม XCOM ซึ่งพบว่าอิฐมอญ
และอิฐมวลเบามีค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลที่มีค่าใกล้เคียงกันสําหรับแต่ละโอกาสในการเกิดอันตรกริยาต่าง ๆ แต่
เกิดขึ้นที่พลังงานของรังสีแกมมาที่แตกต่างกัน ที่พลังงานของรังสีแกมมาที่เท่ากันอิฐมอญมีค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล
รวมที่มากกว่าซึ่งทําให้มีโอกาศในการกําบังรังสีได้ดีกว่า และจากผลการศึกษานี้สามารถนําข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการ
พัฒนาและศึกษาคุณสมบัติในการกําบังรังสีที่เหมาะสมกับการใช้งานและความแรงของรังสีต่อไป
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